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 مهرداد

 

  0۴:22 95 فروردين 1 يکشنبه    

 

 روابط که اينه نظرشون که دوستانی به میخوام کل در.بخونه رو همه که براش سخته آدم که زياده نظرات انقد ماشاال.سالم

 حتی يعنی.مهمه خیلی ابتدايی نیتهای من بنظر که بگم نیس الناس حق طرفین از يکی دل شدن شکسته و پسر و دختر

 کنه ازدواج نمیخواد میدونه واقعا که حالی در خواستگاری بره و نباشه ازدواج قصدش واقعا پسر اگر خواستگاری مسئله در

 يه بعداز و میده ازدواج قول دختری به که پسری.بده پس جواب بايد.مسئوله بشه دختری رنجش باعث کارش اين اگه

 .مسئوله میکنه تموم طرفه يه و میشه سرد ازش مدت

 

 که رسیدم نتیجه اين به من میگه طرف:دارن فکرو طرز اين کسايیکه برای متاسفم و کرده مشغول ذهنمو خیلی سوال يه

 فک چرا من دل عزيز!داره خنده واقعا!!!!کن انتخاب بدو بدتر و بد بین میگه هم محترم نويسنده و نمیخوريم هم درد به

 يه تا حداقل شه قانع اونم الاقل که نمیزنی حرف باهاش چرا درسته نتیجت واقعا فهمیده؟؟اگه تو و خنگن ملت میکنی

 هم درد به که رسیدی نتیجه اين به طرفه يه که میکنی اشتباه داری تو شايد!!خنگ؟؟ مردم و دهری عالمه تو!!حدودی

 !!!نمیخوريد

 !!مسئول و مسئولی و مسئولی.کارات اين مقابل در مسئولی

 عموما دلیلشه زير عامل 2 از يکی نمیخوريم هم درد به که رسیدم نتیجه اين به من میگه طرف که اين من بنظر

 مسئولیتاش  و ازدواج از ترس2 سردشدن1

  يه حداقل و باشن شده کنترل که روابطی.نیس امروزی محدوديتای بدون روابط پسر و دختر روابط از من منظور: ضمن در

 بدونه کمال و تمام رو قضیه( دختر مامان مثه)بزرگتر نفر

 بخشیدی حماقتشو جواب در

 

  11:۳۷ 95 فروردين 1 يکشنبه    

 

 است شده حذف سايت مدير توسط شده، مشخص*  با که نظر اين از هايیبخش

 عزيز دوست سالم

 دختره طرف فقط ما جامعه و هست مشابه باهات بیش و کم شرايطم بگم بايد نیستی پسر تنها تو

 دختره با همیشه حق نمیده حق بهمون انسانی و قانون و فرد هیچ هم بکیريم دل شکستن از اگر پسرها ما

 حدود ولی ندارم توضیح حوصله شد بازی احساسم با چقدر اومد منم زندگی راه سر**** *** *****  دخترای اين از

 گفتی منو زندگی انگار رو کردی تعريف که چیزی درصد 50
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 کن همدردی باهام کنم می همدردی باهات

 کن نفرينش

 ببینم چشم به فالکتشو لحظه میخوام خدا از

 

 شدن زياد خیلی ماده های گرگ اما دخترها از شرمنده

 ندارم زندگی ادامه انگیزه اما ساله اول االن سیرم زندگی از من

 **** **** *** بیاره سرش بدترشو خدا

 

 بشه خنک دلم دهنش بزنه چنان خدا و داد دست از رو تو که کرد****  دختره اون حماقت نکردی حماقت تو ضمن در

 مهرداد به

 

  11:۴1 95 فروردين 1 يکشنبه    

 

 مهرداد سالم

 عزيزم موافقم باهات

 نمیده حق ما به کس هیچ مظلومیم و متهم همیشه پسرها ما اما زياده دسته دو هر صفت گرگ من نظر به

 کنه گريه نبايد مرد

 نداره ابرو که مرد بشکنه دلش نبايد که مرد کنه نمی گريه که مرد مرده اخه برنجه نبايد

 دختره برای چی همه

 بعدشم دهنش تو بزن يکی گفت ايبنو بهت کسی وقت هر دنیاست دروغ تابلوترين و ترين لجن:  خوريم نمی هم بدرد

 رو دروغگو احمق کثافت بیرون زندگیت از کن تفش کن نفرينش

 بخشیدی حماقتشو به

 

  02:1۴ 95 فروردين 2 دوشنبه    

 

 عزيز دوست سالم

 آدم تمام هیچوقت من کرد، تالش بايد دوباره شروع برای همیشه که بگم اول خوندی، حرفامو که همدرديت ازز ممنون

 نتیجه اين به وقته خیلی نم زندگیم، تو! دارم خانواده! میکنم اشتباه!! انسانم خودمم چون ببینم، چشم يه با نمیتونم هارو

 اون میکشی؟؟ رنج کی میدونی!!! کردی نفرينش چرا که میرنجونی خودتو بعدش اينکه جز نداره معنايی نفرين که رسیدم

 نفر دو يعنی! افتاد برام اتفاق اين متفاوت، نفر دو از دوبار من!! بکنه نفرينت حق به نفر يه و بکنی اشتباهی خودتم زمانیکه

 میتونستم هرچند دادن، فريب منو بهم کردن عالقه ابراز با و کردن استفاده سو سادگیم از زندگیم، مختلف های برهه در

 دادم، گوش رو دلم حرف کردم اشتباه ولی میکرد، کمکم داشت عقلم که ديدم چشمام با موارديو واقعا چون نخورم فريب

 اينکه میکنم دارم لمس زندگیم تو االن که ای نتیجه نکنم، اشتباها اين از هیچوقت ديگه امیدوارم بود، من اشتباه اين

 !کافیه برام نکته يه همین نکنم، اعتماد کسی به راحتی به ديگه

 که همین میکنه خوشحالم خیلی اين داد نجاتم خودش من خدای ولی میدونم، خودم %100 رو اشتباه اين مسولیت من

 !واسم بخشه آرامش خیییییییلی داره دوستم من خدای میبینم



! میمونه خوبی همیشه خوبی و میمونه بدی همیشه بدی که بدون اينو ولی بکنم، نصیحت رو کسی که نیستم درجايی من

 پس! ذهنمه تو خوبش خاطرات و داشتم دوستش چون کنم نفرينش نکردم جرات خوردم بزرگی ی ضربه که خودم من

 !کردم نفرين خودمو کنم نفرينش اگه

 فردی اون ديگران، با همدردی برای شما نداشتم انتظار! داره ای منفی تاثیر واقعا چون نیس صحیح اصال هم دادن فحش

 !!!بدی فحش رو داره دوستش که

 !!!ندی فحش کن سعی ولی میکنم، درکت هرچند

 !سايت اين به میزنم سر بازم مرسی

 فاطمه

 

  20:5۷ 95 فروردين 5 پنجشنبه    

 

 در باهاش ومدام بود عاشقش پسر که اون شديم قبول جا ی همسايمون دختر با دانشگاه اول سال من.ها بچه يکیالم

 ارتباط در يکی با داستم دوست میزدنمنم حرف که هم با روزا بعضی البته نمیذاشت محلش دختر اين ولی بود ارتباط

 گوشش و سر ولی بود مذهبی اگرچه کرديم و کنیم امتحانش بیا گفت اون.داشتم عالقه خالم پسر به قبل از منم.باشم

 مدتی از بعد هستیم همسايمون دختر و من نمیدونست البته هست دوستی اهل فهمیدم و داد جواب راحت اون.جنبیدمی

 درارتباط باهم مدتی از بعد شناخت منو معرفی کلی از بعد و.فرستادم رو يلدا شب تبريک پیام بهش خودم گوشی با من

 زمانی تا گرفتیم تصمیم ماه8 از بعد میخاد زندگی برا منو بود گفته بهم داشتم دوست رو تو منم که بود گفته بهم و بوديم

 شد پیداش ماه سه از بعد اينکه تا.بود راضی اونم کردم عوض مو خط من و نباشبم ارتباط در باهم بیاد پیش شرايطش ک

 نمیاد يادم خیلی داشتیم دعوا همش ما ماه دو تا.کردم قبول منم.بمونم منتظر تو با ارتباط بدون نمیتونم من گفت و

 دعوا و میشه ابروريزی گفتم منم پیشت میام دارم گفت عید از بعد روز20 ی  بعد92سال بهاواخر میشه مربوط جريان

 بر من سر از ست  فاطمه که گفت میشه خواهرم شوهر ک داداشش به و انتقام به کرد شروع اون و.کردم کات من و کرديم

 رفتم باز من اينه تا نزاشتم محلش من اما ببخش ک میدادم پیام خودش ماه سه تا.اتهاماش اين از مردم من نمیداره

 بهانه باز اينکه تا بوديم خوب هم با عید تا شد شروع وجريان بخشیدمش من کرد خواهی معذرت وکلی. اومد باز و دانشگاه

 میگشت بر هی خودش باز ماه سه تا رفت باز خالصه و دادم فحشش کلی منم نداری تحصیل ادامه اجازه گفت و کرد پیدا

 عقل سر که حساب اين به من.بود جريان در مامانم کال زد زنگ مامانم به نزاشتم ومحلش.بیاد نذاشتم اخر بار.رفت دوباره و

 مامانم به و گرفت انتقام دوم بار برا اون و جهنم به برو گفتم منم و کرد شروع هاشو رفتاری بد باز ولی کردم قبولش اومده

 که کرد گريه اينقد شد پیداش باز روز۴0 از بعد تا اومد چی من سر به بماند حاال.میکنه خالف کارای دختر که گفت

 اون از ماه6 از بهد.کرد ولم باز مسخره چیز ی سر ماه دو از بعد ولی.نره باز که گرفتم قول ازش ولی سوخت براش دلم..مرد

 سن کار و درس لحاظ از تا دو ما شرايط که بخورم قسم حاضرم.دايیم دختر خواستگاری رفته االن اون و میگذره جريان

 نمیومد خوشش کال ازاد دانشگاه میره گهه گفت گفتم بهش که روزی میخونه ازاد دانشگاه مامايی اون. هست يکی تقريبا

 اورد من سر بالی همچین دادششت که زدم حرف خواهرش با پیش ماه6.خواستگاری رفته علننا االن ولی بود معلوم ازش

 وحاال هست تر کوچک ازش سال ی دايیم دختر نداريم اقتصادی شرايط و هستین سن هم شما که گفت چی اون ولی

 و نمیخوام بود گفته پارسال همون اگه.کرد بازی زندگیم با که بود رحم بی اينقد اون.شد جور ماه شش تو اقتصادی شرايط

 ولی.نمیکنم نفرنش من نداريم تفاهم گفت راحت وخیلی کرد بازی زندگیم با سال سه ولی نبودم ناراحت هیچ من نمیومد

 .بود خالش دختر من نمیشه باورم.بده پس خودش منو زندگی تاوان خواستم خدا از

 فاطمه به



 

  1۳:11 95 فروردين 6 جمعه    

 

 کرد خراب زندگیمو فطرتی پست با اون ولی نگذاشتم کار سر رو کسی ولی پسرم من سالم

 خودم ديد از منم میکنی نگاه خودت ديد از دقیقا تو

 منه گردن تقصیرا همه هم اون ديد از و دخترست اون گردن تقصیرا همه من نظر از

 تو مثل دقیقا

 تورو اونم و میدونی مقصر اونو

 پست دختره اون به تقصیرو باالی درصد همیشه احساسم و غرورم اما داشتم تقصیر منم بینم می میکنم که خلوت من

 میدم

 

 سهوی وقتا خیلی مقصريم جورايی يک همهههههههههههههههههههههه ما همه

 اوردم سرش بدتر منم کرد بازی زندگیم با احساسم با چجوری دختره میکنم مرور که من

 چرا نمیدونم داريم اشتباه ما همه

 هم زندگی تو میده هل دونفرو خدا بشه ازدواج نیست قرار وقتی چرا

 

 خدا سواله برام واقعا

 زندگیم مسیر تو انداختی اينو چی برای بشه شکسته دلم بشه بازی زندگیم با اينجوری بود قرار وقتی

 

 بشه خنک دلم تا بمیره دارم دوست هم میکنم نفرينش هم من

 زخمی يه

 

  19:5۷ 95 فروردين 6 جمعه    

 

 خودم چشم با حقارتشو بام زد حرف کلی بهم زنگید کرد خیانت من پاک عشق ب اينهمه ک پسريم اون پیش وقت چند

 زندگیش پی فرستادمش نبخشیدمش من خدا داد منم نفرين جواب ديدم

 زخمی يه

 

  19:5۷ 95 فروردين 6 جمعه    

 

 خودم چشم با حقارتشو بام زد حرف کلی بهم زنگید کرد خیانت من پاک عشق ب اينهمه ک پسريم اون پیش وقت چند

 زندگیش پی فرستادمش نبخشیدمش من خدا داد منم نفرين جواب ديدم

 فاطمه

 

  01:۴9 95 فروردين ۷ شنبه    

 



 اين تا ولی. کنم تعريف براتون تک به تک نمیتونم من اس پیچیده خیلی جريان.نشدم تون ها صحبت متوجه من ببخشید

 يا داره قبول شرايطشو يا.نباشه يا باشه زندگیش شريک میخاد يا نداره يا داره دوست رو يکی يا ادم که.بدونید حد

 جا هر يا.بشی قبول شیراز اونم و بدی کنکور يکبار ارشد برا بايد میگفت من به مثال کرد اذيت منو خیلی اين ولی.نداره

 خب.میکرد اذيت شغل يا گرفتن ارشد بخاطر منو گاهی ولی.بودم پذيرفته من چند هر.باشم جريان در بايد من بری میخای

 هستیم همسن اون و من.میکنی گريه زار زار چیه برا برگشتنت ديگه گمشو برو سخته برات من شرايط که تو نفهم ادم

 هم شغلش و درس تره کوچیک ازش سال ی دايیم دختر حاال بودی تری کوچک سال چن کاش میگفت همیشه

 میداد فحش دايیم دختر به اينقد قران به.میکنه جوری اين نفر ی زندگی با سالمی ادم کدوم روانیه ادم اين اصال.حتمیه

 ندارن بهم ای عالقه هیچ اونا نیست مهم ديگه.نديد بود کور اون ولی.کردم براش تونستم کاری هر من.رفتنش دانشگاه سر

 .میبینم رو زندگیش منم میرسه بست بن به روز ی

mahsa 
 

  10:۳۷ 95 فروردين ۷ شنبه    

 

 دختر با بره که میکنه تحريک را پسر تر بد نوشتین که اينا اشتباهه گفتین دختر و پسر روابط باره در که اين من نظر به

 که اينی البته نمیشه طوری خوب بگه خودش پیش بشکونه دلشو هم سر اخر بکنه خودش عاشق بکنه خواست کاری هر

 اشتباه ترين بزرگ میخواسته ازدواج واسه را ان و  بوده پسر يه با فقط که هستش ساده دخترای دخترای برای میگم

 برای پسرا همه چون نشین نشدين دوست کس هیچ با  تاحاال دخترااگه  داره فرق بقیه با اين گفتم که بود اين من زندگی

 من نیست مهم براش هم شما اخالق دونستن خاستگاری میاد بخواد را شما واقعا کسی اگه شون همه میگن دروغ دوستی

  میگم که کردم تجربه خودم

 ويد آ

 

  00:50 95 فروردين 1۳ جمعه    

 

 میگرفت ايراد قیافم از رنجوند منو بار هزاران مدت اين تو که بودم همسرم عقد سال دو من...نیست دوستی من بحث..سالم

 پای میزد حرفا اين از انقد و رفته کاله سرم میگفت مدام داشتم خواستگار خیلی و نسبتا هستم زيبايی دختر اينکه با

 ومفت مهريه بدون که اومد بهم وحشتناکی روحی فشار انقد خرم آ خواهی معذرت به میکرد شرو وسط میومد که دادگاه

 هیجانم نفسم به اعتماد غرورم درک به پول حاال.. نمیدم طالقت اجرا بذاری مهريه میگفت چون شدم جدايی به حاضر

 حتی... گرفت تش آ قلبم و سوخت جیگرم....هستم ای ساده و بدبخت و پاک دختر هم خیلی... شده خراب همش جوننیم

 باشه کرده که خوبی يه حتی میفتم يادش گاهی هنوزم بالها اين باهم جالبه...نزدم خونوادش و خودش به هم زنگ ی

 چطور.. میان کنار خودشون با چطور هايی انسان همچین میمونم واقعا..

m 
 

  01:۴8 95 فروردين 1۴ شنبه    

 

  يانه؟ میده دلشکستنو جواب خدا يانه داره معنی دلشکستون دوستی تو بالخره

 شیرين



 

  01:08 95 فروردين 15 يکشنبه    

 

 اومد که اول میکرد اذيتم تلخش خرفای با گاهی ساختم هاش کاستی و کم با.  داشتم دوستش عاشقانه سال۴.  سالم

 اين همه میگم تو به راجع مامانمینا به عید!! خواستگاريت میام شم قبول ارشد من خواستگاريت میام ديگه ماه6 من گفت

 شرعی غیر رابطه به تن شديم مردود و کرد امتحانمون خدا..  شدی عاشقش شدی ش وابسته خب!! يکسال شد پروسه

... نمیخواد اينجوری و دختری هیچ پسری هیچ قسم واحد و احد خدای به ولی..  میمونه اينطوری میکردم احساس..  دادم

 به زد مملکت اين از رفتن فکر يهو پاش زير اومد ماشین يهو شد آقا يهو کرد تغییر اوضاع يهو شدنش قبول ارشد بعد

!! که نکردم کاريت من نکن تهديد منو زنان دکتر برو گفت آخری دمدمای ديگه...  نمیخوام تورو من شیرين!!  سرش

 های بهانه چه کنید فک ؟؟؟ میکنی اينکارو باهام چرا میزنی حرف التی من با چرا گفتم بهش میکرد قطع من رو و گوشی

 نگفتی؟؟؟ چرا دستت دادم و روحم و قلب من که سال۴!! ندارم پشتوانه من ندارم کار من نرفتم سربازی من ای مسخره

 ست؟؟ فاحشه من دل که ها؟ لحظه اون تو بودی چی فکر نمیزدی؟؟؟ حرف چرا میريختم اشک و بودم بغلت تو که سال۴

 من از که دلی بوده نامشروع رابطه که رو اهلل حق ببخشه خدا گیريم!  میری مملکت ازين کی ببینم برو کردی؟؟ توبه حاال

 دنبال من بودم نگرفته ارشد من نمیکردم؟؟ دعا تو واسه من میشد؟؟ ترک نمازام من خدا؟؟؟؟ بنده میبخشه هم شکستی

 نگفتم بودم؟؟ هات ناراجتی نگران کم ؟؟ چرا ؟؟ بگیری مامانتینا از هیچی نمیتونی گفتی رسید من به تا چرا نبودم؟؟ کار

 يکسال خدا باشیم داشته رابطه اگه گفتم خودم به گفتم باشیم داشته رابطه نمیخوام نگفتم بهت خودم من ؟ میکنم صبر

..  مملکت اين از میری میکنی فکر االن داغی االن... باشم محرمت میخواست دلم داشتم دوست چون بگیره؟؟ عمرتورو از

 توام نداره اشکال تو؟؟ با گناهم بخاطر کردم گريه چقد میدونی بودم؟؟ اينکاره من که کردی؟ آروم چطور و وجدانت عذاب

 فقط..  عاشقی سال۴ بخاطر معذرت يه از دريغ...  تو با کنه چیکار میدونه بهتر خدا..  خدا دست میسپارمت..  خدايی بنده

 هق؟؟ هق میشه م گريه کوچیک ذکر يه با سرنمازام میددنی کردم؟؟؟ گريه چقد رفتنت بعد میدونی... کن درکم گفتی

 ..  کن مغفرت طلب خدا از و باال ببر دستو آسمون همین زير برو بازم

 شیرين به

 

  20:22 95 فروردين 15 يکشنبه    

 

 عزيز شیرين

 نیست بدتر ناامیدی از چیز هیچ کن توبه

 تو برعکس دقیقا من

 نداشتیم گناه نداشتیم هم دادن دست يک حتی من ولی شد بازی احساسم با چندسال که پسری

 بخشم نمی احمقو دختره اون من داشتیم رو گناهه بدترين که شکستن دل اما

 

 بشی اروم که کن توبه فقط تو

 بخشه می خدا

 نشده بسته حروم نطفه حداقل که کن شکر خدارو

 

 بشی نزديک خدا به و کنی کم گناه کن سعی



 بشه نصیبت لجن هرزه اين مثل نه خوب پسر يک بخواه خدا از

 

 کنه لعنتش خدا و بکشه زوزه سگ مثل که کن نفرينش

 مونا

 

  00:۴6 95 فروردين 18 چهارشنبه    

 

 رفتیم خودمون ماها.میفهمه مارو حال خدا فقط خوردم بدی شکست شما مثل منم شده که کاری کن توبه جان شیرين

 که خداگرم دمه بازم ولی خداروشکستیم دله کرديم که باکارايیی نظرم به خورديم ضربشو حالمون عشقو و دلمون دنباله

 شکل يک به هرکدوم دختر چه پسر چه خورديم شکست زندگیمون تو جور يه هرکدوممون ماها.برگرديم دوبارع میزاره

 ولی مانباشه چشم جلو ممکنه میده همرو جواب خدا باش مطمعن...کشیدن دردو اين مردم از خیلی نه تنهايیی نکن ،فک

 میشی داغون خودت فقط و نمیکنه داغون اونو خوردن قصه ولی میکشی داری سختی حاله میدونم..میده باش مطمعن

 قصدشونم بودو پسر بايه سال8که دختری ازيه وضعت خیلی که کن فک اين به زندگیتو کن شروع و کن واقعی توبه فقط

 خبر ،ماازاينده بزگردی بچه بايه نرفتی شده تموم زود رابطتت بازم بهتره خیلیا از وضعیتت بهتره رف يهو مسره بود ازدواج

 بهترشو ازاين يامیگه کن صبر میگه يا نمیگه نه وقت هیچ هاش بنده به گذاشته،خدا برات خدا بهتر يکی که،شايد نداريم

 واسه داری هارو پتانسیل بهترين االن تو بده ادامه زندگیت به کن کسب تجربه شکستت از... نده ازدست ،امیدتو میدم بهت

 به کردم واگذارش ولی شد خیانت من به تازه همدرم باشما منم بگم درضمن.... رسیده اخر به دنیا نکن فک پس کارا خیلی

 از حکمتشو و خدارو امیدوارم کن زندگی باامید و کن واگذار توام بده ااشو بنده جواب جوری چه میدونه خدا چون خدا

 برسن ارامش به هممه امیدوارم...نوشتم باهاتون همدردی واسه فقط کردم صحبت خیلی ببخشید.. کنی درک وجودت تمام

 .. کنین دعا منم دله ،واسه

 شیرين

 

  1۳:50 95 فروردين 18 چهارشنبه    

 

 که دلم کنم می حسین امام خرج گفتم هم مو گريه..  خدا با کردن دل در جز ندارم ای چاره..  همدرديتون از ممنون

 ..میريزم اشک و کنم می صدا آقامو سیر دل يه میذارم روضه يه گرفت

 ..بشه خیر به ما همه عاقبت شااهلل ان.. اونو حتی ، زندگیمو خودمو خدا به سپردم 

 از و گرفت دستمو وقتی کافیه همین داد بهم زدنشو صدا دوباره فرصت خدا نمردم گناهکاريم حالت تو میکنم خداروشکر

  خودش دست هم بقیش هست، من به حواسش يعنی بیرون کشید گناه

 حمید

 

  01:29 95 فروردين 21 شنبه    

 

 .. میزارن آموزو عبرت مطالب اين که کسانی همه به سالم

 ... کردن نابود زندگیم تمام دختری يدونواده من



 اسمم با زير از بعد داشتن نیه دس تابستون دخترا اون خانواده اما نبودم دوستی دنبال االنم مستقیم خیلی آدم من

 نفرست تبريک بمن لطفا بود اين خوبی همه اين جواب عید داشت دوس دخترم خودشون برا کردن شیرين خواستگار

 بايد االن نیدن تابستون کفتم بار صد بخدا چون سوختم بخدا.. . بود مونده يواش مون عقد قرار درحالیکه کردم عقد چون

  کردن داغون کنکور مونده يواش االن دارما کنکور من

 ديدم روز اون االن کنم چیکار.. . خوردم صداقتینن چوخ من بده خیلی حالم کنید راهنمايی دا تورو... دادن بپرس فقط

 کنن خودشون فدايی مردمو بچه چون منو ای عذاب بکشه مادرش میخوام خدا از فقط.... انکشتردستشه

 

 الله

 

  1۳:0۴ 95 فروردين 21 شنبه    

 

 میگم احمد اقای اين به جمله ی فقط من

 عشق ی گرفتار بکنید فکرمش اينکه بدون يهو شمام ممکنه نزنید حرف باغرور انقدر نزنید حرف مطمئن انقدر احمد اقای

 دل غلط چه درست چه که عاشقی دالهای از وخبر گوديد کنار االن.حالجید چندمرده که ببینید بايد موقع اون بشید

 سخته عمل راحته حرف.بکنند بايد چیکار میديد دستور فقظ معلما ومثل نمیشید دادن

 نگويم دهم می ترجیح به الله

 

  1۴:02 95 فروردين 21 شنبه    

 

 کسی وقتی تا.جورن ی همه میکنه فکر و میکنه نگاه همه به باال از داره فقط نشده گرفتار خودش احمد اقای اين خانمی

 درعمل؟؟؟؟؟ ولی بلدن خوب همه رو رفتن منبر باال.کنه درک نمیتونه نباشه جريانی ی تو

 

 حمید به

 

  19:۴1 95 فروردين 21 شنبه    

 

 غلطه که نصفش نوشتی؟ چی ببین بخون خودت لطفا حمید آقا

 خوب پسر داد ارامش و کرد کمک بهت بشه بلکه بنويس صحیح ديگه يکبار

 (شیرين) الله به

 

  00:5۳ 95 فروردين 22 يکشنبه    

 

 يا بال اون به تا نمیمیرين چون نکنین سرزنش گناهش به و کسی میفرماين صادق امام.  موافقم هم من اتفاقا جان الله

.  خدا جز میخوايم رو طرفمون چجوری عاشقیم چجوری که.  نداريم خبر همديگه دل ما از هیچکدوم.  بشید مبتال گناه

 باشه...  و هوس و انتقام حس اگه ولی روز يه میکنه پادرمیونی خدا باشه عشق اگه مطمینم من.  هوس نه يا عشقه صرفا

 فکر طرف به باز نکرديم خالی و قبلی پست حس اون چون ولی بهتر هزاربرابر شايد جلوتون میذاره رو ديگه يکی خدا



 م سینه نو انگار اصال شد خالی قلبم توی لحظه اون واقعا پیشم بمونه نمیتونه گفت میخواستم که کسی وقتی من.  میکنیم

 در نه باشه اندازه بايد چی همه..  میشه ها جدايی اين باعث زياد وابستگی میدونید..  شد سست پاهام... قلب جای بود هوا

 و ببخشتش میگم هم خدا به میگیره که م گريه تلگرام تو عکسشو میبینمش وقتی میبخشم طرفمو من..  جنون سدحد

 نفرين..  نکنین نفرين کنید سعی...  خوبش حال..  مهمه برام اون خوشحالی ولی..  نه ها نخوامش اينکه نه کنه خوشبختش

 نگران ديگه میکنه خلق زمین و آسمون دوباره بخواد اگه میگه قرآن تو خدا وقتی باشید داشته ايمان خدا به..  داره سر دو

 يکی اگه باشن هم برای رحمت و موده مايه بايد شوهر و زن..  میاره براتون و خودش يا ازون بهتر بنده يه هستین چی

 خدا برای هاتونم گريه بسپاريد خدا به ؟؟؟ میشه تون رحمه و موده مايه درآينده نمیشه خیالش عین و میشکنه دل میره

 از بايد ما نريد اشتباه رابطه تو و نکنید گناه کنید سعی...  بزنه رقم براتون رو ها بهترين خدا بذاريد کنید صبر.  کنید

 میشه تکرار ديگه هزاربار چرخه اين درسمونو نفهمیم وقتی تا بگیريم درس که دنیايیم اين تو اصال بگیريم درس گذشته

☺  
 باشید حق پناه در

 مهسا به الله

 

  08:2۳ 95 فروردين 22 يکشنبه    

 

 بشی تو م يروز  نکرده خدای میدونی توازکجا.وو حقشه بیاد هرباليی هرکسی نگو تحکم با انقدر لطفا شمام خانوم مهسا

 بد فکرکنید خودتونم درباره هم ذره میشه؟ی کشیده داره نابودی ورطه وبه شده دور خدا ازمسیر ناخواسته که کسی

 سرزنش مشکلی يا گناهی خاطر به ديگرانو که هرکسی داريم حديث که چرا نداريم رو همديگه سرزنش حق ما.ها نیست

 خطا مون همه.نکنیم نگاه هم به باال ازموضع انقدر توروخدا توروخدا.باشه گرفتار ومشکل گناه همون به تا نمیمیره کنه

 هرگز خدا خود..وو اومده سرت که حقته بگیم شده که هم دلسوزی در از ندرايم حق ولی وبیش کم توزندگیهامون کرديم

 ...بیاد سرتون بالست هرچی شديد خارج ازمسیرم حقتونه اره که نمیزنه حرفی چنین هاش بنده به

 نازنین به الله

 

  11:۳5 95 فروردين 22 يکشنبه    

 

 نه بود نازنین خانوم مطلب به من جوابیه.میگم اشتباهی دارم شمالرو اسم که بودم نکرده دقت عذرمیخوام واقعا جان مهسا

 بیاد سرت باليی هر شدی خارج خدا مسیر از خوندم،وقتی رو حرفاتون تمام:  بود نازنین خانم جمله اين.کنید حالل.شما

 !!کیه با حق ببینید کنید فکر بیشتر...باشی داشته نبايد هم اعتراضی گونه حقته،هیچ

 گذاشتن؟؟ پا زير رو چی همه و شدن خارج خدا مسیر از که اونايی يا هستن خدا مسیر تو که اونايی

 :دادم اينجور شو جوابیه ومنم

 

 بشی تو م يروز  نکرده خدای میدونی توازکجا.وو حقشه بیاد هرباليی هرکسی نگو تحکم با انقدر لطفا شمام خانوم نازنین

 بد فکرکنید خودتونم درباره هم ذره میشه؟ی کشیده داره نابودی ورطه وبه شده دور خدا ازمسیر ناخواسته که کسی

 سرزنش مشکلی يا گناهی خاطر به ديگرانو که هرکسی داريم حديث که چرا نداريم رو همديگه سرزنش حق ما.ها نیست

 خطا مون همه.نکنیم نگاه هم به باال ازموضع انقدر توروخدا توروخدا.باشه گرفتار ومشکل گناه همون به تا نمیمیره کنه



 هرگز خدا خود..وو اومده سرت که حقته بگیم شده که هم دلسوزی در از ندرايم حق ولی وبیش کم توزندگیهامون کرديم

 .بیاد سرتون بالست هرچی شديد خارج ازمسیرم حقتونه اره که نمیزنه حرفی چنین هاش بنده به

 

 جان مهسا کن حالل بازم.نوشتم خانوم نازنین عوض شمارو اسم اشتباه به منتها

 

 2علیرضا

 

  1۷:5۳ 95 فروردين 22 يکشنبه    

 

 (خواهرا و داداشا)دوستان سالم

 داشتم تلخ تجربه اين منم

 از دار خانواده و نجیب دخترخانمی با..باشه کسی جای خدا جز دلم ندارم دوس و میکنم گريه بخاطرش هرروز حتی و

 بهترين تو...کارش تو کنه پیشرفت درس تو کنم کمکش شد باعث آشنايی اين شدم آشنا ازدواج قصد به همکالسیام

 روز ما....باشم نمیتونم قرارگذاشتیم که تعهدمون زمان تا دارم زياد خواستگار من گفت اينکه تا.....کنه پیدا کار بیمارستان

 خانم اما بودن جريان در خانوادمونم بوديم کرده هامونم ريزی برنامه تمام بیمارستان تو يا بوديم باهم دانشگاه يا شب

 داغون....کرد عقد باهمکارم و صبرنکرد ماه1 خودش و گذراست احساسات همش من خواستن گفت کرد مخالفت پدرش

 کنار شده کارم روز و شب..شکست بدجور کمرمش.... کاريش شیفتای و بود خودش الک تو سرش که الفی معدل. شدم

 کن حاللم گفتم بهش.....بطلبم حاللیت ازش بايد که نکردنمه بندگی تاوان اگه گفتم خدا به.....کردن گريه خالی و پر قبور

 اصال....نديد و نفهمید ولی بود گريه با همش که دريغ اما کردم خوشبختی آرزوی براش منم و خواست حاللیت ازم اونم

 ياد به....داره وجود هم خدايی....من چشم جلو..میرن و میان باهمکارم همیشه....شکست دلم صدا بی چطور نفهمید کسی

 توکل خدا به نکنید نفرين دارم که خواهشی ازتون....بده صبر همتون به خدا( س)کبری زينب المصائب ام..سادات عمه غم

 نمیکنه رو خدا بندگی که کسیه کام نا نیستیم ناکام ما....بسنجه میخواد صبرمارو خدا و الهیه امتحان اين بدونید و کنید

 مهم دادين دست از  که هرچی..میکنین گريه دلتون سوز با شد سروقت نمازتون مقابل در اگه....میشکنه خدارو بنده دل

 که هست سواالت....الحسره يوم ما وعده...نزديکه که گفته خودش کافیه ما برای خدا....آوردين دست به رو خدا چون نیست

 نمیدونه جوابشو کسی خدا جز

 بقیه به و الله به همه به

 

  20:50 95 فروردين 22 يکشنبه    

 

 برو بگیر انتهاشو تا دبستان اول از جا همه اول شاگرد بود پسری

 چیه میدونستم دختربازی نه خودم کار به سرم

 دختر دوست نه

 عشق نه

 بودم متنفر دختره چی هر از

 اورد زندگیم به رو عشق رو احساس رو زندگی لجنش با و دروغهاش با حیوان دختر يک

 خوريم نمی هم بدرد ما گفت مزخرف های بهانه با عوضی حیوان سال چند بعد شد ازدواج به قرار



 برگشتنی چه قبل به برگشتم متنفرم دخترا همه از حاال

 

 داره ای مزه چه شکستن دل بفهمید کنم بازی حیوان دخترای بقیه دل با میخوام

 گذرم نمی کنم می نفرين

 متنفرم زندگی از متنفم خدا از

 بمیريد همتون دارم دوست

 برم می لذت بقیه زندگی نابودی خوندن از

 اومد سرم اينجوری که نکردم بد کسی به

 

 رو خداتون خواهم نمی

 نمیخوام رو دينتون

 خواهم نمی رو زندگی

 خواهم نمی کثیفو دخترای شما پست و دروغ عشق

 

 دورو دروغگو شیاد پرست اهن پرست پول دخترای رذلید همتون

 متنفرم ازتون

 وحشی و گر حیله نداريد ای عرضه هیچ زايیدن بچه جز

 بمیريد بريد

 

 بشینید سیاه خاک به همتون ايشاال میشه خنک دلم مردم طالق اخبار خوندن از

 

 متنفرم ازتون

 همه وبه الله به الله

 

  08:00 95 فروردين 2۳ دوشنبه    

 

 تجربه رو طوفانها اين توزندگیم بارها خودم من.من گرامی دوست میگذره هم طوفان  اين.ندارم حرفیم میدم حق بهتون

 ازخدا.هستید درد  تواوج االن چون نداره نمودی اصال براتون ووو نیستن هم مثل همه بگم بهتون بخوام اگه االن... کردم

 .میخوام وشادی ارامش براتون

 همه وبه الله به الله

 

  08:02 95 فروردين 2۳ دوشنبه    

 

 تو کسی وقتی چون نمیگم زياد...نمیشه متنفر ازخدا کسی.بديه حرف خیلی  اين متنفرم( باهلل نعوذ)ازخدا نگید ديگه فقط

 ...بزنه حرف نبايد کسی اينجور خدا درمورد فقط.کنه روقبول بقیه حرفای نمیتونه باشه درد اوج

 همه به پاسخ 2علیرضا



 

  22:26 95 فروردين 2۳ دوشنبه    

 

 خدا اما جديد شخصیت يه...میاد بیرون ققنوس ها تلخی اين از باالخره اما...میکنی تحمل رو دردها ترين سخت داری االن

 چیکار که بگیر تصمیم بعد....بشناس بیشتر خودتو کن گريه فکرکن تنهايیات تو....نشسته حق جای خدا...نبر ياد از رو

 ...میخری ومادرشون پدر و خودشون آه فقط ديگه دخترای کردن بدبخت با....کنی

 الله و علیرضا به

 

  01:0۷ 95 فروردين 2۴ شنبه سه    

 

 شد شروع دروغی های بهانه بعد شد سرد اول میکشم عذاب دارم ساله يک از بیشتر

 سوزوند دلمو که شنیدم حرفهايی

 میکنه پر وجودمو تمام کینه و خشم آتش و نفرت میاد يادم که ساعت هر

 میشم اروم کردنش واصل درک با فقط

 و ها دروغ با خوردم رو زاده حروم يک خرکی های عشوه و ها دارم دوستت فريب تجربه بی خام جوان بود؟ چی من گناه

 جماعت دختر از میخورد بهم حالم بشم عاشق که نبودم کسی من کرد نزديک بهم خودشو ها نمايی مظلوم

 

 

 حیوانو اون بکشم میخوام

 متنفرم زندگی از متنفرم ازش

 شدم سنگ ديگه نمیشم اروم

 مونده برام اشکی ديگه نه خندم می دل ته از نه

 میکنم فکر انتقام به فقط برم نمی زندگی از لذتی هیچ

 نديد خدا کردم اشکامو

 شد قلبم وارد دروغ با رذل حیوان اين

 کنم خودکشی بعدم بکشمش چجوری که کنم می مروز خودم با دارم شب هر

 خدا رضای به باشم راضی ديگه نمیخوام شدم خسته

 شدم آب غصه از شد نصف بدنم وزن

 بکنه اينکارو عاشقی با نکنه جرات هیچکس ديگه که بگیرم ازش انتقامی

 علیرضا و متنفر آقای به

 

  01:21 95 فروردين 2۴ شنبه سه    

 

 کنید بخشش طلب و بگید تون ناکرده کرده از کنید خلوت خدا با بريد... طرفم رفتن بعد از میکنم حس رو خدا دارم واقعا

...  نیستیم آگاه غیب به و ايم بنده ما..   تره مهربون هم پدرمون مادر از خدا کنید باور..  بخوايد صبر خدا از..  اخالص با

 !! میکرد خدامون و دين و دل با چه میموند اگه رفت که خانومی يا آقا اين نمیدونیم



 هم دلتو خودتو..  خدا به بسپارش..  دختر اون از بگذر ولی میگذره چی دلت تو میدونه خدا و سخته خیلی علیرضا آقای

 میبرم پناه تو به خدايا بگو افتادی يادش وقتی حتی..  نه میگیره دلم میبینمش االن وای نگی که سپردنی دل..  همینطور

... 

 کشیدن سختی بیشتر زينب و حسین امام ببینید حسین امام روضه يه بريد مونده ناراحتی اگه مونده نفرينی اگه نظرم به

 ازشون..  میشید آروم هم خیلی میشید آروم... شید سبک که انقد کنید گريه...  شما و من يا بهشون شد معرفتی بی و

 ...  بفرسته براتون داره نظرش در خدا و هست حقتون واقعا که يکی بخواين

 و زمین و آسمون بفرسته هم رحمتی و منفعت هر خودش جز کنه دفعش نمیتونه هیچکس برسه ها بنده به ضرری هر

 دل ماهم امتحان..  امتحانه همش اينا..  خداست دست بسته درهای همه کلید...  نمیشه کنید دور و نفع اون کنید جمع

 ... توکل و میخواد صبر فقط میشه خوب چی همه آخرش باشید امیدوار..  هامونه

 متنفر آقای به

 

  1۴:01 95 فروردين 2۴ شنبه سه    

 

 با که خودم تن که شد بازی جوری من با خب؟؟ دخترم من!! میاد عصبانیت میاد خشم..  عاديه داری االن که حسی اين

 نمیکنه کار عقل خدا به...  کنی تقديم خودتو فقط سال۳.۴ ببین باشمش داشته ک کردم تقديم و هست چیز ترين ارزش

 آخرش ؟؟ چی تهش ولی..سالمه25 نیست کم سنمم..  میزنه حرف دلت فقط نمیشنوه گوش میشه کور چشم نمیکنه که

!  گندست سرومرو و خوب حالشم!  زدم بهم باهاش آره گفت دوستاش به!!!! رفت که رفت کرد خاموش روم گوشیو طرفم

 يکی.. نیست داشتن دوست اينا نیست عشق اينا..  نمیده اختصاص تو به هم روزشو از دقیقه يک حتی و بود بازيچه تو دل

 ...باشه داشته و گذشت و محبت لیاقت که داشت دوست بايد و

 اينجوری يکی نیست خیالش عین و میبره مردمو جوون گلوی داعش مثل يکی!! دارن وجود ها آدم اينجور کنید باور بايد 

 ما رو ها آدم اين! ها آدم اين هستن آره! دور میندازتت...  عین تفاله عین میکنه شو استفاده! میکنه سالخی و آدم روح

 اون میکنه بیمار و داغون خودتو عصبانیت!! کمه براشون مرگ کنه مجازاتشون خدا بايد رو ها آدم اين بگیريم انتقام نبايد

 !  نمیشه چیزيش که

 کنی فراموش قراره ببخشی و کسی نیست قرار..  میده تسکین اما نمیکنه خوب و درد زمان..  بگذره بايد زمان..  کن صبر

 ..  نیستن خوب همه که ها آدم همینه دنیا..  همین

 همه به الله

 

  15:29 95 فروردين 2۴ شنبه سه    

 

 نمیشه درست چیزی وايناهم نفرين با..کشیدم شو ذره ذره چون میفهمم دوستان میگید داريد که زجرايی اين همه بخدا

  میکنن تیکه تیکه کسیو روح که کسانی موافقم کامال اخری نظر با....نمیشه درست ديگه بسوزه برنجه بشکنه که دل..

 شکسته دل آه صدای میدونم اينو فقط اما نمیدونیم ماها رو نگذره يا بگذره خدا اينکه..هستن دل داعش هستن روح داعش

 که عزيزانی...میده باد به دودمانشو که بشه بلند کسی رفتار خاطر به ای شکسته دل از آهی نکنه وخدا میره خدا عرش تا

 که همونجوری.نمیشه اروم دلتون داغ نشه تموم سوگواريتون دوره تا..میکنم ودرکتون خوردم منم خورديد عشقی شکست

 روحیشو نقاهت دوره  بايد هم رنجیده دلش ديده داغ سوخته دلش که کسیم بگذرونه نقاهتشو دوره بايد بیمار ی

 که االن حتی..ومیفهممت همدردتم اينکه جز بگم ندارم چیزی دردت درمقابل..میفهمم دردتو عمق متنفر اقای..بگذرونه



 صبرکن و باش اروم نمیگم بهت پس نکرده پیدا التیام ام وسوخته شکسته دل هم باز دارم هم کوچیک دختر ی و متاهلم

 همین..همدردتم میگم بهت فقط..ووو

 ناشناس

 

  15:۴2 95 فروردين 2۴ شنبه سه    

 

 توافق به هم رفتار و اخالق و خصوصیات درمورد باهام و خواستگاريم اومد که روزی.میشیم جدا هم از داريم نامزدم و من

 کاره پسرم میگه پدرش گذشته عقدمون از چندماه که االن.مواردو بعضی منم و کرد قبول رو چیزارو بعضی اون رسیديم

 معصوم چهارده نیت به سکه چهارده منم ی مهريه. نیست مهم همداده قولی هر. بوده بیخود حرفاش ی همه و نیست ای

 هم از زندگیمون که کشوندن جايی به کارو. طالق يا بدی گوش مارو حرف بايد يا گفت نیومد بر دستم از هیچکاری بود

 شکسته بدجوری میبخشتشون؟دلم خدا يعنی.پاشید

 ناشناس به

 

  18:1۷ 95 فروردين 2۴ شنبه سه    

 

 حرف باهاش اون بذار مشاور ببرش میاد اگه میشه؟؟ زندگی مرد کنه دفاع عشقش از نتونه که پسری اخه.  عزيز ناشناس

 دختره سر بال صدتا ازدواج قصد به میشن دوست..  کجاست غیرتشون مسلمون مثال پسرهای اين نمیدونم من..  بزنه

 سقف يه زير سال چندين بعد حتی و آدمی هیچ اصال..  میکنن ترکش احمقانه بازم میکنن عقدش..  میرن میارن احمق

 شناخت نمیشه کردن زندگی

 باشه حلی راه شايد بگیر تصمیم بعد برو مشاوره حتما خوبم دوست

 الله به

 

  01:29 95 فروردين 25 چهارشنبه    

 

 نیست کار در ارامشی اما دارم قبول رو حرفاتون

 سنگ سنگ شدم کنم نمی ديه هم گريه خندم نمی دل ته از اصال

 بودم عاطفه با و احساسی خیلی که حالی در

 بشم عاشق تونم نمی ديگه میکنم حس من چون نمیشه؟ خوب واقعا يعنی

 بشنوی دروغ سال چند پوچ جس يک

 ندارم شدن اذيت حوصله باشم داشته دوست رو کسی تونم نمی ديگه

 يادته هنوز میگی خودتم که همونجور شد نخواهم عاطفه با و مهربون و احساس با ديگه بکنم هم ازدواج مطمئنم

 

 وقت بی وقت مناسبت روز ساعت خاطره خیابان هر مکان هر لحظه هر فیلم هر فرد هر کس هر ديدن با

 ذهنم تو میاد چی همه

 میگذره روزا فقط و ناامیدم

 کنم؟ چیکار نمیشه خوش نمیشه صاف هیچوقت دلم



 متنفر اقای به

 

  1۳:25 95 فروردين 25 چهارشنبه    

 

 سنگ میدونم.کردم حس وخونم وپوست ايناروباگوشت همه بخدا میفهممت بخدا.مینويسم دارم   روان بخدابااشکهايی

 چراکه بشی آروم بگم بهت چی نمیدونم بخدا.میشه تازه داغت ببینی هرکیو هرجابری.داری حق شدی بیعاطفه شدی

 درد هرکسی.. يانکشیدن روکشیدن دردها اين که ندارم بقیه به کاريم.دردم تو ومدام طوفانم شکسته دلم ازبس خودم

 اه میگم فقط خوبم؟ برادر بگم بهت میتونم چی مرگم به رو درد از خودم وقتی.چقدره وظرفیت تحمل اينه مهم اما میکشه

 .وشمشیره کارد تراز برنده شکسته دل

 روانشناس

 

  1۷:5۳ 95 فروردين 25 چهارشنبه    

 

 قبول اول...  نداری دوستش که کنی وادار خودتو نمیتونی میشه تموم ای رابطه اينکه...  نکنی مقاوت بايد اما... میفهممت

 اون واقعا اگه اما دارم دوست خیلی و چیزی يه من..  داره لول باز حاال...  بوده کست ترين عزيز و داری دوستش که کن

 يا...  باشه اون مراقب بیشتر من از که باشدش داشته يکی شايد..  خوامش نمی خودخواهانه باشه داشته اهمیت واسم چیز

 تسلی اما میاد نظر به احمقانه میدونم...  کرده بد باهامون داريم دوستش خیلی که فردی يه بگیريم نظر در اينطور مثال

 های آدم همه مثل اش رابطه يا من مورد در کرد اشتباه ولی دارم دوستش خیلی که بخشم می و آدمی من بگید بخشه

  میخوره؟؟؟ دردت چه به باشیش نبخشیده تو ولی برگرده االن..  ديگه

 اون ای رابطه يه تو دادين عشق شما... طرف سمت نکنه پرواز و بشه مشغول اول فکرتون که  داره الزام...  بريه زمان پروسه

 هم سنگ اون میخوام من چون نه بگم و باشم عاشقش و سنگ يه من نمیشه..  خودتون به برگرده اندازه همون بايد عشق

 نمیتونید دوباره چرا باشید داشته دوست قد اين میتونین و يکی االن اينکه..  مختاريم ها آدم ما..  نه..  کنه عالقه ابراز بايد

 مهربون اومد يکی اومديم... مقابلتون طرف نه شماست از عشق خاصیت نمیشید عوض ديگه رابطه يه تو و شمايید شما ؟؟؟

 چرا... میخواست رو شما هم اون خواستید اونو شما اينکه بر عالوه که قبلی فرد از وفاتر با هم از تر مهم و تر قلب خوش تر

  کسی؟؟؟ گلوی تو بريزيم عشقمونو زور به بخوايم چرا ؟ نشناس قدر و وفا بی آدم يه به بچسبید بايد

 بلند قدم نبودم خوشگل!!  میاری چرا تا صد يا نخوادت کسی بپذيری تونی نمی چون..  خودته بحاطر اينه حالت اگه االن

 باش داشته دوست خودتو اول تو... باشه طرفه دو بايد باشه عشق اگه عشق...  نیست ها اين نه...  نداشتم پول ممم نبود

 بده دلداريش کن بغلش کن قبول نارحتتو خود بیرون ببر خودتو بشه  صاف نبايد دلت چرا...  شو قايل ارزش خودت واسه

 مسئول خودت تو کنه خوب و حالت که نباش کسی منتظر رفته تحلیل انرژيش ست خسته روحت..  بزن حرف باهاش.. 

 رفته،فالنی فالنی که کنی گريه سال 10 سال1 بیای تو که نمیمونه منتظر زندگی... شو قايل ارزش خودت برای..  خودتی

 معنی اين)بخنده و باشه خوشبخت باشه همبنطور باشیم کنارش اگه میحواستیم ماهم تره راحت هم خیلی تو بدون

 ... ياعلی بگو زانوت به بگیر و دستست پس... میمونه دلت به روزها اين حسرت( .. عشقه

 

 

 2علیرضا

 



  18:51 95 فروردين 26 پنجشنبه    

 

 خواهران و برادران

 من با میاد مراسماشو بیشتر...شیفتم دارم دوستش که کسی همسر با ماه هر تقريبا...شماست از بدتر خیلی من حال

 خیلی.میش تکرار برام هی و کنن ازدواج میخوان که میدونن  بیمارستان کلی. میدم سطحی جواب منم میکنه مشورت

 امتحان روز يک روزه دو دنیا اما....میکنه چت بوده تو عشق که همسرش با داره باال اون که میخوابی کسی با شبا...سخته

 از راحتی به که نیستن قديم مثل االن پسرای دختر....مالکه بودن شاکر و نعمت با ديگه روز مالکه بودن وصبور میشیم

 در و رو ماجرا ببره پیش سريع بشه خواستگاری ازش دوبار هفته يک تو عشقتون که باشید من جای اگه بگذرن عشقشون

 خواهد را دلت که روزی به قسم....بینتون سال2 قرار قول و تو خواستگاری به اعتنا بی بشه انجام کارا تمام ماه۳ عرض

 متاسفانه من متنفر فقط شما میکنی اذيت خودت تنفر اين با متنفر آقای....يافت نخواهی مرهمی خدايت جز و شکست

 اون داره کم کم....میشم بلند دارم خدا امید به کم کم اما ببره خوابم تا میکنم مرور حوادث انقدر و فکريم وسواس به مبتال

 آروم میخوای اگه....میسازمش خودم عاشقشم اگه میکنم اصالحش بگه بمونه پات که عشقه عشقی...میگیره شکل ققنوس

 يا باشی مذهبی که نیست مهم....کن نفرين منو نديدی تغییر باگر بده انجام يکبار میکنم بهت توصیه يه فقط من بشی

 يجای برو شب نیمه کن دانلود مطیعی میثم کوفه مسجد در امیرالمومنید حضرت مناجات...کن امتحان اينو يکبار فقط...نه

 ياعلی دعا التماس.....بده گوش يکبار خلوت

Ar 
 

  15:۳5 95 فروردين 2۷ جمعه    

 

 قبلی اشنايیت به توجه با ولی بودن مطلقه که خانمی بود شب شنبه دقیقا شدم مواجه مشکل اين با تازه خودم من سالم

 در سنجیدم و جوانب تمام ايشون با ازدواج برای و گرفتم ناديده قضیرو اين من بودم ديده ازش که رفتاری و داشتیم که

 نداری منو معیارايه تو که هايی بهانه به کردن شروع و شدن سرد کال بعدش رفتیم بیرون هم يا مرتبه چند دوماه مدت اين

 چراغ و میزد زنگ باز روز چند بعد اما باشم باهات نمیخوام ديگه میگفت فقط. نگفت چیه معیارات بگو خب گفتم هرچقدر

 ديگه يکی با من که داد پیام شبش روز همون اما میکرد صحبت من با ظهر از بعد شنبه خود تا حتی تا میداد نشون سبز

 مطمئن خدا به کردم واگذارش شکم تو واقعا هنوز که نشسته دلم به اون و شدم دوست و شدم آشنا که هستش روز سه

 نداره سوز و سوخت اما داره زود و دير داره جواب شکسته دل باشید

 علیرضا به

 

  00:۳۷ 95 فروردين 28 شنبه    

 

...  کنم سوال يه مرديد که شما از خوام می...  بگم چی میمونم وايستاده عشقش پای اينجور که میبینم و مردی يه وقتی

 ازتون حتی و بسازه سال۴ هاتون نداری با که دختری يه با اگه... بزنید حرف قشرتون زبون از کنید فکر جنسیتی خوام می

 داشته دوستتون که بدونید واقعا و...  باشه زيبا و باشه کرده تحصیل و دار خونواده دختر.. هیچی اصال يا نخواد هم قرون يه

 ولی... )داشتین باهاش عرفم از خارج رابطه شما ولی.. باشین داشته يقین و بفهمبن کارهاش همه از اينم.  مونده پاتون که

 کار داره که بااليی تحصیالت وجود با بیاره بهونه اگه پسر اون بدونم خوام می( بندازين بخطر آيندشو زندگی که جوری نه

 توجیه قابل...  میشی خوشبخت میاد گیرت حسابی آدم يه توام فالنی کنم تامین زندگی نمیتونم ندارم پشتوانه و ندارم



 دست از رو دختر اون که میذاره غیرتش میريزه؟؟ کجا رو ساله۴ عالقه همه اون مرد يه بدونم خوام می يعنی ؟ براتون

 ای عالقه اصال يا بره؟ عالقش دخترمورد میذاره نداره ثابتی شغل االن اينکه بخاطر مردی داره امکان بدونم میخوام بده؟؟

 ...  بهش راجع میشه بحث چطور پسرونه جمع يه تو موضوعی همچین.. ... نبوده

 2علیرضا

 

  16:۳۷ 95 فروردين ۳0 دوشنبه    

 

  سالم

 دقیقا؟؟ نشدم متوجه منظورتون

 شغل اگه حتی باشه داشته دوستون واقعا اگه پسره اون....خودش روش با اما کرد من با دقیقا خانم اون که بود کاری اين

 و کنیم مهیا باهم شرايط تا کن کمکم و کن صبوری میگه....میداره تون نگه شرايطی هر تحت باشه نداشته مناسبیم

 که کاری دقیقا!!...راحتی همین به میرم من پس....داری بهتری های فرصت تو ندارم شغل من اينکه نه کنه تالش خودشم

 زيادی خواستگارای و میره باال داره سنم....کنم صبر شما خدمت طرح به شروع تا نمیتونم من گفتن کردن من با خانم اون

 با(...سازگاره؟ داشتن دوست منطق با اين آيا)بشی خوشبخت من از بهتر يکی با تو میرم اما دارم دوست گفت بعدش....دارم

 دلش به ديگه کسی شب شیفت ماه يک با و نموند پام اما میخونم درس همزمان کارمیکنم دوجا من میدونست اينکه

 تالشامو شکست دلمو اما....کردم خوبی بهش خیلی و دوستمه همسرش که درحالی چسبوند بهم عیب کلی و نشست

 هرطوری باشه داشته دوستش و کنه انتخاب زندگیش برای دختر يه اگه مذهبی و دين هر با بالغ و عاقل پسر يک....نديد

 و است عاشقانه و عاقله انتخابش بدونه اينکه بشرط نمیکنه دريغ داشتنش نگه برای کاری هیچ از و میمونه پاش هست که

 کلی اينکه با کنه ازدواج زود داشت دوست نبود صبور اونقدر خانم اون متاسفانه....داره تمايل بهش دلش ته حداقل طرف

 يک میکنم خواهش خواهرا داداشا.......میبردم جلو اون مبنای بر زندگیمو و بودم کرده حساب روش منم بود داده بهم قول

 اگه...نیست دوستیا اقسام  انواع و خیابونی دوستی بحث اينجا.......کنید تالش براش عاشقانه عمر يک فکرکنید عاقالنه روز

  خانما مگه...بديد نظر قشرخودتون گرفتن نظر در با هم شما شما از من سوال حاال...کنید وفا بهش میذاريد کسی با قراری

 آقايون از بیشتر وفاشون میبندن دل وقتی نیست؟؟مگه تر شکننده روحشون نیست؟؟مگه تر احساساتی خلقتشون براساس

  کرد پشت بهم...نکردم دريغ داشتنش نگه برای کاری هیچ از2/5 اينکه با ماه۳ طی چرا پس نیست؟؟

 علیرضا به

 

  20:11 95 فروردين ۳0 دوشنبه    

 

 سال۴ بعد میشه چطور! کن فکر عاقالنه نباش احساسی زد من به آقا اون که حرفی دقیقا!! ترن احساساتی ها خانم چرا

 !!حاللت کردی بدنم و روح با که هرکار میکنم فکر منطقی من باشه بگی داشتن رابطه بودن هم جیک تو جیک

 من اينکه میده؟ عذابم چی میدونین..  بودم فاحشه من کرد فکر رسما! دارم حالی چه کنین درک نمیتونین هیچکدومتون 

 دوستش لوحانه ساده چقد نمیشه باورتون نیومد چشمش به که میفهمم االن...بودم عاشقش هام لحظه همه تو واقعا

 ... داشتم

 .. بودم کر و کور انقد چرا که پشیمونم

.. بودا دلم واسه..کردم می محبت بهش کنه خوب حالشو ممکنه میکردم فکر که چیزی هر هرمناسبتی..  خالی دست با 

 !!( میدونم مقصر و خودم بازم) ست خودخواهانه شايد



 تصورتون نمیدونم!! نگرفته ازم هم خبر حتی دوماهه کرد؟ فراموش يهو و سال همه اين مگه میشه نیست انصافی بی آخه

 خیابونی دختر من.. حاشه به هام روزه جاشه به دعاهام..  وقته اول نمازام..  م ديگه دخترای همه عین منم اما! چیه من از

 باکره دختر اون پس بوده؟؟ شهوت فقط سال۴ ندارن؟؟؟؟ غیرت مگه مردا آخه!! حتی دانشگامونم اول شاگرد من..نیستم

 خالی پشتمو.. نیست بند جا هیچ به دستم!   بشی خوشبخت برو بگی همه اين بعد  چی؟ نیست باکره روحش ديگه که

 .. کرد

 چیزی يه دلش ته اون کنه قبولش نمیتونه زندگیش تو بیاد مردی هر*( میگم خودمو) باشه عاشق که زنی علیرضا آقای

 مرد به ببره پناه تا میکنه فرار! کنه قبول نمیتونه!! ست عاشقانه براش هم مرد اون های هوس حتی..  ها اونه تو مرد میگه

 که بیاد يکی بوده فرار راه يه دنبال سال دو اون تو يعنی.. نچشیده هنوز عشقو مزه رفته دختر اون میبینی اگه... خودش

 هم و روحش هم باشه عاشق که دختری میکنم؟ معنی چطور و غیرت من میدونین..  میکنه صبر عاشق زن.. بره باهاش

 !!! کنه شريک رو ديگه کس نیست حاضر میدونه مرد اون به متعلق جسمشو هم زندگیشو

 

 هستی

 

  02:50 95 فروردين ۳1 شنبه سه    

 

 واسه من.  بودم نداده ای دوستی هیچ ب تن سالگی 2۳ تا ک بودم کسی من بده اهمیت پسرا ب ک نبودم دختری من

 بدم دوستی از میترسیدم عشق از من.  داشت دوس خدا ک بودم هايی بنده اون از منم.  داشتم اعتبار و ارزش خودم

 وبا.  مهربونیش با نگاهاش با يکی چرا میدونین ريخت بهم عقايدم اين تمام روز ی اما.  نبود خوب کل در چون میومد

 من.  پیاماش ب بهش نمیکردم توجه اصال اوايل شاهده خدا   داذه دوسم اومده خوشش من از گفت بهم احساسش

 بشم مطمئن اينکه برای حتی من.  نمیشه باورتون  پیشکشید رو خواسگاری حرف ک جايی تا داره ادامه هنوز نمیدونستم

 خوب بود مهربون   داشتم دوسش شد جوری ی برام يواش يواش.  کردم برخورد باهاش نرمتر اون بعد رفتم مشاور پیش

 برای من.  نه اون و بودم عاشق من   نشد بیخیالم باز اون اما کردم رهاش منم زد جا اومد خواسگار برام وقتی ولی.  بود

 بهشون چون هس شخصی چنین میدونس من خونواده گرفت ام ناديده دفعات ب اون اما کشیدم ضجر خیلی داشتنش

 من زندگیم تو اومدی تو نامرد اخه نیگفتم دلم تو منم.  میاورد بهانه هزارتا کنه دور خودش از منو اينکه برای همش. گفتم

 شنیدم حرف باشمش داشته اينکه بخاطر جقدر ريختم اشک چقدر.  کشیدم آه بخاطرش جقدر.  بود خودم کار ب سرم ک

 فقط.  اره در پاکی از جسممو نذارم ک بود مونده باورام انقدر هنوز اما زد ضربه روحم ب.  گرفت ارزشامو اون تمام اون اما

.  نمیکشوندم وقت هیچ دلشو بودم موافق هاش خواسته بیشتر ب کنم ناراحتش نداشتم دوس ديگه عاشق هر مث منم

 دستم ديگه ک طوری بردم باال خیلی خیلی اشتباها اونو اما رنجوندمش میگرف ام ناديده وقتا خیلی اينکه وجود با حتی

 بالتکلیفی سال ۳ اين خواستگاری بیاد عید همین گذاشت قرار خودش پیش ماه چن ها بچه جیه میدونید.  بعش.  نرسید

 ب روز ی.  داشتم ک بود عیدی بدترين. نداد جوابمو وقت هیچ ديگه االن تا عید ب مونده روز دو از اون اما شه تموم

 واگذار نزن زنگ خط اين ب ديگه گفت خطی مشت يارو اون بهم بده جواب ديگه يکی ب داد بود تابلو زدم زنگ کوشیش

 میخوام ازت.  حرامه دوستی میگن ک هستن دوستانی اون من مخاطب حاال.   شد خراب سرم رو دنیا لحظه اون.  شده

 اون اما نه بودم فرشته نمیگم.  بود پاک نبود کثیف من عشق.  نداره خبر فرداش از کسی هیچ.  نزنی حرف مطمئن اونقد

 و ادم اون من بگم میخوام انچنانی خانه نه داشت پول نه میزد عشق از دم نم ا زمانی  ی و داشتم دوسش من ک ادمی

 دانشگاه تو. بوديم همکالسی ما   زد پسم خیابونی دختر ی مث اون اما.  میخواستم خودش خاطر ب فقط



 من.  نامحرمی هیچ ب نزدم دست نامحرمی هیچ ب داشتم توجه اون ب من فقط قسم بخدا نبودم کسی هیچ با اون غیر ن

 .  بودم پابندش خیلی

  بديد منو جواب میدم قسم رو شما حاال

 همون بیاره سرش ب بیاره بیادش سرنوشت جايی ی روزی ی نبايد.  بده پس تقاص نبايد کرده کارو اين دلم با کسی ايا

 .  کاشت من در رو دردی

 جواب بايد کی.  بده جوابمو شما زيبايی وبالگ اين صاحب ک شمايی چی شدن عاشق اشتباهه دوستی میدونم خودم من

 ايا.  بشم اب شمع ی مث ومن برسه زندگیش ب خوشحال طور همین اون ک عدالته اين ايا.  بده دلمو تو های غصه اين

 نیسیتد عاشق نداريد قلب شما مطمئنا پس.  نداره معنی دلشکستن موارد طور اين در میگید حقی چ ب.  عدالته درسته

 باهاش کادوتو بهترين میکتی باورش میزاری ارزش طرف برای تو.  ادماس دل تو ک خداس هديه عشق جیه میدونید

 اون.  شدم تر نزديک قبل از خدا ب مدت همه اين تو من ببینید... نیس گناه دل شکستن عهد شکستن ايا.  میکنی تقسیم

 بشید يکی عاشق روزی ی بايد... نگیريد تصمیم خدا جای میکنم خواهش ازتو پس منصفیه قاضی اون میدونه منو دل درد

 تازه انگار بشی دچارش وقتی... داره خودشو تعريف عاشقی نداره مرز دلشکستن بفهمید تا بزنه پستون بگیره تون ناديده. 

 وقتی.  توجهت.  نگاهت.  محبتت نفر ی برای فقط میشه انحصاری.  میشه قشنگ چی همه ک اس موقع اون اومدی بدنیا

.  میشید هم باالخره.  میخوادت اونم کردی باور شدی مطمین وقتی يکی دوستداشتن ب میکنی شروع احساست تمام با

 و پسر ی عشق ک.  باشه دختری اه اگه حتی.  میلرزونه عرشو تمام اه اون   میشه بلند ناددت از اه... بره بزاره دلیل بی يهو

 ای شکسته دل هر تو داره جا ای شکسته دل هر تو خدا... کرد باور فقط شد عاشق فقط ک دختری.  سپرد دل و کرد باور

 داشت نامحرمو ی دست گرفتن گناه اولین و کرد تجربه عشقشو اولین ک عاشق تنهای دختر دوس ی عاشق دل تو حتی

 هدايت راست راه ب.  میبخشه اون.  الراحمینه ارحم خدا... خواس معذرت خدا از روزاش اون خاطرش ب بعدش دختری

 تو خدا میدونم.  میارم دست ب خدا با عبادت از ک ارامشی ب قسم.  نمیکنه رها تنها رو دختر اين شکسته دل اما میکنه

 بنده برای حتی.  عادله ازلی محبوب اون اره... عادله.  هس منم شکسته دل حامی خدا هس منم برای خدا.  هس منم دل

  حق يا..... بگید  نظرتونوبهم میشم خوشحال من دوستای و محترم نويسنده. گرمه حمايتش ب دلم.  خطاکارش های

 هستی

 

  02:5۷ 95 فروردين ۳1 شنبه سه    

 

 واسه من.  بودم نداده ای دوستی هیچ ب تن سالگی 2۳ تا ک بودم کسی من بده اهمیت پسرا ب ک نبودم دختری من

 بدم دوستی از میترسیدم عشق از من.  داشت دوس خدا ک بودم هايی بنده اون از منم.  داشتم اعتبار و ارزش خودم

 وبا.  مهربونیش با نگاهاش با يکی چرا میدونین ريخت بهم عقايدم اين تمام روز ی اما.  نبود خوب کل در چون میومد

 من.  پیاماش ب بهش نمیکردم توجه اصال اوايل شاهده خدا   داذه دوسم اومده خوشش من از گفت بهم احساسش

 بشم مطمئن اينکه برای حتی من.  نمیشه باورتون  پیشکشید رو خواسگاری حرف ک جايی تا داره ادامه هنوز نمیدونستم

 خوب بود مهربون   داشتم دوسش شد جوری ی برام يواش يواش.  کردم برخورد باهاش نرمتر اون بعد رفتم مشاور پیش

 برای من.  نه اون و بودم عاشق من   نشد بیخیالم باز اون اما کردم رهاش منم زد جا اومد خواسگار برام وقتی ولی.  بود

 بهشون چون هس شخصی چنین میدونس من خونواده گرفت ام ناديده دفعات ب اون اما کشیدم ضجر خیلی داشتنش

 من زندگیم تو اومدی تو نامرد اخه نیگفتم دلم تو منم.  میاورد بهانه هزارتا کنه دور خودش از منو اينکه برای همش. گفتم

 شنیدم حرف باشمش داشته اينکه بخاطر جقدر ريختم اشک چقدر.  کشیدم آه بخاطرش جقدر.  بود خودم کار ب سرم ک

 فقط.  اره در پاکی از جسممو نذارم ک بود مونده باورام انقدر هنوز اما زد ضربه روحم ب.  گرفت ارزشامو اون تمام اون اما



.  نمیکشوندم وقت هیچ دلشو بودم موافق هاش خواسته بیشتر ب کنم ناراحتش نداشتم دوس ديگه عاشق هر مث منم

 دستم ديگه ک طوری بردم باال خیلی خیلی اشتباها اونو اما رنجوندمش میگرف ام ناديده وقتا خیلی اينکه وجود با حتی

 بالتکلیفی سال ۳ اين خواستگاری بیاد عید همین گذاشت قرار خودش پیش ماه چن ها بچه جیه میدونید.  بعش.  نرسید

 ب روز ی.  داشتم ک بود عیدی بدترين. نداد جوابمو وقت هیچ ديگه االن تا عید ب مونده روز دو از اون اما شه تموم

 واگذار نزن زنگ خط اين ب ديگه گفت خطی مشت يارو اون بهم بده جواب ديگه يکی ب داد بود تابلو زدم زنگ کوشیش

 میخوام ازت.  حرامه دوستی میگن ک هستن دوستانی اون من مخاطب حاال.   شد خراب سرم رو دنیا لحظه اون.  شده

 اون اما نه بودم فرشته نمیگم.  بود پاک نبود کثیف من عشق.  نداره خبر فرداش از کسی هیچ.  نزنی حرف مطمئن اونقد

 و ادم اون من بگم میخوام انچنانی خانه نه داشت پول نه میزد عشق از دم نم ا زمانی  ی و داشتم دوسش من ک ادمی

 دانشگاه تو. بوديم همکالسی ما   زد پسم خیابونی دختر ی مث اون اما.  میخواستم خودش خاطر ب فقط

 من.  نامحرمی هیچ ب نزدم دست نامحرمی هیچ ب داشتم توجه اون ب من فقط قسم بخدا نبودم کسی هیچ با اون غیر ن

 .  بودم پابندش خیلی

  بديد منو جواب میدم قسم رو شما حاال

 همون بیاره سرش ب بیاره بیادش سرنوشت جايی ی روزی ی نبايد.  بده پس تقاص نبايد کرده کارو اين دلم با کسی ايا

 .  کاشت من در رو دردی

 جواب بايد کی.  بده جوابمو شما زيبايی وبالگ اين صاحب ک شمايی چی شدن عاشق اشتباهه دوستی میدونم خودم من

 ايا.  بشم اب شمع ی مث ومن برسه زندگیش ب خوشحال طور همین اون ک عدالته اين ايا.  بده دلمو تو های غصه اين

 نیسیتد عاشق نداريد قلب شما مطمئنا پس.  نداره معنی دلشکستن موارد طور اين در میگید حقی چ ب.  عدالته درسته

 باهاش کادوتو بهترين میکتی باورش میزاری ارزش طرف برای تو.  ادماس دل تو ک خداس هديه عشق جیه میدونید

 اون.  شدم تر نزديک قبل از خدا ب مدت همه اين تو من ببینید... نیس گناه دل شکستن عهد شکستن ايا.  میکنی تقسیم

 بشید يکی عاشق روزی ی بايد... نگیريد تصمیم خدا جای میکنم خواهش ازتو پس منصفیه قاضی اون میدونه منو دل درد

 تازه انگار بشی دچارش وقتی... داره خودشو تعريف عاشقی نداره مرز دلشکستن بفهمید تا بزنه پستون بگیره تون ناديده. 

 وقتی.  توجهت.  نگاهت.  محبتت نفر ی برای فقط میشه انحصاری.  میشه قشنگ چی همه ک اس موقع اون اومدی بدنیا

.  میشید هم باالخره.  میخوادت اونم کردی باور شدی مطمین وقتی يکی دوستداشتن ب میکنی شروع احساست تمام با

 و پسر ی عشق ک.  باشه دختری اه اگه حتی.  میلرزونه عرشو تمام اه اون   میشه بلند ناددت از اه... بره بزاره دلیل بی يهو

 ای شکسته دل هر تو داره جا ای شکسته دل هر تو خدا... کرد باور فقط شد عاشق فقط ک دختری.  سپرد دل و کرد باور

 داشت نامحرمو ی دست گرفتن گناه اولین و کرد تجربه عشقشو اولین ک عاشق تنهای دختر دوس ی عاشق دل تو حتی

 هدايت راست راه ب.  میبخشه اون.  الراحمینه ارحم خدا... خواس معذرت خدا از روزاش اون خاطرش ب بعدش دختری

 تو خدا میدونم.  میارم دست ب خدا با عبادت از ک ارامشی ب قسم.  نمیکنه رها تنها رو دختر اين شکسته دل اما میکنه

 بنده برای حتی.  عادله ازلی محبوب اون اره... عادله.  هس منم شکسته دل حامی خدا هس منم برای خدا.  هس منم دل

  حق يا..... بگید  نظرتونوبهم میشم خوشحال من دوستای و محترم نويسنده. گرمه حمايتش ب دلم.  خطاکارش های

 2 علیرضا

 

  22:۴9 95 فروردين ۳1 شنبه سه    

 

 سالم



 مشوقش همیشه....کردم کمکش نوشتن مقاله تو کلی...بشه الف معدل کردم کمک بهش من من اما داره دردی يه هرکس

 میال که میزدن حرف داشتن بخش تو امروز همین دقیقا داشتم دوستش چون ندارم منتیم کردم براش کارا خیلی...بودم

 که دريغ...میخوردی؟؟ سرترالین ؟؟تو میخوری فلوکستین تو علیرضا...میکردن نگاه من به بعد...ها عقدشونه(ع)امیر حضرت

 چی بینشون میدونه خدا فقط نمیکنم قضاوت....بودن بیدار فعلیش همسر و اون بودم خواب من که شبای نمیدونستن

 همه سال2/5....نداره خبر ماها حال از خدا جز هیچکس....انجامشد خريدا و توافق و مشاوره و شناخت ماه۳ تو که گذشته

 6 من گفت برگشت اما....داده دست از منو بکنه تصورش نمیتونه حتی نمیتونه من بدون میگفت بهم....بودم پشتش جور

 کم برات چی من بودم؟؟مگه کرده چیکارت من مگه معرفت بی...بدم فرصت خواستگارام بقیه به که گرفت تصمیم اين ماه

 بهم مشاور جلو برگشت میدونین....میکنه گريه میشینه میشه دار غصه میبینه منو مادرم اما اينه قسمت درسته.گذاشتم؟؟

 خجالت سرته که( س)زهرا حضرت چادر از...خب اونا سراغ برو میمیرن برات دانشگاه دخترای:گفت چی

 میرفتم شیفت انقدر که تجريه؟؟منی....بود خوبی تجريه گفت لبخند با برگشت مشاوره جلسه2 بعد سال2/5بعد....نکشیدی

 میگفت... نیکیه؟؟ از غیر نیکی جزای آيا...بود پیشرفتش همش ذکرم و فکر نمیخوابیدم شب که منی میشد پاره جورابام که

 تفاوت بی میشد رد کنارم از.....نمیشناخت منو ديگه کال ما داستان سولماز هفته يک تو اما سولمازه و احسان مثل ما عشق

 ..... شد نصیبش شادی و شکست دلمو....خوشحال اما

 هستی خانم به

 

  00:11 95 ارديبهشت 1 چهارشنبه    

 

  سالم

 و خداست جايگاه دل....نباشه مسلمان شد واقع ظلم مورد که فردی بسا چه نداره کفاره که گناهی تنها دل شکستن

 خبر حتماً صورت اين در که میکنه توبه يا....میبینه تاوانشو و میده ادامه کاراش به يا روز يک باشید مطمئن...مقدسه

 به خدا صبر چون نکنید نفرينشم و ببینید خوردنشو زمین که نباشید منتظر اما...رسید خواهد بهتون طريقی از پشیمانیش

 ضايع صبرتون اجر نبايد پس..میفرسته مصیبتم اون بر غلبه اندازه به صبری مصیبتی هر با خداوند...نیست بندهاش اندازه

 که چیزی ازای در اگه....واقعی توکل..کنید توکل بهش....خدا برای کنید رها روحتون....خدا دامن تو بندازيد خودتون....کنید

 داشتم دوستش که کسی وقتی...شکست من کمر عید امسال...نباختید هیچیو بدونید آورديد دست به رو خدا باختید

 داشتنش دوست به تظاهر و میکنه خودش عاشق فردی که هرکس...آقامون سايه امسال سین هفت سین اولین نوشت

 دل..تحقیر..کردن خورد با نه..بره درست بايد حداقل بمونه نمیتونه شرايطی هیچ تحت اگه....مسئوله مقابلش در میکنه

 که بود کافی نظرش تو ماه يک اما..میکنم هرکاری براش میدونست اينکه با...کرد بامن من طرف که کاری تفاخر و شکستن

 بره آسونی به و کنه خورد داشتنم دوست باتمام من

 هستی به
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 با شبهايی چه رفتنش بعد میدونم...  میکنم درک تو واو به واو میگی چی میفهمم..  میکنم درکت کن باور جان هستی

 که من میگی..  میبره امونتو گريه میافتی يادش وقتی میدونم..  میخونی قرآن وقتی يا جانمازت پای يا کردی نجوا خدات

 يه هرکی يعنی خودش سمت میکشه جوری يه هرکیو خدا میکنم فکر.. بگم چیزی يه.. نموندی چرا..  کردم برات کار همه

 خدارو دعا و اشک میون اخالص با همه اين نمیکردن لهمون اينجوری اينا اگه بود دلمون و عشق هم تو منو قلق داره قلقی



 باور شکست دلم وقتی که انقد وجودشو ببخشتمون؟؟ که میکرديم التماس بخدا نکردمون و کرده گناه واسه میزديم؟؟ صدا

 چرا..  میکنه راضیشون چی..  میخوان چی زندگی از ها آدم بعض نمیدونم... نکردم باور بود نامرد اون اونوقت که کردم

 بعد.. میکنیم اعتماد بهشون چرا ؟؟ میکنیم باورشون ماها چرا.  میشن عوض يهو آدم انقد چرا..  بشکنن دل که میان

 بغل کنار میذارم روزش اون زدن حرف التی خدا به!! میخوای چی میگن بهشون میزنیم زنگ وقتی میشیم..  اخ میشیم

  ببرم؟ پناه کی به حاال اما درسته کردم اشتباه من نیست دل دلم من..  میگم ش عاشقانه مثال های کردن

 که بار اخرين واسه اما ببینمش که..   مترو با تهران شرق به غرب بود شده رفتم مسیر کن باور نداشت هیچی منم مال

 ..  گرفتارم گفت داشت هم ماشین حتی بیا بار يه گفتم بهش

 میکنیم فکر دخترا ما..  بود هوس اون برای همش که بگم هايی عاشقانه از برات بیام و سال۴..  کنم کتاب برات بیام سال۴

 میومدن اول نگاه همون با داشتن ما رو مسیولیت احساس اگه اونا.. میگذره اونام دل تو میگذره هرچی دلمون تو

 ... دروغ نه وعید و وعده نه خواستگاری

 خدا از اما..  گناهمه بخاطر میاد سرم داره باليی هر..  بره نمیخوام پاش به خار هنوزم..  هنوزم دارم دوستش خدا به

 باورش مگه..  خدا به بسپار تو..  بهت کرد نامردی اگه حتی براش کن خیر دعای جان هستی..  بشه خوشبخت میخوام

 بودنش سال همه اين بعد عید اولین منم چون کشیدی چی عید میفهمم.. نبود اون هات تنهايی صبور سنگ مگه نکردی؟

 تو مال از نامرد بدون...  بره بذاره بعد من مثل نزد دست بهت طرفت کن خداروشکر..  بهم نگفت هم عید تبريک يه..  بود

 اوصاف اين با من اما نداری آيندت شوهر به راجع ديدی هیچ تو..  دارن وجود هم بدتری های هیوال..  داشت وجود هم

 .. نمیفهمی نباشی من جای تا..  داشتم اون با که هايی حس اون همه تجربه..  میکشم زجر

... 

 

  1۴:0۳ 95 ارديبهشت 1 چهارشنبه    

 

 شونه رو بذارن پاشونو..  تحقیر و دادن دل خون و دادن زجر با نه برن آدم مثل نمیتونن بعضیا چرا..  بگم چی نمیدونم

 اون با زندگیتو اتفاق ترين قشنگ روز يه که میکردی آماده روزهايی واسه خودتو و ساختی باهاش چندسال که تو های

 خونه) اينجا گفت بهم اخر روزای نبود خوب اوضاعم منم...  بود خوبی ی تجربه بگه و بزنه لبخند بهت بعد..  کنی تجربه

 هاله يه.  نمیخوامت ديگه بسه خب يعنی میفهمی باشی دختر. طعنه و خنده با بیاد سرت باليی ممکنه چون نیا( شون

 هه روزا اون شد تموم!! نداريم خونه ديگه گفت.. مبرام پس خودمو میدونم اون مال چون من میگی و خودت دور میکشی

 کرديم چیکار يا..  ما از بوده چی سرشون تو میفهمیديم میبوديم اونا جای بار يه میشد کاش!! فالنی شدم خسته!!!  هه هه

 کرد؟ نبايد خوبی يعنی.. زدن پسمون که

 من خدا میگم میخونن کمیل دعای جمعه شبای مسجد میرم وقتی.. خدام پیش خودم پیش..  خیلی شرمندم خیلی من

 گريه اينجوری چندسال اين تو هیچوقت.. گناه همه بااين کنم صدات چطور..  مومن آدم همه اين به چه و من گناهکارم

 روزهام..  دلم رو سنگین چیز يه میشینه داره بغض يه م شکسته دل جای.. نمیشدن تموم هام گريه انگار بودم نکرده

..  نداشتی انتظار هیچوقت ازش که میبینی و يکی رحمانه بی های رفتار وقتی..  هست همیشه درده اين ولی میگذره

 .. ببینم ناراحتیتو حتی نمیشه راضی دلم میگفت

 ..  کنید دعا هم و من.. خیلی خیلی میکنم دعا براتون من ها بچه

 2 علیرضا
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 کوتاهتر ات فاصله....میشی وصل....میزنی گره رو شده بريده که طنابی...میکنی توبه وقتی میکنی گريه وقتی

 مثل که باليی بعد میشناسم شهید تا دو من.........ببنديم عهد زمانمون اما با بیايد....کنیم دعا هم برای بیايد دوستان....میشه

 پا و دست و سر بدون مفقودی چندماه بعد يکیشون..عراق و ايران جنگ تو شد مفقوداالثر يکیشون رفتن اومد سرشون ما

 که میزدن حرف عقدشون از داشتن همه امروز....آگاهه دلتنگیامون از خدا....شکستن دلمون که روزی به قسم....برگشت

 ......فرداست

 عشق

 

  08:55 95 ارديبهشت 2 پنجشنبه    

 

 دوستان همه به سالم

 بدين نظر بخونین اخر تا منو عشق داستان میدم قسم کائنات تمام به شمارو

 يه پدرم پسرعمه میدونستم فقط کیه اسمش نمیدونستم شکلیه چ نمیدونستم...شدم دختر يه عاشق ک بود سال مندومین

 نشانه بهترين اين مطمعنم میومد بوجود حسی يه میشه يوری دلم میومد پیش اون بحث چرا نمیدونم..همین داره دختر

 بوده واقعی عشقم بدونید ک س

 وقتی هروز..میديدم عشقمو هرروز ديگه..کناريمون ی کوچه تو اومد خونشون کرد کاری خدا ک بود عاشقیم سال سومین

 خونشون بريم کرد کاری تقدير دست گذشت يسال..ببینمش ثانیه چند فقط تا مدرسه بره میخاست اون ک بیرون میرفتم

 با دستاشو نمیتونی داری دوسش نمیدونه کنارته عشقت وقتی حسیه چ نمیدونین بدم بهش درسی دی سی چندتا من ک

 میخام گفتم اول ازهمون..دارم دوست منم داری دوسم میدونم ک داد پیام بهم يروز گذشت و گذشت بگیری وجودت تمام

 از میخاستم..شدم عاشقش ک بود کسی اولین..نکردم فکر نکردم نگاه اون غر دختر ی به بخاطرش سال۴..کنم ازدواج بات

 ک بود ديده خواب شب ی..کرد حس وجود تمام با عشقمو..بشه زندگی از من سهم تا عاشقشم کنم ثابت شده راهی هر

 مث اونم ديدم وقتی کنم بوسش کنم بغل عشقمو بودم اين ديوانه خودم منم گفت برام خوابشو کردم بغلش خواب تو من

 بهم کلی فهمید مادرش يروز..بوديم هم عاشق شدت به..میکرد بیهوشم نفساش صدای بغلش تو..کنم بقلش کردم قبول منه

 نامزد عشقمو زور به کرد جدا ازهم مارو..کردم خوردش بود دستام تو مداد ی فقط نکردم بلند سر اما زد سیلی داد فوش زد

 تا میکنم بدرفتاری باش گفت عشقمم نشه کردم دعا..میکنه عقد نخاد چ بخاد چ عشقت عید گفت بهم روم تو کرد يکی

 سرتونو..شديم1۳هردو سال اون بود19باالی هردومعدلمون..بودم انتظار چشم هروز..خورد بهم ک کرد کاری..شه پشیمون

 ولی نیست جاش اينجا میدونم نیارم درد

 عشق
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 حرفام ادامه

 غصه کلی خالصه شديم1۳هردو

 فکردم میکردم دق داشتم نداد اس بهم يمدت ديگه بايکی رفت کرد خیانت بهم شد خسته شرايط از دختره يمدت حتی

 ابر مث داشت بودم ديگه بايکی فهمیده مامانم پشیمونم گفت برگشت بعد بود بسته دل ديگه يکی به اون اما افتاده اتفاقی

 منم میشه پیدا کم تو مث پسر فهمیدم تازه گفت اما زدم حرف بهش کلی داشت بهم زر خدايیش منم میکرد گريه بهار



 نمیرسم بهش مادرش خاطر به میدونم بده حالم واقعا االن..عاشقشم هم قبال مث بخشیدم عشقمو اومدم کنار باخودم

 براشون شم قبول وقتی ک کردن بورس منو موسسه چند ک خوبه درسم حدی به من دارم کنکور امسال فکرشم تو هرروز

 بغل همو بود اشتباه کارمون دارم قبول من..کرد باهام مادرش ک کارايی به عشقمه به همش فکرم االن اما..بشه خوب

 بهم برای خوندن درس امید بکنه اونو منو میکرد؟؟میتونست کنترل شرايطو نبايد مادرش نادان ما ولی بود گناه کرديم

 عشقمو دست فردام میدونم دادم دست از چیزمو همه باختم زندگیمو من..کرد له دلمو فقط نکرد اما.بخونیم درس رسیدن

 بس از دادم دست از چشمامو... اموندم زندگی از من چرا ک نمیکنه فکر هم کسی هیچ..میبینم پولدار ادم يه دست تو

 اينه؟؟حقم حقم من بنظرت تروخدا..کردن رد منو چشمم بخاطر استخدامی رفتم قبل هفته بود خلبانی ارزوم کردم گريه

 کنم نفرين نمیدونم.بوسیدم؟؟؟ کردمو بغل خالص عشق فقط هوس روی از نه اونم وود باتمام عشقمو اينکه بخاطر اينه

 دستمو قسم مادرت ی شکسته پهلوی به تورو..دامنت به دستم زمان امام اقا مهربون اقای خوشگلم اقای اقاون..ببخشم

 کنم تايپ تا ببینم نمیزارن اشکامم گرفته گلومو بغض بدم ادامه نمیتونم ديگه ببخشید.بگیر

 اوردم بدرد سرتونو میخام معذرت تو ازهمه

 2 علیرضا
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 سالم

 .....بزن حرف خودش با بخواه خدا از میخوای هرچیزی فقط....میشه بهتر حالت که اهلل شآء ان...باشه خدا به امیدت

 هستی
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 من راستش.  گرم دمتون.  کرديد ام راهنمايی ک ممنون.  شنیدم حرفاتو من. دلپاکم و همدرد دوستای سالم ها بچه سالم

 ب نداشتم دوس اما... بودم شده.  رنج زود عصبی و حساس.  بود شده بد اخالقم.  البته درجريانید.  داشتم ک وضیعتی از

 . کنم قربانی رو همه اون خاطر

 بقول.  شديم دلبسته ما هرکدوم توجهی قابل زمانی ی بازه ی.  رسیدم واقعا بهش روز چن اين تو میگم ک اينايی ها بچه

 زندگی.  فرصت.  منطق.  عشق.  چی همه ب کردم فکر خیلی من. دله عشق همین خدا با تگارتباط برای ما قلق دوستمون

 معادالت يهو.  بودن سرجاشون بجا و درطت.  شدنمون عاشق قبل روزی ی اينا همه.  دوستامون.  خونواده  خدا. 

.  اورديم بدست چی ما حاال.  میدونید.   برگردونیم رو جی همه.  کنیم سعی بیايد من نظر ب.  خورده بهم زندگیمون

 شادی حاال  شدم رفیق بیشتر خدا با حاال.  ديدم کردم فکر خوب ک من اما.  عمرمون تاوانشم. بود سختی تجربه دسته

 شرط قید بی.  بزارم احترام  بیشتر خودم ب.  داشت دوست يکیو بايد چطوری کی میدونم حاال.  مهمه برام مادرم و پدر

 داشتن دوست و عشق وقتا خیلی خودمون ها ما.  بیفايده چون دارم نگهش راضی ک نباشم اين پی مدام و.  بدارم دوست

 بابت اين از من.  پیشم نیس ديگه حاال نهايتا خب اما کردم اينکار خیلی خودم.  نبوده حواسمون کرديم شرطی طرفمونو

 اينو شهامت بیايد.  ها بچه.  داده دست از منو اون دادم دست از اونو ک نبودم من اين.  میدونم اينم ولی.  ممنونم ازش ها

 اين تو کسی هیچ.  گلم دوستای. بخوايم خودمون بايد فقط.  باشیم داشته دوس خودمونو اندازهه همون ب. باشیم داشته

  کنه کمکمون تونه نمی شرايط اين خودمون غیر اوضاع و حال

 هستی
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 کنم گوش شما حرفای ب میخوام من.  رفته پاکمون عشق کردن ثابت پای محبت ابراز پای انرژيمون وقتمون تمام میدونم

 خیلی میدونم ها راحته میگم ک االن.  گذشته اون تمام از. کنم رها خودمو میخوام. کنم شروع خودم از میخوام اولم. 

 نفس فرصت بهم خدا وقتی.  باشم افسرده و ساکت میاد بدم.  ببینه چهرم تو منو ضعف کسی.  میاد بدم اما.  سخته

 گوش حرفاتون ب من اره ؟؟ چرا.  زد پسم يا نشد دلیلی هر ب ک کسی بخاطر. بزنم پسش چرا میده بردن لذت و کشیدن

 از.  نامرد میکنم فراموشت بگی هی اگه بدتر. نمیره بین از وقت هیچ صمیمانه و پاک عشق ک میدونید همه اينم. میکنم

 هرکی میخوام.  بازمش ذهنم گوشه جا ی.  بگیرم ياد بايد فقط.  میشه دلتم روزی شبانه مهمون تازه هیچ ک نمیره يادت

 اگه شايد.  کنه شروع میخواد ک چیزی از.  کنه شروع خودش داشتن دوست از هواش و حال شه عوض میخواد من مث ام

 خودمون ب تا الزمه کلید ی وقتا گاهی.  برم بهتری زندگی دنبال نمیکردم تالش وقت هیچ نمیخورم شکست طور اين من

 نزنه منو شکست اين میخوام.  ضعفام نقطه خودم مورد در مو فکر  کنم عوض خودمو حال و بگم ياعلی میخوام من.  بیايم

 خودمون درونمونو چرا  ارزشه با واقعا زندگی اما.  شوخیه ی دنیا.  شوخیه ی چی همه.... ديگه بسه.  زمین ازاين بیشتر

 تو بود اين قصدش شايد.  بره ک بود اومده اول از شايد خب.  کردن جداش ازم ـ رفت...  بکشیم انتظار بايد چرا نکنیم شاد

 بهتری ادم. نمیکنم اشتباه ديگه.  فهمیدم من.  میفهمیدی اون با بايد کاستی سری ی بايد شايد برسی باورايی ی ب

 يهو و بود اسمونا اوج ب خودش با منو مدت ی ک شدم اشنا عشقی ی با من.  میشه بهتر لحظه ب لحظه حالم.  میشم

. بشم بهتری ادم بده ياد بهم.  بشه اور ياد بهم خودمو ارزش میخواس فقط ک بودم نادرست ادم ی با شايد يا. شد غیب

 انتهاس بی بهم محبتشون اما. میکنن زياد نصحیت.میکنن سرزنشم هرچن  بابام مامانم. گذاشته من برای فرشته دوتا خدا

 من.  بودنمو خوب الکی میفهمن کردنمو وانمود اونا. باشه صورتشون تو غم نمیخواد دلم من.  خودشون مختص شیوهی ب

 غیر اما.  میکشه طول.  میخواد تمرين و تکرار همش.  بزنیم رغم و بهتر زندگی ی بیايد ها بچه.  باشم خوب واقعا میخوام

  دارم دوست قلبم ته از.  نیس ممکن

.  شم رها میخوام سال ۳ بعد خودم ک من.  ارامشیم اليق عزيز دوست تو و من قراربگیريم زندگی درست مسیر در ما همه

 ضعفام با منو ک اون نه.  ارزشه با برام باشه شخصیتم اين اليق عشقی اون جوره همه باشم داشته دوس خودمو میخوام

 ...  جزقاله باحال پسرای دختر شما همه دم.  میشناسه

 هستی
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 برای هم خوب تغییرات امیدوارم.  دادم تغییر شکستم ب نگاهمو.  بگیرم ارامش من شد باعث ک چیزی بگم اينم راستی

 ... منفی احساس و فکر هر دوراز ب.  باشه راه تو من برای هم شما

 

 خانوم دختر
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 عشق به



 خوب رشته يک تو شدن قبول با که کنی فک اين به کن سعی ، بشی مسلط خودت به کن سعی ولی ، بده حالت میدونم

 عشقت به نه باش مطمئن بخوری غصه بشینی بخوای اگه من برادر ،ببین میشی نزديک عشقت به قدم يک دانشگاه

 حرفی يه واقع در بشی قبول سختی همه اين وجود با خوب جای يه اگه ولی ، میخوری حسرت عمر آخر تا فقط و میرسی

 تاروز خوب ودرستو باش ،محکم کن قوی ارادتو ذره ،يه نداره فايده پشیمونی بعدا ، کردی ثابت وخودتو داری گفتن واسه

 تو در رو بودن محکم همه اين مادرش اگه باش مطمئن ، نیست طرف بچه يه با که بشه ثابت مادرش به تا بخون کنکور

 از خیلیا ، باشی داشته هم با رو چیز همه زندگیت تو کن ،سعی نده دست از فرصتاتو ، بشه عوض نظرش شايد  ببینه

 ، بسپار خدا به عشقتم ، بکن رو استفاده نهايت داری که فرصتی ازين پس ، تو سن به برمیگشتم دارم دوست خودم جمله

 نکنی استفاده فرصتات از اگه بخورم قسم حاضرم ولی کمه سنت االن ، میزنه رقم واست چیزهارو بهترين باش مطمئن

 بازم نیفتاد اتفاق اين هم اگه و عالی خیلی که برسی عشقت به بعدا انشاءاهلل و بخونی درستو اگه ولی ، میشی بشیمون بعدا

 اطمینان خدا به ، کن فک منطقی کم يه میکنم خواهش ازت بزرگتر خواهر يه عنوان به ، نمیخوری رو چیزی حسرت بعدا

 ، همینه فعال معشوقت به رسیدن های پله از يکی چون بخون درستو بشین فقط حاضر حال ودر کن ريزی برنامه ، کن

 شو ه اراد تمام بهش رسیدن واسه که هست کسی واقعی عاشق ، بشه تباه عشقش دوريه از که نیست کسی واقعی عاشق

  بخونیش که ،امیدوارم شد طوالنی ،ببخشید بخوره رقم واست بهترينها که ،انشاءاهلل کن توکل خدا به بعدشم ، بگیره کار به

 

 خانم دختر به عشق از
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 میخونم درس دقیقه پنج فکرمه توی اون همش نمیشه اما بخونم میخام هرچی قسم بخدا ولی حرفات بابت مرسی

 میشه پرت حواسم دقیقه10

 خانم دختر
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 کنی؟ کار چی واسش حاضری داری؟ دوست اندازه چه تا طرفتو که کن فک باخودت ولی ، میشه پرت ،حواست قبول باشه

 ازت کردی؟ تقويت خودت با ازدواج واسه اونو انگیزه وحتی خوشحالی شدنت وقبول خوندنت درس با که ازينه غیر

 کنم گذاری ارزش رفتارام واسه میخوام که االن ولی ، بودم خودت مثل يکی منم....  کن فک منطقی کردم خواهش

 نشستم وفقط نکردم استفاده که حل راه قدر چه والبته داشتم اشتباه قدر چه میبینم میکنم فک منطقی که االن ، نمیتونم

 رو تو میتونستم ،کاش شد خوب خیلی وضعیتم وخداروشکر شدم متوجه زود خیلی من ، میخواد واسم چی تقدير ببینم تا

  ، داره بستگی همین به آيندت از زيادی بحشی يه نخوای يا بخوای ،که هست اولويت تو درست فعال که کنم متوجهت هم

 نمیخوام ، گنه زياد کنکور تو قبولی واسه انگیزتو موضوع اين بايد اصال ، میکنم خواهش ازت م باز کن استفاده فرصتات از

 بهترين به کن سعی هست که حاال ،پس میره میادو زندگی ديگه اتفاقات خیلی مثل ،اينم کنم بزرگ واست رو کنکور

 ... گنی استفاده داری دوست که کسی به رسیدن واسه ازش روش

 خانم دختر
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 (-:بیاد کارت به ،امیدوارم میگم چیز چندتا حواست تمرکز واسه

 . بخون رو مطالعه آيه و بگیر وضو حتما مطالعت قبل. 1

 رو مطلب سريع بیاد ذهنت به میخواد چیزی تا کن سعی ، بیار توذهنت رو بخونی میخوای که چیزايی از بندی دسته يه. 2

 .بخوری آب لیوان يه يا بری راه شی بلند ،يا کنی تکرار خودت با بلند

 که ای رشته به ، کنی فک عشقت به بگیر نظر در رو وقتايی يه استراحتت موقعای تو وسط ،واون کن ريزی برنامه حتما. ۳

  بگیر نظر در رو چیزايی يه خودت تنبیه واسه بخونی کامل نتونستی درشیتو برنامه روز يه واگه... و بشی قبول میخوای

  ، میشه آروم ذهنت قدر چه که میبینی وبعدش کن فک خدا به فقط و ببند ،چشماتو بگیر کمک خدا از حتماااا.  ۴

 ساله کن فک اين ،به کن نگا بهشون و بنويس اهدافتو ، بده مثبت انرژی خودت به روز هر ، بیرون بريز منفیتو افکار.5

 خودت تقويت واسه فرصت ازين ،پس  باشی مرد يه میخوای آينده در ،تو نباز خودتو ، برسی اينا همه به میخوای ديگه

  کن استفاده

 چیزها بهترين که انشاءاهلل ، باشه نشده دير خیلی میشی اشتباهت متوجه وقتی امیدوارم ، بیاد کارت به حرفام امیدوارم

 . کن قوی  ارادتو فقط ،  میشه ، نمیشه ،نگو بکنی تالشتو تمام کن سعی میگم بازم ، بخوره رقم واست

 عشق به
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 مدرک بخونی درس بايد برسی عشقت به باشه قرار اگر کنی اذيت خودتو که نیست افکارت به دادن اجازه موقع االن عزيزم

 اين از ديگه سال چند..  بگم بهت البته که...  کنی درست اون برای مرفه زندگی يه و سرکار بری بتونی درنهايت و بگیری

 و گريه با میکرد التماس خدا به من بخاطر که میشناسم و آدمی من!  نمیشه شب نون عشق میفهمی و میای در بحبوحه

 خوبی موقعیت و درس اينکه بخاطر داره دوس که سال اندی بعد رسید نتیجه اين به نهايت در ولی بده بهش منو که آه

 بشین نکن منحرف فکرتم..  نده بها زياد بهش رو احساسات اين االن کنم خالصه...!!  بخونه درس و کشور خارج بره داره

 باال دخترخانوم اون مادر جلوی سرتو بتونی بشی قبول خوبی دانشگاه و رشته شااهلل ان شو قبول کنکور بخون درستو

 !! بگیری

 (شیرين) هستی به
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 بودم که ای رابطه تو من واقعا که میکردم فکر اين به تاريکی تو بودم نشسته امشب دارم تورو شرايط منم جونم هستی

 و بود هوس واقعا اون طرف از ولی...  بود چشمداشت بی و کردن محبت خواستن داشتن دوست بود من طرف از چیز همه

 خیلی ما نمیگم.  دادن دست از مارو اونها تو قول به..  برام میشد بولد اين و خاطره يه هی هوس اين اومد چشمم به يهو

.. داره هم االن شايد داشت دوستش بود توانش و داشت که هرچی با من ی همه من ولی..  خودم شخص يا هستیم تاپ

 به هايی شب چه که اومد يادم درعوض ولی..  نبودم کتابی حساب خودم برای دارم نگهش بخوام که نبود چیزی يعنی

 بهم زودتر خودشو هست االن که اين چرا که..  سوال زير برد برام رو مدت اين کل در که زد هايی حرف و انداخت م گريه

 اين میرسه هم روز يه.. باش داشته دوستم يا بخواه منو بیا که کنتش زور نمیتونه کسی ديگه آدمه خب.. بود نداده نشون

 خدا مطمینم من.. کارما قانون مثل میگیری روزی يه همونقدر بدی عشق هرچی اينکه نه مگه..  میشه طرفه دو ها عالقه



 کردم حس حضورشو وقتی شدم خودش خودمو وقتی از ولی..  خیلی کردم گناه خیلی..  امیدوارم خیلی يعنی میبخشه منو

 ..  نمیکنم تنهايی احساس يعنی شديم دوتا

 پس.. میگذره..  کنیمش اون مطابق خودمون ما که واينمیسته زندگی داره نظری هرکی هرحال به..  میزنی درستی حرف

 .. کنیم تباه بخوايم که هستیم اونی از تر مهم خودمون و جوونیمون..  بجنبیم بايد

 حاال که خودشون طرف با اگه پسرها..  کمه خوب دختر که هستیم ای جامعه تو اما بدن دخترها همه نمیگم ضمن در

 ها اون اگه خب! کنن ازدواج بوده ديگه کسی محبوب که ای ديگه دختر با مجبورن نکنن ازدواج بودن باهاشون هرجوری

 مارو ناز بايد آقايون اينکه..  بدونیم بايد و خودمون خانومی و بودن دختر قدر..!  میکنیم رهاشون ما!  دارن رو تصمیم اين

 کار نمیدونه هم خودش با تکلیفشو که آدمی با زدن سروکله تره دلچسب و تره قشنگ باشه واقعی اگه عشق.. بکشن

  ^_^ ايه بیهوده

 ای نمیافتیم اين ی غصه ياد ديگه سال5 میگم مثال ولی شديم طرد..  داديم و محبت تو و من..  اينکه هم ديگه چیز يه

 اون اينا!! انداختم ش گريه حتی من چرا يا بود پاک چقد يا نمیکرد که چکارها من بخاطر ها داشت دوست منو دختر وای

 ..  ايم آسوده ما..  بیافتن دادن ما با که دردی مشابه موقعیت به جايی يه وقتی..  میکنه اذيت خیلی آدمو

 اونی..  شد سرد که خاکی مثل میگذره روز ۴0 حدود االن..  شدم اذيت چقد نوشتم باال بری کنی اسکرول کوچولو يه اگه

 نمیکنه دريافت و میده و عاطفی بار اين که کسی اما عاطفی نظر از باشه کننده دريافت که میکنه خال و تنهايی احساس

 مفهومه چقد نمیدونم.. ) کن متوقفش پس نمیخواد که اون خب درونیه جنگ جور يه..  تره راحت مراتب به کندنش دل

 ( ^_^ حرفام

 

 عشق

 

  1۳:۳6 95 ارديبهشت ۴ شنبه    

 

 برام تروخدا. ممنونم شمام از نگفتی اسمتو ک شمايی..ممنونم ازت خانوم دختر.میکنم استفاده هاتون راهنمايی از مرسی

 کنید دعا

 عشق

 

  15:2۳ 95 ارديبهشت ۴ شنبه    

 

 داره ارزششو ولی طوالنیه يکم...بخونیدش دقت با و اروم اخر تا خواهشا میفرستم شعر ی

 بگه داشت نظری هر نداشت دوست داشت دوست خوند هرکی

 عشق

 

  15:25 95 ارديبهشت ۴ شنبه    

 

 

 غريبه خدا خدايی

 نشديم عاشقش ما ک چون   غريبه



 نشديم اليقش ی بنده  غريبه

 نشديم صادقش رهروی  غريبه

 تهمت ز امون غفلت ز امون

 حجت حضرت غیبت تو ما ازدست

 عبادت غیبت  عادت شد گناه

 منت هم خدا سر گذاشتیم اينه الب

 شد خدا بسم شد ريا هرجا

 هیئت تو حتی ايم واکرده دکان همه

 سیاهو؟ چیوببینه؟دله

 **  شهادت ارقنا اللهم**  زبون يارو

 ترسیديم معروف به امر از

 چرخیديم شیطان دور و حاجی

 خوابیديم سیر يتیم همسايه

 خنديديم خورده زمین به ما

 نفهمیديم خدااااااااااا

 نفهمیديم خدااااااااااا

 غريبه خدا خدايی

 کرديم گناه راحت ک چون   غريبه

 کرديم نگاه نامحرم به   غريبه

 کرديم سیاه فقط نامه   غريبه

 نان ايم خريده ايمان فروختیم

 قران هامون طاقچه روی به میخوره خاک

 مالی خمس نه حالی نه سحر

 مردان شاه عبد گذاشتیم اسممونم

 برفی ادم حرفی ی شیعه

 نمکدان میشکنیم نخورده نمک هنوز

 اب لب پا يه محراب تو پا يه

 شهیدان عکس شهید عکس روی روبه

 کن امیدم غرق خدا بگو

 کن خريدم بیخريدارم

 کن رشیدم ابوالفضل نذر کن سفیدم رو حسین پیش

 کن خدااااااااشهیدم کن شهیدم خداااااااااا

 حاجت واسه داريم دوسش ک غريبه

 جنت برا پرستیمش می غريبه

 عادت کرده تنهايی به که غريبه

 خاکی به زديم پاکی توراه



 چاکی سینه چ مجنونی چ عشقی چه

 کیش حرم جای

 ديش پرچم جای

 هتاکی میشه مقدسات بر ساده چه

 افسوس کف کو ناموس وضع اين

 ***  خاکی چادر***   از خجالت نکشیديم

 نعبد اياک شد شیطان ديگه

 کی با میگرديم کرديم ول خدارو ببین

 کن حالم به رحمی خدا بگو

 **  کن زاللم**  ننگم ی لکه

 کن مدالم رو خودت عشق

 خدااااااااااااااااااااااااااا

 کن حاللم

 کن حاللم خدااااااااااااا

 کن حاللم خداااا

 

 بفرست صلوات میتونی هرچندتا فرجش تو تعجیل و زمان امام اقام سرورم عشقم نازنین قلب خشنودی برای

 فرجهم عل و محمد آل و محمد علی صل اللهم

 عشق

 

  15:۴2 95 ارديبهشت ۴ شنبه    

 

 

 

 غريبه خدا خدايی

 نشديم عاشقش ما ک چون   غريبه

 نشديم اليقش ی بنده  غريبه

 نشديم صادقش رهروی  غريبه

 تهمت ز امون غفلت ز امون

 حجت حضرت غیبت تو ما ازدست

 عبادت غیبت  عادت شد گناه

 منت هم خدا سر گذاشتیم اينه جالب

 شد خدا بسم شد ريا هرجا

 هیئت تو حتی ايم واکرده دکان همه

 سیاهو؟ چیوببینه؟دله

 **  شهادت ارزقنا اللهم**  زبون يارو



 ترسیديم معروف به امر از

 چرخیديم شیطان دور و حاجی

 خوابیديم سیر يتیم همسايه

 خنديديم خورده زمین به ما

 نفهمیديم خدااااااااااا

 نفهمیديم خدااااااااااا

 غريبه خدا خدايی

 کرديم گناه راحت ک چون   غريبه

 کرديم نگاه نامحرم به   غريبه

 کرديم سیاه فقط نامه   غريبه

 نان ايم خريده ايمان فروختیم

 قران هامون طاقچه روی به میخوره خاک

 مالی خمس نه حالی نه سحر

 مردان شاه عبد گذاشتیم اسممونم

 برفی ادم حرفی ی شیعه

 نمکدان میشکنیم نخورده نمک هنوز

 اب لب پا يه محراب تو پا يه

 شهیدان عکس شهید عکس روی روبه

 کن امیدم غرق خدا بگو

 کن خريدم بیخريدارم

 کن رشیدم ابوالفضل نذر کن سفیدم رو حسین پیش

 کن خدااااااااشهیدم کن شهیدم خداااااااااا

 حاجت واسه داريم دوسش ک غريبه

 جنت برا پرستیمش می غريبه

 عادت کرده تنهايی به که غريبه

 خاکی به زديم پاکی توراه

 چاکی سینه چ مجنونی چ عشقی چه

 کیش حرم جای

 ديش پرچم جای

 هتاکی میشه مقدسات بر ساده چه

 افسوس کف کو ناموس وضع اين

 ***  خاکی چادر***   از خجالت نکشیديم

 نعبد اياک شد شیطان ديگه

 کی با میگرديم کرديم ول خدارو ببین

 کن حالم به رحمی خدا بگو

 **  کن زاللم**  ننگم ی لکه



 کن مدالم رو خودت عشق

 خدااااااااااااااااااااااااااا

 کن حاللم

 کن حاللم خدااااااااااااا

 کن حاللم خداااا

 

 بفرست صلوات میتونی هرچندتا فرجش تو تعجیل و زمان امام اقام سرورم عشقم نازنین قلب خشنودی برای

 فرجهم عل و محمد آل و محمد علی صل اللهم

 خانم دختر

 

  10:2۷ 95 ارديبهشت 5 يکشنبه    

 

 (-....: بود زيبايی شعر

 (-: میشه ،روشن روشن دالمون که هست موقع ،اون باشه خالقمون ما همه واقعی معشوق کاش

 خوشبختی و خوبی عاشق که ازينه غیر مگه ؟ نمیبندی عهد خدا با ،چرا هستی اعتقادی با پسر خودت اينقد که تو ببینم

 ، میکنی خوشبختش برسونه معشوقت به رو تو اگه که ببند عهد خدا با....باشی خودخواه نبايد عشق تو میخواد؟ معشوقشو

 سر بشین برو ،خودتم میده قرار سرنوشتت تو چیزهارو بهترين ،مطمئنا کن اعتماد بهش و بسپار خدا به رو چیز همه

 منم واسه...... برسی دلخواهت ی نتیجه به کنکور تو انشاءاهلل ، کردی اعتماد خدا به چون نکن فک هم چیزی به ، درست

 ..... کن دعا

 

 عشق

 

  00:08 95 ارديبهشت 6 دوشنبه    

 

 خانم دختر به

 میگیره گريم اختیار بی بشنوم حسین امام اسم..اقام عاشق خدام عاشق من ندارم خودم از تعريف قصد من خانم دختر

 باشه دلخور ازم کردم بغل عشقمو شدم مرتکب گناه ک باری يک اون خاطر به میترسم..میکشم خالت خدا از راستش

 بشه اخرم اولو بار يبار همون نکنم بگناهی هیچ ديگه میخام طرف ی از هستم بدی شرايط تو خانم دختر

 میاد پیش بحث بار هر..نکنم گناه مبادا ک کنم قطع دارم عشقم با ک رو ای رابطه بايد کار اين خاطر به هم طرف ی از

 نداری دوسم نکنه میگه

 دارم دوسش بخدا

 سختی خاطرم به خیلی..خداس ی خونه ک دلی داره دل اونم خب اما استغفراهلل نه کنم مقايسه خدا با اونو نمیخام

 ..کشیده

 کنم التماس درگاهش به ک نمیبینم حدی در خودمو...شرمندم خدا پیش

 عشق

 



  00:10 95 ارديبهشت 6 دوشنبه    

 

 خودم بعد کردم فکر اون به اول همیشه..ندادم ترجیح خودم به عشقمو وقت هیچ بگم اينم درضمن

 

 میشی ديوونه بشنوی خوانندش زبان از مداحیه يجور ک شعرو اين اگه خانم دختر

 عشق

 

  00:19 95 ارديبهشت 6 دوشنبه    

 

 شنیدم امین فیلم توی من ک داستانیه ی اين

 بخونه داشت دوست کس هر

 متنفر اقای مخصوصا

 بدبخت میگن میشن جمع دورش ده مردم تموم میکنه فرار اسبه يروز بود اسب ی ندارش دارو  نفر ی روستايی ی تو

 رفت سرمايت تنها شدی

 نه شايدم اره شايد میگه مرده

 میگه مرده..  و خوشبختی تو خوشبحالت میگم میشن مع دورش مردم باز برمیگرده ديگه اسب چندتا با اسبه بعد روز چند

 نه شايدم اره شايد

 پسرت شدی بدبخت میگه میشن جمع مرده دور مردم باز میشه فلج و میفته اقا سواری اسب میره مرد همین پسره يروز

 نه شايدم اره شايد میگه بازم مرده شد فلجج

 پسره جز میمیرن پسرا همه میريزه معدن و میزنه اقا معدن توی کار میرن پسرا تموم میزنن معدن روستا تو بعد وقت چند

 بره نتونست ک مرد اين فلج

 خوشسانسی چ تو مردن همه منا پره زندس پسرت خوشبحالت میگن میشن مع دورش مردم باز

 نه شايدم اره شايد میگه؟میگه  چی باز مرده میدونید

 بود بخدا امیدش گفت؟؟چون رو جمله اين همش چرا

 بگم مفهومو خاستم بگم داستانو خوب نتونستم ک ببخشید

 دوستان باشه بخدا امیدتون

 عشق

 

  00:25 95 ارديبهشت 6 دوشنبه    

 

 حالل رو شده عشقم منو رسیدن مانع ک مادری اون االن همین از میخام..حرفات بابت ممنونم ازت واقعا من خانم دختر

 کنم

 میکنم حاللش واقعا

 عوضش در ک نمیگم معامله تو اما سپردمش خودت به کردم حاللش من خدايا..میکنم معامله خدا با..مفت مفت نه البته

 بدی رو پاداشم معامله عوض در خودت میخام خدا ازت میخام چی

 خانم دختر



 

  1۳:55 95 ارديبهشت ۷ شنبه سه    

 

 روز يه واگه ، بخواه کمک خودش از ،وفقط عشقتو حتی بسپار خدا به و چیز همه..... خداست جای دلت که خوشبحالت

 ونگران مادرن يه باالخره ايشونم مادر ببین ، کن جبران واسش داشته که سختیايی  واسه رسیدی بهش انشاءاهلل اگه

 فک مامانها اوقات گاهی ولی ، باشه فرزندش واسه چیزها بهترين داره ودوست ، کرده بزرگش عمر يه چون دخترشون

 خوب چه ، بشه فرزندشون ناراحتی باعث شايد لطفشون همون که ونمیدونن میکنن لطف هاشون بچه حق در دارن میکنن

 همین از امیدوارم ، بااليی خیلی وفهم درک لحاظ از ولی باشی پايین شايد سنی لحاظ از که درسته ، کردی ای معامله

 . کن دعا منم واسه ، بخوره رقم واست چیزها بهترين امیدوارم و ، کنکور خود تا بخونی ودرس بشینی جديت با االن

 .... بود زيبا گفتی که هم حگايتی

 

 عشق

 

  1۷:۴5 95 ارديبهشت 8 چهارشنبه    

 

 کوک شب تو اسرايی فريدون قول به خوب  دختر

 خخخخخ خوب دختر بگردم دورت الهی

... 

 

  20:00 95 ارديبهشت 10 جمعه    

 

 همه گفت بهم..   نیاوردم طاقت يهو بودم نشسته جمکران مسجد تو.. شدم يخ رو سنگ دادم پیام بهش رفتم دوباره من

 روز 50..  ام خسته من... بشی زمین روی آدم ترين خوشبخت امیدوارم.. کن شروع جديد زندگی.. کن فراموش رو خاطرات

 عین که منی ازين.. کنید دعا دلم حال واسه پاکه دلتون شماها میکنم خواهش.. سمتش دوباره رفتم کردم کنترل خودمو

 گناه همه بااين من.. بده خدا امون که نه.. خدا امون به منو کرد ول سال همه اين..شدم خسته میاره شو بهونه ها بچه

 همون بخواد خدا هرچی.. باش خیرت دنبال گفت بهم..  کن دعا واسم..  زياده ايمانت تو عشق آقای.. خدا پیش ندارم جايی

 اگه م آينده موقعیت خیلی.. توچاه منو انداخته داشتم دوستش که اون.. شدم يوسف حضرت قضیه عین..  کنید دعا.. میشه

.. میکردم صبر بايد.. میگرفتم خبر ازش دوماه بعد نبايد وگرنه میترسم.. کنم اعتماد خدا به نمیتونم.. ولی..خوبه بخواد خدا

 .. بدم چطور و دلم جواب من... نکنه قراری بی که دلم به بگید اما ضعبفه ايمانم..  نمیدونم

 عشق

 

  20:۴1 95 ارديبهشت 10 جمعه    

 

 نیست بیشتر چندروزی يه اشناشدم جا اين با تازگی به من خوبم دوستای

 بخونن بقیه بزارم اينجا دارم دوست میکنم پیدا جالبی چیز هر

 بشه جاری چشماتون از اشک ک میدم قول ولی بخونیدش طوالنیه يکم ارزشه با خیلی قسم خدا به میزارم داستان ی



 عشق

 

  20:۴6 95 ارديبهشت 10 جمعه    

 

 :آقا حاج زبان ز

 

 شما با من آقا حاج گفت. سالش سی نزديک اومد جوونی يه میرفتم، منبر ای حسینیه توی تهران، توی پیش وقت چند

 کار جوونا با ساله چند من گفتم. آره گفت داری؟ قبول منو ببین گفتم. نیست نوشتنی گفت بنويس، گفتم. دارم کار

 .باشه گفت. بنويس و کن چهار و سه و دو و يک. بگه نمیتونه بعدشم بنويسه حرفشو نتونه که کسی میکنم،

 دنبالش در به در من که همونیه اين ديدم خوندم که را نامه خونه، بردم من ما، به داد نامه يه اومديم، که فرداشب

 .میگشتم

 شد؟ چی:که گفت اومد فرداشب

 .کنم صحبت دقیقه چند يه شما با میخوام من نوکروتنم، من گفتم

 شما؟ میبینید چجوری منو: که گفت و کرديم وعده

 بگم؟ چی جادوگرم نه رمالم نه من گفتم

 هیئتی بچه گفتم ظاهری، نه: گفت

 که ای خوبه خوب فقط. کردم گناهايی چه کردم، جناياتی چه من بدونی اگر تو کنند، من سر تو خاک: گفت گريه زير زد

 شو، ديگه کارای و شراب و عرق ديگه زدم، پدرمو زدم، کتک بار چند مادرمو که اينه کردم که گناهايی از بگم میتونم

 …ديگه

 !!!!!اينجوری اآلن پس گفتم

 گرفت دستمو زهرا حضرت گفت

 چی؟ يعنی میدونی سرطانی بودم، سرطانی من آقا حاج گفت

 چی؟ يعنی گفتم

 میفهمه مکان نه حسینیه، تو نه حالیشه، عاشورا شب نه مکان، نه حالیشه، زمان نه که میگن سرطانی کسی به گفت

 بودم سرطانی من گفت

 و گناه رختخواب اونجا مجردی خونه اين تو میکرد جور رو کی هر هرکی بوديم، کرده درست رفیقامون با مجردی خونه يه

 …معصیت

 نبودند دسترس در هیچکدوم رفیقام، به زدم زنگ هرچی عاشورا شب گفت

 هیچی حسینی، نه نمازی، نه

 ؟ چه ما به درآوردند، آخوندا همش اينارو میگفتم

 بزنم گشتی میگن؟ بهش چی سرکی، يه برم برداشتم ماشینو میگفت

 حسینیه میرفت داشت چادری دخترخانم ديدم، را خانمی يه میرفتم که راه تو

 ـ.… و میرسونمت بود، که مکافاتی هر با کردم ماشینش سوار و جلو اومدم خالصه

 ..……مجردی ی خانه اون توی بردمش خالصه،

 حسین امام خاطر به بیا!!!! عاشوراست شب آخه نداری؟ غیرت تو مگه بابا میگفت و میکرد گريه و میلرزيد بید مثل اينم

 کن حیا



 نداره ربطی ما به درآوردند، آخوندا اينارو کیه؟ حسین امام بابا برو گفتم

 نیستم، کاره اين من!!! کن حیا فاطمه مادرم خاطر به زهرام، اوالد من بکش خجالت: که گفتش وقت يه گريه توی گفت

 !حسینیه میرفتم داشتم من

 کردن جوانی جوانی،: میشناسم چیز يه فقط من نمیشناسم، هم زهرا فاطمه من گفتم

 گناه جوانی،

 شهوت جوانی،

 نیست حالیم هیچ هم اينارو

 چطور؟: گفت نه؟ يا داری التی غیرت هستی، هم الت اگر تو: گفت خانمه اين گفت

 حرمت به وار لوتی مردونگی رو امشب بیا کردی، گناه همه اين ، گناهم پر آسمون تا زمین من میگی داری خودت _

 بکن میخواد دلت هرکاری برو نگرفت زهرا مادرم دستتو اگه نکن، گناه زهرا مادرم

 شديم غیرتی ما گفت

 کنم اعتماد زهرا حضرت به بار اولین برای عمرم تو میخوام امشب ببینم، کن سرت چادرو ياال: گفتم و پوشیدم لباسامو

 ياال …مارو کنه چیکار میخواد زهرا اين ببینم

 کردم اش پیاده بره میخواست که ای حسینیه نزديک اومدم و کردم ماشینش سوار

 میکرد گريه داشت شد پیاده که ماشین از

 منو آبروی بده خیرت خدا بگیره، دستتو فاطمه مادرم ايشااهلل: گفت شیشه دم هم، به زد درو و میکرد گريه که همینجور

 …بده خیرت خدا نبردی،

 .… و خورديم حال ضد حاال و خونه تو اومدم میگه

 میگه چی میشنیدم منم میزد، حرف خودش با و میکرد گريه هی حسینیه، دم تا میبردمش داشتم که ها صحبت تو

 میگفت من به داشت اما

 نمیدونی مگه میزنی، کتک رو مهدی حضرت اينقدر چرا آخه میزنی، مهدی صورت به سیلی میکنی که گناه اين: میگفت

 میگفت اينارو میگیره، دلش زمان امام ايم، شیعه ما

 میکردم رانندگی سفت منم

 خونه آمدم رفت، شد که پیاده

 حسینیه رفتند همه اينا داداشام خواهرام، پدرم، مادرم، ديدم

 بودم من الت فقط اينام تو

 میده نشون را کربال آنالين صورت به ديدم کردم روشن که تلويزيونو گفت

 دوم قسمت دومش، تکه میده، نشون ضريحو گاهی و الحرمین بین خود راستش ی تکه شده، تکه دو تلويزيون ی صفحه

 مشت يه قرمز، های چپی با خشن، عربی، لباس با عرب مشت يه میداد، نشون خونی شبیه و تعزيه يه تلويزيون ی صفحه

 میکشوندند خاکها رو و میزدند تازيانه با اينارو سبز، عربی لباس با ها بچه

 ! میزنم مهدی به تازيانه دارم عمره يه واااااای گفتم افتادم دختره اين حرف ياد بودم، نکرده گريه عمرم تو که من میگفت

 بگیر منو دست جان زهرا گفتم شکست، دلم تلويزيون پای میگفت

 بگیر منو دست میکنم، گناه دارم عمره يه زهراجان

 کردم اعتماد تو به اما کنم، گناه میتونستم من

 کردم گريه داشتم دوست هرچی ديگه نبود، خونه تو هم کسی



 کسی ديگه، نمیکشیدم که خجالت میکشیدم، عربده میزدم، داد میکردم، گريه بود، شده بغض که ساله چند های گريه

 نبود

 آمدند حسینیه از مادرم و پدر بود، سحر نزديکای میگفت

 کجا جان رضا: گفت کرد من به نگاه يه ،(رضاست اسمش) کرد من به نگاه تا خونه، تو شد وارد کرد، باز درو مادرم تا

 بودی؟

 !میدی حسین بوی گفت چطور؟ گفتم

 بودی؟ کجا میدی، فاطمه بوی رضاجان

 ببخش منو عاشورا شب اين حق به تورو. …گريه مادرم، و پدر دست به افتادم

 کردم اشتباه زدم، کتک من

 خوشحال همه …خواهرا داداشها، کن، گريه مادرم کن، گريه بابام

 شده حسینی پسرم ما، پسر ما، داداش

 حسینیه تو رفتم و پوشیدم رو مشکی پیرهن و برداشتم زنجیرو عاشورا، صبح

 نمیومدم اينجاها هیچوقت من میدونستند میشناختند، رفتم، که حسینیه تو

 خوشحال همه

 عاقلیه آدم هیئت رئیس

 گذاشتی ما سر منت آمدی، خوش رضاجان گفت و کرد بغلمون و بوسید مارو پیشونی و آمد

 میکردم گريه بودم زده مهدی به که هايی سیلی اون ياد و میزدم زنجیر هی منم گفت

 میکردم گريه زدم مهدی به گناهانم با که کتکايی ياد به میزدم زنجیر هی

 زد صدا منو هیئت رئیس خورديم، که نهارو شد، تمام که جلسه

 از يکی خدا به تورو ببرند کربال نفرو چند سالی میتونند میرسه، دهنشون به دستشون که کسانی به دارم خواهشی يه من)

 باشه طايفه اين از میبريد کربال که کسانی

 کربال؟ بريم میای آمدی، خوش بگو بگیر دستشو روز همون میاد، عاشورا روز يه اما نیست حرفها اين اهل که جوونی اون

 (میکنه آدم آدمو کربال میشن، متحول میکنند، گريه ببینند حسینو ی گوشه شش اگر جوونا اين

 !!!ندارم پول من!!! من؟!! کربال؟: گفتم کربال؟ میای رضاجان: گفت من به اومد

 میبرمت خودم چی؟ يعنی پول نوکرتم، گفت

 الحرمینم بین ديدم بود نشده تموم صفر ماه هنوز آقا حاج میگفت

 حرم تو بريم آقارضا،: که گفت اومد هیئت رئیس

 دارم کار دقیقه چند يه من بريد گفتم

 کنی؟ چکار من دل با میخوای جان حسین گفتم صورتم تو زدم شدم، که تنها

 کردی؟ آدمم جان بی بی کردی؟ کرباليیم کردم، اعتماد تو به عمرم تو شب يه من زهراجان

 جان، حسین بگیر دستمو جان، حسین جان، حسین میزدم، داد. کردم گريه حسینو، امام ضريح گرفتم، رو شبکه اومدم

 دوباره برگردم نگذار بگیر، دستمو فاطمه پسر

 عنوان به میای گفت بود نشده تمام سال زهرا جان به آقا حاج میگفت. میبره مدينه مکه داره، کاروان هیئت رئیس میگفت

 شده مريض هام خدمه از يکی من من، با کاراش همه گفت مدينه، بريم خدمه



 قبر دنبال برهنه، پای بقیع، قبرستان تو نشده تمام سال بابا ای ديديم وقت يه گرفت، مارو ويزای چندروزه آقا خالصه

 اعتماد تو به شب يه من کنی؟ چکار میخوای من دل با جان، بی بی جان، زهرا: کردم میگردمگريه دارم زهرا ی گمشده

 ای؟ مدينه هم کردی کرباليیم هم کردم

 کردم پیدا آبرو و کنار گذاشتم را چنینی اون رفیقای ديگه و کار و اومد پیش برام کار خالصه میگفت

 گذشت سالی دو مدتی، يه

 طرف يه بگم میخوام که قصه يه اين طرف، يه همه آقا حاج میگفت

 امام نوکر شدی، هم کرباليی رفتی، هم مکه شدی، هم حاجی داری، زندگی داری، کار که حاال رضاجان: گفت ما مادر

 خواستگاری؟ برات بريم میدی اجازه کردی، پیدا آبرو شدی، هم حسین

 کن پیدا را کن زندگی نجیب دختر يه مادر، بريم گفتم

 خواستگاری رفتیم خالصه اينهاست، و خوبیه و مومنه دختر خیلی کرديم پیدا دختری يه گفتند رفتند

 .بود کرده تحقیقاتشو دختر پدر

 باريکال بدن، شوهر دختر اينجوری دختردارها خوبه چقدر

 عبداهلل ابی نوکر ساله سه دو اما. هستی کی میدونم من رضاجان ببین: گفت و بست درو و اتاق يه توی برد منو میگفت

 يه من ولی میدونم، اينارو ی همه. … و جنايات چه و کارها چه میدونم. شدی

. نشو جدا حسین از عبداهلل ابی جان فقط. هستم نوکرتم میدم بهت دخترمو کردی آشتی حسین با چون دارم، خواهش

 .نوکرتم حاال من. میخرم حاالتو من. ندارم هات گذشته با کاری من. بمون طوری همین

 .بمونیم نوکر ما کنید دعا گفتم را، خانم عروس پدر کردم بغلش منم میگفت

 میدونید خودتون و بپسنده بايد خانم عروس ديگه نداره، مانعی هیچ من طرف از گفت

 عمه اش، خاله مادرش، همه، اينها مادررمون، خواهرمون، پدرمون،. بوديم نشسته هم ما. بیارند چای خانم عروس گفتند

 ديگه بود خواستگاری مهمونی اش،

 :گفت وقت يه کرد، من به نگاه يه ما، جلوی گذاشت وردآ را سینی وقتی خانم عروس

 !!!!!زهرا يا

 …زمین روی خورد نرفته سالن از و گريه و شد ول دستش از سینی

 اتاق توی بردنش و گرفتند بغلشو زير رفتند ما خواهر من، مادر اش، خاله مادرش،

 بلنده اتاق از شیون صدای فقط آقا حاج ديدم من میگفت

 !!!زهرا يا: میگن کلمه يک فقط همه

 چیه؟ مادر گفتم زدم، صدا مادرمو! خبره چه میجوشید، سرکه و سیر مثل دلم منم

 میگه؟ چی خانم عروس اين میدونی مادر گفت

 میگه؟ چی گفتم

 .…که میگه مادر: گفت

 من حسین با تازگیا اين گفته داده، نشونم شمارو پسر اين عکس من، خواب به اومده زهرا حضرت ديدم خواب ديشب

 .…شده رفیق

 نکن ردش من خاطر به

 کرده سفارشتو فاطمه ديشب مادر

 میده آخرتتون میده، دنیاتون میده، آبروتون زهرا کنید، اعتماد کنید، رفاقت اگر جوونا خدا به

 ...دوست ی
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 ...باشه خوب حالتون همیشه امیدوارم گلم دوستای سالم

 ...خوندم پیاماتونو از سری ی

 ..کنم شروع ازينجا بزاريد

 ..قربانیم ی خودم من

 ..تره پست هم گربه از که کسی ی شدم فطرت پست ادم ی قربانی

 ...نمیکردم عوضش چیزی هیچ با که داشتم پاکی عشق ی زيبا عشق ی بودم اقا اين با سال 6من ها بچه

 ...باهم داشتیم قشنگی روزای خیلی

 ...شد خراب روزا اون تمام که اومد پیش مشکالتی سری ی

 ...داشتم دوستش و داشتم اعتماد بهش خیلی ها بچه

 حل نخور غصه میگفت من به همیشه اونم بودم عشقم پای همچنان من اما ها خانواده مخالفتای بود خانواده مشکلمون ما

 ....ها بچه میکنه فرق خیلی عمل با حرف متاسفانه اما میشه

 ...گذاشت تنها داشتن دوست و عشق همه اون با منو و رفت و گذاشت اومد وسط به عمل پای وقتی

 خدا فقط و شدم داغون خیلی ها بچه کرده ازدواج که هست نیم سالو يک واون موضوع ازين میگذره سال 2 تقريبا ها بچه

 ...میدونه

 .....کرد ازدواج رفت زود چه میبینین ها بچه

 ..شبانه هقای هق...... شد باز قلبم دريچه ها گريه...شدم افسرده ريخت بهم خدا با رابطم

 ...کشیدم چیا نمیشه باورتون

 ...کردم جمعوجور سريع خودمو بودم قوی اولشم از هستم قوی ادم من ها بچه ولی

 ...ديگه ادم ی شدم

 ..بیچارست خیلی سوخت خیلی براش دلم ديدمش پیش هفنه 2 سالونیم2 از بعد

 ...رفت ديگه کوچه ازون کرد عوض راهشو ديد منو سر پشت فقط اون

 ....بود زده خجالت چقدر.....داشت ای شرمنده چهره چقدر خخخخخخ

 عشق ناچیز ادم ی بخاطر چرا بشین نابود ازخودتون تر ضعیف خیلی ادم ی بخاطر نزارين..خدا دست بدين دلتونو ها بچه

 .....میفروشین خدارو

 ...شدم بلند ساختمو زندگیمو دوباره شد که اونم لج به شدم بلند ولی خوردم زمین به نابودشدم شکستن منم دل ها بچه

 ...میخوره بودنو من با لحظه ی حسرت االن که اونه

 ..میکنه درست خودش خدا به بسپر دلتو االن همین

 که داشتم تجربه خودم میکنم التماستون کنه باز جا ذلتون تو خدا عشق جای به شیطون نزارين میدم قسمتون ها بچه

 .....حرفارو اين میزنم

 ...بزرگه خداااااايه اون نیست چیزی کم خدا ها بچه میگیم خدا از داريم ها بچه

 ...بردارين قذم براش و کنین توبه صدابزنین خدارو ها بچه

 رفت؟ کردو ترکتون ندادين؟آخرشم چیزتونو همه مگه عشقاتون برای شماها ها بچه

 کردين؟؟؟؟؟ چکار خدا بخاطر االن تا کردين فکر اين به ها بچه



 ....بده بهتون پاک عشق خدا خود کن دعا بخواه خودش از

 میگم میکنم سجده خدارو میشه باورتون میگذره موضوع ازين که سال 2 االن شده خوب اينقدر خدا با رابطم االن ها بچه

 ...کنم ازدواج اون با نزاشتی که شکرت

 ...دارم ای العاده فوق زندگی ی میشه باورتون

 ...هستم شرکتی داخلی مدير االن کرد جور کارمو برام خدا

 ....عالیه درامدم خدا شکر

 ...بردارم قدم تو رضای برای تا بده حرکتم بگیرو دستمو گفتم خدا به ولی خوردم زمین پیش سال 2 من ها يچه

 ...شد همینم و

 ...نیازمندان به کمک برای شدم ای وسیله خداذوشکر االن

 ...شکرت مرتبه هزار100 خدايا

 ...نکنین اذيت نداره ارزشی هیچ و هست اگرهم و نیست که کسی برای خودتونو که اينه آخرم حرف

 ......نکنین ناراحت خدارو

 ...میبینید عشقشو خودتون آغوشش تو بريد

 ....دارم ذوستت خیلی خدا

 ...نمیکنم عوض زمینی عشق هیج با عشقتو خدا

 .بگیر توست به فقط امیدمون که ما همه دست میدم قسمت پیغمبرمون ومحمد تو بین عشق به پروردگارم

 .باش داشته همیشه هوامو خودت....منی جان آرام تو خدايا

 آمین

 ...دوست ی

 

  12:21 95 ارديبهشت 11 شنبه    

 

 ......خدا خود فقط ها بچه

 .....کن حاللمون خدايا

 

 عشق

 

  1۴:00 95 ارديبهشت 11 شنبه    

 

 ...به

 کنم دعا کسی برای بخام ک هستم اونی از تر کوچیک من

 بشی اروم شايد کنم راهنمايیت میتونم اما

 برگردی میتونی باش مطمعن بازم  باشی کرده گناه چقدرم هر تو بببین

 شعوانه توبه همچنین..بخونش نصوح توبه بنويس نت تو..بخونی میکنم توصیه بهت شنیدی؟؟ رو نصوح توبه داستان

 برگردی سمتش به میخاد خدا يعنی خودش داری ک حسی همین نمیبخشه؟؟ تورو خدا میکنی فک تو

 ترم مهربان مهربانه بچش برای که مادری از بار هزاران من گفته خودش خدا



 میشی امتحان حتما سمتش به برگردی و کنی توبه وقتی بدون فقط

 امتحان امتحانام ترين سخت از يکی..تره سخت امتحانش باشه تر قوی ادم ايمان هرچقدر کنه امتحانت داره خدادوست

 بود اسماعیلش کردن قربانی برای ابراهیم حضرت

 کرد امتحانو اين داشت دوسش چون برعکس خاست؟؟نه ازش اينو ک نداشت دوست ابراهیمو خدا بگیم بايد االن

 معصیت ترک به مرا اشتیاق و انان با مدارايم انان برای چگونگیانتظارم از من از گردانان روی اگر میگه داود حضرت به خدا

 میگسست هم از من محبت از وجودشان بند بند و مردند می من سوی به امدن شوق از میدانستد هايشان

 عشق

 

  1۴:05 95 ارديبهشت 11 شنبه    

 

 حتما بخونح گفتم ک رو توبه داستان اون فقط

 میشه تبديل گناه به هاتم بدی حتی کنی خوب کارای کنی توبه اگه گفته بخون رو فرقان سوره۷0ايه ضمن در

 میشوره گناهارم میکنه پاک رو دل توبه میگه علی حضرت

 ی ديدی..نمیزنی حرف باش چرا کنارته خدا..بگو من به میخای چی هر نگرفتی مثبت نتیجه اگه خداشو عاشق برگرد تو

 حرف باهاش توعه کنار توعه مال فقط خدا کن فک خودت برای توم..میزنه حرف باش کنارشه يکی میکنه فک ديوانه

 کن امتحان توم..میزنم حرف زهرا حضرت با میارم کم همیشه من...بزن

 ..زدم حرف خیلی ببخشی

 حتما بخونش دادن نشونش اگه اينجا میزارم رو نصوح توبه داستان درضمن

 عشق

 

  1۴:11 95 ارديبهشت 11 شنبه    

 

 بخونش ولی زياده نصوح توبه داستان اينم

 بشه داده نمايش ک امیدوارم

 

 مو صورتش بود نازک ،صدايش زنها شبیه بود مردى نصوح. داشت نام نصوح بود داده فريب را همه سال سالیان که مردی

 از کسى هیچ. کرد مى کار زنانه حمام در ظاهرش وضع از سواستفاده با و بود شهوتران مرد او. داشت زنانه اندام و نداشت

 .شهوت ارضای هم و کرد می امرارمعاش هم راه اين از او نداشت، خبر نصوح وضع

 

 .شکست می را اش توبه بار هر اما بود کرده توبه کارش از وجدان حکم به بار چندين نصوح

 

 و دولت رجال و دختران و زنان و رسیده همه گوش به او زرنگى و تمیزکارى آوازه. بود زنانه حمام کش کیسه و دالک او

 .کند دالکى را آنها وى که داشتند دوست اشراف و اعیان

 

 به شاه دختر. آمد میان به او از صحبت شاه کاخ در روزى و بود رسیده شهر آن شاهی کاخ تا نصوح صفاکاری ی آوازه

 .گشت مفقود حمام آن در پادشاه دختر گرانبهاى گوهر قضا از. شد استحمام مشغول و رفت حمام



 

 .شود پیدا ارزنده گوهر آن شايد تا کنند تفتیش را کارگران همه که داد دستور و شد غضب در پادشاه دختر حادثه اين از

 

 که نـشد حاضر رسوايى، ترس از او رسید، نصوح به نوبت اينکه تا قراردادند جستجو مورد ديگرى از بعد يکى را کارگران

 سوء او عمل اين و کرد مى فرار ديگر طرف به او کنند، دستگیرش تا رفتند مى که طرفى هر به لذا کنند،  تفتیش را وى

 .کردند مى سعى بیشتر او دستگیرى براى مأمورين لذا و کرد مى تقويت او مورد در را دزدى ظن

 

 که همین و رفته خزينه داخل به ناچار کند، پنهان حمام خزينه میان در را خود که ديد اين در را نجات راه تنها هم نصوح

 متوجه تعالى خداى به شود رسوا که است االن و گذشته کار از کارش ديگر و آمدند خزينه به او گرفتن براى مأمورين ديد

 گرچه خداوندا“: گفت شکسته دلی با و وجود تمام با لرزيدمی بید مثل بدنش که حالی در کرد توبه اخالص روى از و شد

. ”نگردم گناهی هیچ گرد پس زين تا بپوشان قبیحم فعل نیز بار اين ات ستاری مقام به را تو اما بشکستم، امتوبه بارها

 پیدا گوهر که برداريد بیچاره اين از دست که شد بلند آوازى حمام بیرون از ناگهان. نمود واقعی توبه دل ته از بار اين نصوح

 .شد

 

 خانه به و شد  مرخص شاه دختر خدمت از و آورده جا به خدا شکر ناالن و خسته نصوح و برداشتند دست او از محافظین

 .رفت خود

 

 .گرفت کناره کار آن از فوراً و ماند قدم ثابت اش توبه بر که بود اين. کرد مشاهده را پرودگار عنايت او

 

 داد جواب نصوح ولی کرد، دعوت زنانه حمام در کار به را او شاه دختر که بود نشده سپری حمام در او غیبت از روزی چند

 بود کرده کسب گناه راه از که مالى مقدار هر. نرفت هم ديگر و نیستم مالی و مشت و دالکی به قادر و شده علیل دستم که

 نمى طرفى از و بماند شهر آن در توانست نمى ديگر نبودند، بردار دست او از شهر زنان چون و داد فقرا به خدا راه در

 اختیار سکونت بود، شهر آن فرسنگی چند در که کوهى در و خارج شهر از ناچار کند، اظهار کسى به را خودش راز توانست

 .گرديد مشغول خدا عبادت به و نمود

 

 از تو پوست و گوشت آنکه حال و اى کرده توبه چگونه تو! نصوح ای”:گويد می او به کسی که ديد خواب در شبی نصوح

 ”.بريزد بدنت از حرام گوشتهاى که کنى توبه چنان بايد تو است؟ شده روئیده حرام فعل

 

 را تنش حرام هاى گوشت تا کند حمل سنگین هاى سنگ که گذاشت قرار خودش با شد بیدار خواب از نصوح که همین

 میشى به چشمش بود، کار به مشغول که همانطورى روزها از يکى در تا کرد مى عمل مرتب را برنامه اين نصوح. کند آب

 انديشید خود با عاقبت کیست؟ از و آمده کجا از میش اين که رفت فرو فکر به امر اين از. کرد می چرا کوه آن در که افتاد

 آن لذا.  شود پیدا صاحبش تا کنم نگهدارى آن از من بايستى است، آمده اينجا به و کرده فرار شبانى از قطعاً  میش اين که

 .نمود نگهدارى و گرفت را میش

 

 تشنگى از مردمش و بود کرده گم را راه که کاروانى سرانجام تا شد مى مند بهره آن شیر از نصوح و کرد ولد زاد میش آن

 شیر آنها به آب جاى به او و خواستند آب او از ديدند را نصوح که همین افتاد، آنجا به عبورشان بودند هالکت به نزديک



 کدام هر حرکت موقع آنها و داده نشان آنها به را نزديک راهى وى. پرسیدند او از را شهر راه و شده سیر همگى که داد مى

 بنا شهرکى و ساخته منازلى آنجا در کم کم و نمود حفر آبى چاه و کرده بنا اى قلعه آنجا در او و کردند احسانى نصوح به

 .نگريستند مى او به بزرگى چشم به همگى کردند، اختیار سکونت محل آن در و آمده آنجا به جا هر از مردم و نمود

 

 حمام در جواهرش که بود دختر همان پدر که رسید عصر آن پادشاه گوش به نصوح تدبیر حسن و خوبى آوازه رفته، رفته

 طرف از را وى تا داد دستور شده، او ديدار مشتاق خبر اين شنیدن از شاه. بود شده نصوح توبه باعث و بود شده مفقود زنانه

 .کنند دعوت دربار به او

 

 عذر سلطان نزد رفتن از و ”ندارم شاه دربار به نیازى و کارى من“: گفت و نپذيرفت رسید، نصوح به شاه دعوت که همین

 .خواست

 

 او رويم مى ما آيد نمی ما نزد او که حال داشت اظهار و کرد تعجب بسیار شاه رساندند شاه به را سخن اين چون مامورين

 ببینیم را

 

 را پادشاه جان که شد امر عزرائیل به رسید محل آن به که همین کرد، حرکت نصوح سوى به درباريانش با همراه شاه

 تشییع مراسم در بود، آمده او ديدار و مالقات براى شاه که شد خبردار چون نصوح و کرد سکته آنجا در پادشاه پس بگیرد،

 به را نصوح که ديدند مصلحت دولت ارکان نداشت، پسرى پادشاه چون و سپردند خاک به را او تا ماند آنجا و شرکت او

 .بنشانند سلطنت تخت

 

 که پادشاه دختر همان با بعد و داد گسترش مملکتش قلمرو تمام در را عدالت بساط رسید، پادشاهى به چون نصوح

 و شد وارد او بر شخصى ناگهان که بود نشسته  بارگاهش در رسید، عروسى و زفاف شب چون و کرد ازدواج رفت، ذکرش

 درست:  گفت نصوح” .برگردان من به را مالم ام، يافته تو نزد را آن اکنون و بود شده گم من میش قبل، سال چند“ گفت

 .بدهند او به را میش تا داد دستور و است

 

 مانده آنچه بايد ولى حالل تو بر اى، کرده استفاده آن منافع از هرچه اى کرده نگهبانى مرا میش چون که گفت شخص آن

 .کنى نصف من با

 

 .کنند نصف او با را منقول غیر و منقول اموال تمام تا داد دستور و است درست: گفت نصوح

 

 اين تمام. ايم آمده تو آزمايش براى فرشته دو ما بلکه است میش آن نه و شبانم من نه نصوح، اى بدان: گفت شخص آن

 .شدند غايب نظر از و باد، گوارا و حالل تو بر که بود ات صادقانه و راستین توبه اجر نعمت و ملک

 عشق
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 سوال يه راستی



 

 کنی؟؟؟؟ اعتماد خدا به نمیتونی چرا

 

 چیه؟؟ شه متکب ادم میشه ک بزرگ گناه ی میدونی

 معصوم امام يک قتل 

 از يکی..شد شهید حسین امام برای کن توبه و شد پشیمون اخرش ولی بکشه حسینو امام داشت قصد رياحی يزيد بن حر

 خدابود بندگان بهترين

 

 خدا...کن اعتماد قلبت ته از ولی..کنه لعنت منو خدا نکرد کمکت اگه کن اعتماد بهش..نداری اعتماد خدا به نگو پس

 ظاهری نه میخاد قلبی اعتماد

 عشق

 

  16:2۳ 95 ارديبهشت 11 شنبه    

 

 دوست يه به

 بشه برطرف مشکلم ک کن دعا من برای..بگیرم قرار خدا عنايت مورد تو مثل منم کاش...داشتم دوست خیلی حرفاتو

 عشق

 

  16:25 95 ارديبهشت 11 شنبه    

 

 لپی اشتباه يه

 گناه گفتم اشتباه من...میشه تبديل حسنات به ها بدی گفته فرقان سوره۷0ايه

 خخخ شرمنده شد فتوشاپ

 عشق

 

  16:29 95 ارديبهشت 11 شنبه    

 

 من کاره ها بچه...کنم تعريف ازت جا همه برم دوست يه مثل تا بگیر هم منو دست میدم قسم خودت مهربانی به ترو خدايا

 میشه حل معجزه با فقط

 کنید دعا برام سرنمازاتون تروخدا

 کنه سکته میرترسم الل زبونم...بیاد پدرم سرم به چی نمیدونم نشه بطرف مشکلم اگه

 2علیرضا
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 سالم



 خدا خود به فقط....نه اطمینان اما کنیم اعتماد خدا مخلوقات به میتونیم ما....خداست رحمت از امیدی نا گناه بزرگترين

 خدايا...مونده ارشد کنکور تا ديگه روز1۳ اومده پیش که حالتی اين با کنید دعا من برای ها بچه....باشیم داشته اطمینان

 کن کمکم

 عشق

 

  18:۳1 95 ارديبهشت 11 شنبه    

 

 بدی عمرتو کنکور بهترين ک ايشاهلل 2علیرضا

 توم مث يورايی منم میکنم درکت.. بیاد در میخاست اشکم خوندم افتاده برات ک اتفاقی

 میگیره دستتو خدا ايشاله

 خدايا برم قربونت

 عشق

 

  18:۴۷ 95 ارديبهشت 11 شنبه    

 

 باشه خدا به امیدت کن امتحان..شنیدم ديروز واهلل نکردم امتحان خودم گرفتنه حاجت برای هست نماز يه علیرضا

 

 حات قضای نیت به دورکعتی نماز

 حمد ی سوره سپس و الرحیم الرحمن اله بسم مرتبه19رکعت هر در

 الرحیم الرحمن اهلل بسم بار۷86نماز اتمام از بعد

 شی قبول کنکور ک ايشاهلل

 دعا التماس

... 

 

  22:۴8 95 ارديبهشت 11 شنبه    

 

 میشدم بیدار صبح ۴.5 ساعت..  دادم توجه و عشق همه اين.. ديگه ندارم انرژی شدم خسته نمیدونم.. ممنونم عزيز عشق

 باشید موفق میگفت هی... بدتره فحش تا صد از که علیک يه من سالم جواب االن بعد.. پادگان بره پاشه میزدم زنگ بهش

 زندگی به که کثافتی میکنم سعی دارم من گفت.. شما میگفت من به داشت من با هاشو لحظه ترين خصوصی که کسی

 معرفت بی انقد آدم میشه جطور آحه بود؟ کثافت اسمش داشتن دوست همه اين آخه... نکنم فکر بهش و زديم جفتمون

 دختری دارم بدی حس.. بمونم خونه تو نگرفتم ارشد که من.. بمون برام میگفت میکرد رفتار بهتر باهام داشتم انتظار.. بشه

 ..است زنونه احساسش که

 

 انسان بر مرگ.. کفورا االنسان قتل.. کفورا انسان کان..  کرد جلب رو م توجه ش نوشته و سايت يه بودم فکرها اين تو

 اما.. بال اين حقمه میکنم گناه ناسپاسی داده بهم نعمت همه اين که بزرگی اين به خدای خاطر به من وقتی.. ناسپاس



 شما جز اما میاد بدم کارهام بخاطر خودم از شدم تنها من زمان امام گفتم.. زمان امام و خدا و من بوديم نفر۳ پريشب

 ...برم کجا نکنی قبولم توام اگه ندارم تو جز خدايی که من اما نبودم يادت موقع اون گفتم خدا به.. نمیدونید

 

..  ناامیدم اين واسه..  شده نابود نفسم عزت نمونده برام هیچی ديگه که کردم خورد غرورمو انقد کردم اون التماس انقد

 جواهری مثل شدم انداخته دور...  پشتت بشه خالی يهو بعد کنی اعتماد و کنی باور و کسی..  ندارم دادن عشق نای ديگه

 يه اگه حتی.. شی خوشبخت هری گفت کرد استفاده و کرد خامم خوب که بعد بیاره بدستم که میکرد زاری برام که بودم

 میخوندم الکرسی آيت براش پنجره دم از خونشون سمت به رو پريشب همین  تا.. نمیشم آدم اون ديگه من برگرده درصدم

 ورزش کن پیدا شانت در کار بخون درستو بکن زندگیتو کن پاک خاطراتتو گفت بهم... شب اون بعد اما میکردم دعاش و

 من میگفتم قبال... نمیکنید پیدا آدم اين از تر عوضی میدم قول بهتون!!! کنم ورزش کنار بذارم سال همه اين!!! کن

 ... نمیبخشمش دنیاست دنیا تا اما بمونم تنها عمرم آخر تا ديگه شايد... نمیرم پسری هیچ با عمرم آخر تا و میبخشمش

... 
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 ما االن اما داغونم خودمم چون نکن فکرشو بگم نمیتونم.. میکنم دعا برات بدی موفقیت با امتحانتو شااهلل ان جان علیرضا

 ...کن فکر ت آينده به باشیم فکرش به نداريم و کسی خودمون جز

 

 از خیر!! بخواه رو خیرت خدا از گفت بهم نامردی همه اون با که کنم تکرار نامردو اون های حرف میاد بدم..  عزيز عشق

 عاقبت میگی بعد کردی نابودم تو میکنی خدا خدا چی واسه کنار گذاشتی منو تو نامرد آخه!! داره فرق خدا نظر با تو نظر

 اين.. من نشه روزت و حال که بخواه و خیرت بشنو خودت عین يکی زبون از رو اين حال اين با! ... بوده؟ اين تو خیريت به

 شکست من از که دلی جواب نبود مجبور دنیا اون بده و خیرم گفت می خدا به گريه و زاری جای به ها سال اون اگه آدم

 ... بده رو

 تا میکرد تابی بی کرد می خضر که کارهايی برای موسی که خضر و موسی حضرت داستان مثل دارم قبول رو چیزها خیلی

 با هرچقد آدم بود اين گرفتم که درسی تنها..  گرفت آروم شد روشن حقیقیت که بعد و کرده رو کارها اين چرا بدونه

 علی امام.. بره کنه لهت رو سر دو ديو يه بشه میتونه..  بره میتونه داره دوست بگه هرچقد روت باشه باغیرت هرچقد محبت

 خدا و قیامت ياد من نمیکردم توبه من نبود آدم اين اگه.. نه رو اعتمادت همه ولی بکن دوستت نثار محبتتو همه میگه

 ..  دارم االن ولی.. نبود قلبی اعتقاد بودو زبونی فقط میافتادم اگه افتم نمی

 

 اما بودم عاشق من مقدسه عشق.. زشتیه خیلی واژه هوس... ببینمش که شهر توی میافتادم روزه زبون با که روزهايی چه

 ..منو نبخشن نکنه که میخورم غصه نگیرم جواب اگه اما.. کنم جبران خوام می بسازم خودمو میخوام.. بودم گناهکار

 

 تره راحت شما برای ولی سخته خیلی میشناستت که دوست يه برای ها اين همه از صحبت..  هستین که ممنونم ازتون

 

 

... 
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 اگه..  چطوری میگم هی..  طوالنیه من برای کنه می تعیین حدا که زمانی اين..  ندارم صبر اما دارم اعتماد خدا به من

 دوست رو هستم االن که منی اين برسم جايی يع به بايد.. میکنم گريه میخونم مشلول دعای....  بده نشونم منو بخشیدی

 همسرش نبود تنها درد همه اون با هم ايوب.. خداشه دارايیش تنها و ضعیفه و نداره موقعیت نداره کار که منی اين...ندارم

 بهم عشقو همین عین روزی يه يکی میخواد دلم..  میشه انگیزه بدون همراه بی آدم.. بود شده آسون تحملش.. بود کنارش

 اون همه... من به دادی و آدم اين ممنونم خدايیییییا بگم رضايت با خوشحالی با که بشه يجوری... کنه تالش برام بده

 ...دارم قلبم ته که امیديه همون واسه سرپام اگه االن..  بودم دار غصه که هايی شب و روزها

 ...دوست ی
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 .گلم دوستای به سالم

 .بديم ادامه اونو راه و کنه حل هممونو مشکالت خدا انشاهلل

 ..خوندی حرفامو تمام که مرسی عزيزم عشق

 .کنه حل مشکلتو خدا انشاهلل

 .بدی رو کننده خوشحال خبر اين هممون به بیايو و

 ...خدا به بده اونو و ای جعبه تو بزار مشکلتو که میگم بهت تجربه ی ولی

 .برات میکنه درست خودش بسپار خدا به کن فراموش مشکلتو و بده خدا به رو جعبه اون

 .خدا به باش داشته اعتماد و باش مطمئن فقط

 ...دوست ی
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 .نیست مهم عشق اصال برام که من ها بچه

 ...حماقته فقط همشون.دروغین ادمای اين عشق

 ...میکنه اذيتت میزنه کنايه داره ازت رو توقع هزار  باشه عشقت هم دنیا ادم بهترين اگه

 ...رو زمینی عشقای اين کنین ول

 ... باشین داشته اونا به میتونین نیازی چ شماها

 ...نکنین فکر بهشون اصال

 ...کنی پادشاهی و برسونتت عرش به که باشه بااليی اون عشقتون

 .خدا فقط بشین واقعی عشق عاشق میخوام ازتون

 ...خدايه مخصوص فقط تنهايی که بدونین اينم ها بچه

 ...بده بهتون پاک عشق ی خدا خود تا کنید صبر

 ..میکنید فکر که ازونیه بیشتر همتوت ارزش گلم دوستای

 ..دارين ارزش خیلی شما نیست جايگاهتون اين شما جای



 .من دوست پاشو نیست دير شروع برای هیچوقت کن تالش آيندت برای و کن پاک اشکاتو من دوست پاشو

 اونی و میشی موفق کنی تالش و کنی شروع ايندت برای اگه باش مطمئن نداريم خبر آينده از هیچکدوممون تو نه من نه

 ی بشه خیس تو زيبای چشمای شده باعث و ريخته اشکات و ريخنه بهم زندگیت بخاطرش و کرده ترک رو تو امروز که

 .میفته تو االن حال به اون و میشه پشیمون روز

 .باش خدا ياد به همیشه و باش شاد خوشحالو شده که دشمناتم لج به و شو بلند گلم دوست

 .زياده خیلی ارزشت تو نره يادت

 ... ناراحتی چرا نمیگذره بندش حق از که خورده قسم بزرگی اون به خدای وقتی

 ...داری رو بزرگی اون به خدای وقتی ناراحتی چرا

 ...داره تا چند تو مثل خدا مگه

 ....دردونشی ای دونه ی خدا برای تو نیست تو مثل هیچکس

 ...داره تو مثل دونه ی فقط خدا

 ..بزن صداش فقط..میخواد تورو خوشحالی فقط اون باش مطمئن

 .میده جوابتو نیست دير هیچوقت

 ...میگیره دشمنات از حقتو خودش

 .میمیرن شوق شدت از برگشتشونم مشتاق چقدر که بدونن گنهکارا اگه گفته خودش

 .خدايه اون نره يادت

 .خوبم دوست بزن صداش االن همین پس وجودته تو اون روح اونی مال

 2علیرضا
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 سالم

 ...میديد جوابمو که ممنونم

 میکنه؟؟ دنبال تلخ ارتباط کانال کسی ها بچه

 زد دلتو اينکه بعد و میکنی خودت میکنی،عاشق خودت وابسته کسیو که پسری آقا و خانم دختر:پناهیان آقا حاج قول به

 و میموندم پسر يا دختر همون با!کاش ای میگی خودت با میده همسری بهت خدا مسئولی قبالش میکنی،در ازدواج میری

 ....میساختم"کاستیاش کم و مشکالتش"با

 

 

 ...دوست ی
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 شده نوشته چنین آن در که بود طاليی لوح بود، مخفی ديوار زير که گنجی آن شده نقل ـ السالم علیه ـ رضا حضرت از

 : بود



 و يحْزَنُ؟ کَیفَ  بِالْقَدَرِ  اَيقَنَ  لِمَنْ عَجِبْتُ يفْرَحُ، کَیفَ  بِالمَوْتِ اَيقَنَ لِمَنْ عَجِبْتُ اهللِ، رَسولُ مُحَمَّدٌ الرَّحِیم، الرَّحْمنِ اهللِ بِسْمِ»

 ال و قَضائِهِ فی تَعالی و تَبارَکَ اهللُ يتَّهَمَ اَلّا اهللِ عَنِ  غَفَلَ لِمَنْ  ينْبَغِی و اِلَیها، يرْکَنُ  کیفَ بِاَهْلِها تَقَلُّبَها و الدُّنیا رای لِمَنْ عَجِبْتُ

 مستانه شادی چگونه دارد مرگ به يقین که سیک برای کنممی تعجّب ـ مهربان بخشنده خداوند نام به رِزْقِهِ؛ فِی يسْتَبْطِئَهُ 

 کسی برای کنممی تعجّب شود،می اندوهگین چگونه دارد، الهی قدر و قضا به يقین که کسی برای کنممی تعجّب کند؟ می

 غافل خداوند از که کسی آن است سزاوار و کند؟می اعتماد آن بر چگونه نگرد،می اهلش با را آن دگرگونیهای و دنیا که

 «.ننمايد ياد تاخیر و کندی به را او رساندن روزی و رزق در و نکند، متّهم قضاوتش در را متعال خداوند گردد،می

 دوست يه به... 
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 برم دورو آدم همه اين.. میکنه اذيتم صاحاب بی و لعنتی دل اين اما میکنم تالشمو همه دارم.. شماست با حق میدونم.. 

 از..  خودم از بخدا میاد بدم..  آقا اين بعد...  بیاره بدستش تا زده آتیش به و خودش دختره داشتن واسه پسره ريختن

 سعی داشتنت واسه ذره يه حتی اون بعد داشتی دوسش همه اين که سرت تو خاک میگم میخورم حرص بیشتر خودم

 رهن خونه يه زندگیشون خونه حاال..  کنم اذيتشون که نیست روا ولی وظیفشونه بااينکه مامانمینا گفت کلمه يه فقط نکرد

 از و مردم دختر بود روا ولی.. تومنه۴ ۳ باالی مامانش حقوق کم کم.. ست خوابه سه خونه متر 150 و میلیونی 200 کامل

 اين.. زندگیت دنبال برو!! ام شده تموم من بگی و کنی بازی و غمگین فرد يه رل بیای بعد ببری استفاده روحش و جسم

 اين میگم..  میدم فحش خودمو..  نامرد يه دست سپردم خودمو و کردم حماقت چرا که  ازينی میاد بدم خودم از وسط

 نديد هیچیتو.. میخوندی ياسین هرشب که خودت مذهبیت خونو نماز خونواده باالت تحصیالت همه اين تو خوشگلی همه

 کار که مغزم درصد يه اون انگار يعنی میام کنار دارم ولی.. سوال زير رفته ارزشم..  کنار به ت صادقانه عشق همه اون

 واسه کنی خودت مال اونو نتونستی.. کار دنبال برو بده انجام تو نامه پايان دانشگاهی اول شاگرد تو نشو خل میگه میکنه

 .. باش پرافتخاری فرزند پدرت مادر

 بعد.. میکنه تالش خوشحالیت واسه..  ببینه نمیخواد ناراحتینو ها میشه..  دنیا آدم بهترين میشه طرف..  شماست با حق

 ..  میکنه عوض رنگ جلو بری خودش عین صادقانه میخوای میشی رامش که

 نگهش کاش.. داشتم دخترو اون کاش بگه که جايی به برسه اون هم..  خودم به برگرده عشق اون هم میخواد دلم

 .. بشه خوب آدمای بايد بد آدمای نصیب انگار همیشه.. میداشتم

 میخواد دلم.. نمیتونیم هاش بنده ما خداست برازنده تنهايی شما قول به ولی.. رفت وقتی از يعنی دارم دوست و تنهايی من

 .. نکنه عوض رنگ هم باشه داشته خودشو رنگ هم بده بهم و يکی خودش

 .. بیايد تلگرامم کانال تو راستی

 هستس
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 ...ها بچه سالم

 من.  يادشم ب لحظه هر.  میترسم دارم کم کم.  فکر تو میرم خیلی روزا اين اما نمیدونم... شده تنگ محمد برای دلم

 کار اين باز ديشب... بهش میشم خیره و.  میبینم تلگرامشو پروفايل عکسای میرم اوقات گاهی.  اون مث شبای و ديشب

 بوده الين آن لحظات همون ديدم بیرون اومدم عکسش از وقتی باال رفت يهو قلبم ضربان بود عجیبی حس ها بچه.  کردم



 چرا اما.... میدونم... تمومه تمومه میدونم. درگیرشم هنوز چرا که  میاد بدم خودم از اما.  کرده نامردی من حق در اون...

 از بمونم طور همین اگه میترسیدم چون. نموندم ناراحتی اوج تو.  کردم زندگی درگیر خودمو... منو نمیکنه رها فکرش...

 برای چرا.  نمیگزه ککشم بمیرمم من. نیس مهم که اون برای.  وايسه اخه کی خاطر ب.  میسته وای قلبم غصه شدت

 من المصب...بیخیال.  باشم اون مث میخوام منم... میره باال قلبم ضربان شديد طور اون کرده دلم مهمون و غم ک کسی

 ها ماجرا اين بعد واسم ها بچه چیه میدونید. ... بشه محو کامل تا میخواد زمان چقد.  يادم تو هس کنم فکرم نخوام

 نمیخوام.  نیس باهاشون دلم ک من ديدم اما.  بدم مثبت جواب بهشون کنم لج خودم با میخولستم اولش... اومد خواستگار

 کارم نمیدونم ببرم پناه ديگه يکی ب محمد از رهايی و خالصی برای نداشتم دوس من.  ها دلشکونده ی دسته تو برم

 موندی که... نداره اهمیتی برام مردم حرف... کردم گوش دل اين حرف ب باز فقط... نمیدونم هیچی.  نه يا بوده درست

 حرف کسايی از من.  ان سوژه دنبال فقط اونا... دارن گفتن برای حرف...نکنی چه کنی شوهر چ اونا... میری کی پس

 پیش میان دادن زن پسراشونو ک هم حاال نیومدن ما خونه سمت اما.  داشتن خونه تو جوون پسر خودشون ک شنیدم

.  شکست دلم چ نمیدونید ها بچه اخ.  چیدنه قابل زمانی ی تا میوه.  نداره خواستگار يا نمیره خودش هستی.  میگن مامانم

 رفته بگید شهر هرجای.  عموم زن.  نمیزاره ما خونه پاشو مادرش ترس از عموم پسر... مانفرم مون عوضی فامیالی اين از

.  دايیم زن مث کسايی يا.  میشن مشاور ما واسه.  مسراشونو بدن زن ادما اين ک بعد.  نیومد ما خونه سمت اما خواسگاری

 بگم چی ها بچه اخ.  زمین افتاده تو پسر شده سوراخ اسمون فهمیديم بابا.  میکنه تعريف هش تحفه پسر اون از مدام ک

 من اصال.. نه شوهرم محتاج يا دره ب چشمم کنید فک ک نمیگم رو اينا ندارم دوس رفتنو فامیل خونه اصال همین واسه...

 .  شد اين اخرش اونم ک نشس بدلم يکی مهر فقط سال ۳ اين تو

 عشق
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 کنید دعا بران بگم بهتون مشکلمو میخام هام بچه

 قبول پزشکی میگفتن همه بود عالی خیلی درسم میشدم ناحیه و مدرسه توی اول نفر همیشه بودم پسری ی من

 بود سال2..شدن همسايمون اومدن شدم عاشقش ديدنش بدون گک عشقی يهو ک میکردم خون خر داشتم..میشم

 خاستن ازم خوبه درسم ديدن چون..شدن همسايمون کنکور سال من شانس بعد..قسم بقران ديدنش بدون بودم عاشقش

 بگم نتونم بشنوم صداشو هروز..عاشقشم ندونه ولی باشه کنارم دوسالم عشق بود سخت واقعا ها بچه..بدم درس بهش

 حرف باهم مدت ی بگم خالصه...همیم عاشق میدونستیم هردو ديگه..فهمید خوشدش اينکه تا..دارم دوست المصب

 روبه منم بود ماشین کوچه پر نامزدی شب داد نامزدش اونو چشمام جلو..کرد جدا هم از مارو و فهمید مادرش ک میزدينم

 بهمشم و میزنم بهم نامزديو اين من بخدا گفت عشقم بعد..کنیم خودکشی میخاستیم هردو..بودم نشسته خونشون رو

 خرخون عید تا میشم قبول بخونم امسال گفتم نشدم قبول پارسال نداشتم درس برای ای انگیزه هیچ ديگه من اما...زد

 چرا بود خوب درسم ک من ک پخشه فامیل همه تو.بخونم درس نتونستم اومد پیش مساعلی ی باره.دو عید بعد کردم

 رسوای میشم.. میکنه سکته بابام..کنم بلند سرمو نمیتونم ديگه نشم قبول امسال..سرم پشت حرف کلی و نتونستم کنکور

 کنید دعا برام قسم دوعالم بی بی به شمارو...میشم قبول کنکور تو مغجزه با تنها..عالم

 بگم خالصه خاستم مثال ديگه اوردم درد سرتونو ببخشید

 عشق

 

  20:۴0 95 ارديبهشت 12 يکشنبه    



 

 میکرد خودکشی بار100بود من جای هرکی هستم روحی فشار چ تو نمیدونین

 درسته.دارم هم بخشش و کرم به چشم اما..حقمه بیاره سرم باليی هر شکستم خدارو دل..نشدم دلگیر خدا از وقت هیچ اما

 هیچ من.بود خالص عشق نبود هوس روی از میگیرم خداروشاهد ولی گرفتم دستشو  زدم حرف    دختر ی با يبار عمرم تو

 حس بوشو میزنه زنگ میکردم حس زنگش قبل ديقه ی همیشه...بود يبار همین فقط نگرفتم نامحرم دست وقت هیچ وقت

 خخخ ها ديوونه عین..نره  بوش ک نمیشستم لباسامو هفته ی تا بودم نزديکش هربار..میکردم

 بشم عاشق نمیتونم من اما گذاشتن کنار دختر صدتا برام همه دخترخالم عموم دختر...بود عشقم اخرين و عشق اولین اما

 

 بزنم واکس ظاعراشو کفش رضا امام حرم برم دوهفته بشم قبول کنه کمک بهم کردم نذر

 ..کنید دعا برام ها بچه

 عشق

 

  21:15 95 ارديبهشت 12 يکشنبه    

 

 میکنم؟؟؟ گريه دارم میشه باورتون ها بچه

 میسوزه ايندم به خودم حال به دلم

 عشق

 

  22:10 95 ارديبهشت 12 يکشنبه    

 

 میدی؟ نمايش و میکنید بررسی حرفارو دير اينقدر چرا

 باشه باال عملش سرعت يکم بايد خوبی اين به جای

 عشق

 

  2۳:08 95 ارديبهشت 12 يکشنبه    

 

 2علیرضا

 اون نه کنم رها عشقمو ک ازونايم من نه

 کرد کارا خیلی مادرش ايندم تو کرد وهگ مادرش نشوند سیاه خاک به منو مادرش..نمیزاره مادرش وسط اين

 هوس نه بود عشق روی از میدونست اونم..گرفتم دستشو يبار زدم حرف دخترش با ازدواج قبل من چرا؟؟چون

 نکرد ولی میشه عالی هردومون چی همه کنه کمکم میدونست س وايسته دخترش به ايندم میدونست

 داد نامزدش بزور بجاش

 داره؟ چی من دل برای پناهیان اقا حاج

 عشق

 

  2۳:25 95 ارديبهشت 12 يکشنبه    



 

 حتما حتما حتما حتما بخونید رو متن اين حتما ها بچه

 

 

 

 شديد فشار در روحى نظر از که اى گونه به باشى داشته مهمّى حاجت هرگاه که است آمده( ع)صادق امام از روايتى در

 صد و برو سجده به آنگاه بگو، را( س)زهرا حضرت تسبیح سپس و تکبیر بار سه نماز، از پس و بخوان نماز رکعت دو باشى،

 :بگو مرتبه

 

 سجده به ديگر بار بگو، بار صد را جمله همین و بگذار زمین بر را صورت راست سمت سپس «اَغیثینى فاطِمَةُ  مَوْالتى يا»

 ان که بخواه خداوند از را خود حاجت سپس( شود مى بار۴10 مجموعاً) بگو، مرتبه ده و چهارصد را جمله همین و برو

 شفاعت حاجت، آن برآمدن براى خداوند پیشگاه در شاءاللّه ان( س)مرضیّه زهراى حضرت و. )سازد مى برآورده شاءاللّه

 .کنیم می اشاره( س)زهرا حضرت به استغاثه نماز شگفت اثر از ای نمونه به مورد همین در(.نمود خواهد

 

 :گفت که است شده نقل يزدی سیبويه عباس مال آخوند االسالم حجت مرحوم از دانشمندان گنجینه هفتم جلد در

 

 دوستان از نفر چند با مرحوم آن سال يک.  بود يزد روحانیون و علما از که داشتم علی شیخ حاج نام به عمويی پسر من

 بعد من.  نمودند عزيمت مکه به روز چند از پس و شدند وارد ما منزل به و شده مشرف کربال به حج به تشرف برای يزدی

 برگشته مکه از که کردم خیال. نشد خبری و گذشت مدتها ولی داشتم را عمويم پسر مراجعت انتظار ، حج مراسم انجام از

 مگر کردم اصرار برخوردم او رفقای و دوستان به( ع)سیدالشهدا حضرت مطهر حرم در روزی اينکه تا.  است رفته يزد به و

 . بگويید است کرده فوت اگر ، شده چه

 

 و رفت بیرون منزل از ، خدا خانه زيارت و مستحبی طواف عزم به علی شیخ حاج روزی که است اين قضیه واقع گفتند

 نموديم حرکت شده مأيوس.  نیاورديم دست به خبری او از ، کرديم تجسس او درباره و برديم انتظار چه هر ما.  نیامد ديگر

 هالک را او سنت اهل که دهیم می احتمال. دهیم تحويل اش خانواده به که بريم می يزد به خود با را او اثاثیه اينک و

 ، کردم باز را در.  زنند می را منزل در ديدم روزی سال چند از بعد.  شدم متأثر بسیار خبر اين شنیدن از من.  باشند کرده

 ؟ آيی می کجا از و بودی کجا فالنی:  گفتم روبوسی و معانقه از پس و کردم تعجب بسیار.  عموست پسر ديدم

 

 . آيم می يزد از اکنون:  گفت

 

 ؟ آيی می يزد از چطور ، بودی شده مفقود مکه در تو کردند نقل چنانچه:  گفتم

 

 .گفت خواهم شما برای را خود حال شرح ، کنم خستگی رفع تا کنند حاضر را قلیان بده دستور ، عمو پسر:  گفت

 

 مشرف مسجدالحرام به و آمدم بیرون منزل از حج مراسم انجام از پس روزی آری:  گفت ، استراحت و قلیان صرف از بعد

 با که ديدم بلند سبیلهای و تراشیده ريش با مردی ، راه در.  گشتم باز منزل به و خواندم طواف نماز و کرده طواف.  شدم



 ؟ نیستی يزدی علی شیخ تو:  گفت و آمد جلو بعد و کرد نگاه من صورت به قدری ديد مرا تا.  بود ايستاده افنديها لباس

 . چرا:  گفتم

 

 وی آنکه با.  بروم منزلش به که کرد دعوت و بوسید مرا و انداخت من گردن به دست و ، مرحبا و اهال ، علیکم سالم:  گفت

 خواهی:  گفت ، آورم نمی جا به را شما من ، کیستید شما گفتم او به چه هر و برد منزلش به مرا اصرار با شناختم نمی را

 مکه:  گفت.  نگذاشت بیايم خواستم شد ظهر خالصه.  هستم شما رفقای و دوستان از من ، ای کرده فراموش مرا ، شناخت

 ، شوند می ناراحت و نگران رفقايم گفتم چه هر من و آورد ناهار برايم و بخوان نماز جا همین.  است حرم آن جای همه

 مختلفی افراد ديدم عشا نماز از بعد.  بیايم من نگذاشت و شد شب خالصه.  خداست امن حريم اينجا ؟ نگرانی چه:  گفت

 با ها شیعه اين:  گفت.  ها شیعه کردن مذمت و گفتن بد به کرد شروع شخص آن و شدند جماعتی تا آيند می منزل آن به

 مراسمی که دارند عیدالزهرا نام به االول ربیع ماه در را شبی اينها و ، دوم خلیفه با مخصوصا ، ندارند خوبی میانه شیخین

 چندان و نمود من به اشاره و است آنها از يکی هم اين و جويند می تبری و برائت وی از و دهند می انجام شب آن در را

 من.  گرديدند متفق من قتل بر و شده خشمناک من بر آنها همه که نمود تحريک من علیه بر را آنها و کرد شیعه از مذمت

 اين تا ؟ رفته يادت يزد مصلی مدرسه ، علی شیخ:  گفت آخر در و افزود خود اصرار بر وی ، کردم انکار را او مطالب چه هر

 سنی که داشتم کردستانی جابر شیخ نام به ای همسايه مصلی مدرسه در طلبگی زمان در که آمد خاطرم به گفت را جمله

 خود روی به را در و رفت می خود حجره به او داشتند جشن جلسه ها طلبه که مذکور شب در و کرد می تقیه ما از و بود

 می شوخی او مقابل در و آوردند می را او و کردند می باز را او حجره در و رفتند می ها طلبه از بعضی ولی ، بست می

 . کرد می تحمل و سکوت بود تنها چون او و زدند می را حرفها از بعضی و کردند

 

 ؟ نیستی جابر شیخ تو:  گفتم پس

 

 ! جابرم شیخ چرا:  گفت

 

 . نبودم موافق آنها با من ، دانی می که تو:  گفتم

 

 می خدا گفتم و کردم التماس چه هر.  گرفت خواهیم انتقام تو از امشب ما ، هستی رافضی و شیعه چون اما ، بلی:  گفت

 . نیستی مأمون تو و است بزرگ شما جرم:  گفت(( آمنا کان دخله من و: )) فرمايد

 

 خالصه و! هستید بدتر مشرکین از شما:  گفت ،.(((…… فاجره استجارک المشرکین من احد ان و: )) فرمايد می خدا:  گفتم

 من بگذار پس است چنین که حاال:  گفتم جابر شیخ به ، هستند من کشتن و قتل کیفیت درباره مذاکره مشغول ديدم ،

 . بخوان گفت.  بخوانم نماز رکعت دو

 

 فراری راه که بخوان خواهی می کجا هر:  گفت.  ندارم قلب حضور ، من قتل برای شما چینیتوطئه با ، اينجا در:  گفتم

 !نیست

 



 به تسبیح و نماز از بعد و خواندم کبری صديقه( س)زهرا حضرت به استغاثه نماز رکعت دو و ، منزل کوچک حیاط در آمدم

 بلد اين در من نباشید راضی که کردم التماس و گفتم((  اغیثینی فاطمه يا موالتی يا)) مرتبه ده و صد چهار و رفتم سجده

 . بمانند انتظارم چشم يزد در عیالم و اهل و شوم کشته فجیع وضع به شما دشمنان دست به غربت

 

 آنها دست به و بیندازم کوچه به را خود رفته منزل بام باالی رسید فکرم به ، شد باز قلبم به امیدی روزنه حال اين در

 فورا پس.  نشوم مصدوم که بگیرد مرا خود يداللهی دست با( ع)طالب ابی بن علی امیرالمومنین مواليم شايد و نشوم کشته

 دارد ديواری و حريم متر يک قريب اطرافش مکه بامهای آمدم بام لب به.  کنم عملی را خود نقشه که رفتم باال ها پله از

 ديدم ، انداختم اطراف به نگاهی.  بود مهتابی شب.  ندارد ديوار اطرافش بام اين ديدم.  است افراد و اطفال سقوط مانع که

 اينجا ولی است نور و حرا و قبیس کوههای به محصور اطرافش و بوده کوهستانی شهری مکه زيرا ، نیست مکه شهر گويا

 می چه نواصب ببینم که آمدم منزل بام لب است يزد جان طرز کوه به شبیه که است نمايان کوهی رشته جنوبش در فقط

 اينجا و ، بودم مکه من ، بینم می خواب!  عجب:  گفتم!  باشدمی يزد در خودم منزل اينجا ديدم تعجب کمال با ؟ کنند

 بابا صدای:  گفتند هم به و ترسیدند آنها.  زدم صدا بودند اطاق در که را عیالم و ها بچه آهسته پس!  است من خانه و يزد

 من نترسید:  گفتم و زدم صدا را آنها آرام پس. آيد می ديگر ماه چند است مکه بابايتان: گفت می آنها به عیالم.  آيد می

 . بودند مبهوت و مات همه کردند باز را در و دويدند ها بچه کنید باز را بام در بیايید هستم خودم

 

 مرا العین طرفت يک به و داد نجات شدن کشته از زهرا فاطمه حضرت به توسل برکت به مرا که نمايید شکر را خدا:  گفتم

 کردم نقل آنها برای را جريان مشروح سپس آورد يزد به مکه از

 عشق

 

  2۳:55 95 ارديبهشت 12 يکشنبه    

 

 است واجب جوابش که است خوش مستحبی به دلم

 الشهیده اصديقه ايها زهرا فاطمه يا علیک السالم

 2علیرضا

 

  18:22 95 ارديبهشت 1۳ دوشنبه    

 

 عشق به

 علیکم سالم

 بايد شما...مقدسه هم اون که( انسانی عشق)مودت مابقی..خداست فقط حقیقی عشق که اينه شما به میکنن که توصیه تنها

 که کسی به اهلل شاء ان...کنید توکل خدا به طرفی از و بخونید پیش از بیش انگیزه با درستو کنید تالش باشید صبور

 ....رسید خواهید داريد دوستش

 که بگم چی من اما..بکنه هم پشیمانیم اظهار احتماالً و برگرده روزی شايد داديد دست از داشتید دوست که کسی شما

 تموم شیفت تا چند با که دريغ..بشیم التحصیل فارغ ديگه چندماه تا کنه عوض بیمارستانشو بیاد کردم تشويقش خودم

 ....نیست بند جا هیج به دستم ديگه من کنید دعا برام...است ديگه کس شرعی و قانونی همسر و عقد االن و شد

... 



 

  20:۳6 95 ارديبهشت 1۳ دوشنبه    

 

 عزيز عشق

 می هرچی کن فکر اين به ست طرفه دو عشق اين کن فکر اين به ولی داری استرس میدونم سخته ازش دوری میدونم

 هرچی برداشتم a۴ برگه يه شدم خسته کردم فکر بس از..  کردم کارو اين امروز من.. میکنم تالشمو من بشه بشه خواد

 میدونی خودت جاهاشم بعضی نوشتم نشه زياد اينکه واسه حتی رو وهمه همه و نامردی همه احساسمو و نشده و شده

 نمیتونم که ازونچیزی برنمیاد دستم ديگه من گفتم خدا برای نوشتم نامه... المعبود الی الضعیف العبد من نوشتم باالشم

..  بودم عاشق گناهکار اما کردم گناه من خدايا نوشتم نیست مصلحت شايد االن ولی برگرده اون میخواد دلم بدم تغییرش

..  میکنم تالشمو من بشه آروم دلم تا برگردون اونو شده هرنحوی به بعد ها سال و بیارم طاقت بذار چیه حکمتت نمیدونم

 اگه آدم اين شد اگه.  میکنم تالش میتونم که چیزی واسه من میگیرم مccnp مدرک ديگه دوروز دارم IT ارشد االن

 نگرانی نوشتم حتی و زدم تاريخ نوشتم مو نامه..  کنم فراموش رو دوران اين همه باهاش که پاکی عشق نیست مصلحت

 االن... کتابخونه تو گذاشتم و زيپی قرآن يه الی گذاشتم..  بهش زدم چسب کلی کردم تاش..  خودت به میسپارم هامو

 خالق خدا نیست من ديد اندازه خدا.. میکنه سازی وسیله خدا بدم انجام نمیتونم من که کاری واسه مطمینم حداقل

... بده من به بدی چیز خدا و کنم خدايی زندگیمو من نداره امکان... نديدم بزرگیشو از خیلی هنوز من که هستی.. هستیه

 ....  ۳طالق... "حسبه فهو اهلل علی يتوکل من و يشا من يرزقه و مخرجا له يجعل اهلل يتق من و" گفته قرآن تو خدا

 هايی آدم دست ازون و داره دوست خیلی مارو خدا افتاده برامون ها اتفاق اين که ماها نظرم به که اينه جالب چیز يه

 چشممونو و.. حکمتش به کنیم اعتماد بايد االن ما.. خدا تذکر و لغزش يه..  شد آزمايش اتفاق ابن با ايمانمون که هستیم

 .. ببینیم و واقعیت و کنیم باز

 

 هستی به

 

 منو اشتیاق اين لیاقت فهمیدم داشت که خوبی تنها اما دادم پیام بهش دريا به دلموزدم پیش هفته.. تو عین منم هستی

 که نیستی آدمايی دست ازون توام میدونم..  هیچی ديگه که باشه هم احساساتی اگه ظريفه موجود يه دختر..  نداشت

 آدم اون تو وجود تو ديگه اينا اما محبت وفاداری مردونگی مثل باشه مهم ای ديگه چیز بايد خب..  باشه مهم..  و پول برات

 من... آدمه اون درون که هست ما از چیزی يه کسی به میکنیم پیدا گرايش وقتی بود نوشته خوندم جا يه..  نیست ها

 قبل که قشنگی شخصیت اون گذاشتیم جا آدم اون توی! رو من اون وجودمونو گوهر اون.. خودمونو ما میکنم احساس

 توی چیز اون..  بیرون بکشیم آدم ازون میخوايم اونو میگم؟ چی میفهمی.. غرور اون.. داشتیم ما بیارنش دست به اينکه

 ..  خودمونه وجود

 که خودمون ما ازمون گرفته و آدم اين بوده بیشتر تو منو لیاقت چون شايد خدا که میدونی کجا از..  روش نشسته خاکستر

 درخت از برگی وقتی!! خواهد خدا اگر خیر سبب شود عدو.. داد ها اون به خدا و رسالت اين نمیتونستیم نادون ببخشید

.. کن تالش خودت برای.. باشه نبوده خدا خواست به تو منو برای اتفاق اين نداره امکان..  خدا اذن به جز افته نمی

 میکنیم فکر چرا میکردی؟؟ زندگی تو نبود پیش ها سال وقتی چطور.. کن ايجاد خودت تو اونو..  بنويسش چیه وابستگیت

 با يعنی بخواد خدا با تورو طرف داشتن دوست بر عالوه که میشه قشنگ وقتی عشق نیست؟؟؟ تو منو منتظر کسی االن

 خواستگارهات بقیه به بده يا نده فرصت نمیگم ببین... موندن تو کنار عمر يه و ازدواج برای جدی تصمیم يعنی محرمیت

 اومده ازدواج واسه تو آدم اون هم ها سال اون خب جلو میان ازدواج با دوستی دنبال نرفتن ها آدم اين کن فکر اين به اما



 غیرت مردها علیرضا يا بپرس ازش ببین و عشق آقای اين ديگه چیز يه بشناسی؟؟ و کسی ديگه نمیتونی چرا جلو بود

 چه اون االن ببین بشین..  نداره غیرت ديگه میکنه رهاش دلیلی هر به و دختری مردی وقتی موردعالقشون دختر رو دارن

 يعنی!!! مرد اونم نمیگیره خبر ازت که آدمی! پیش ماه6 نه پیش دوماه نه!! االن بهش باشی عالقمند تو که داره چیزهايی

  ؟؟..میکنی اذيت خودت چرا تو..  گذرا... بوده سطحی بوده اگه نبوده ای عالقه

 2علیرضا
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 ...........خوبه هم دعا اين

 مقاتل را دعا اين: فرموده و کرده نقل دعايى الساّلم علیه العابدين زين حضرت از االمین بلد کتاب در کفعمى شیخ: هفتم

 لعنت را مقاتل پس نشود اجابت دعايت و بخواند مرتبه صد را دعا اين هرکه: گفته و کرده روايت حضرت آن از سلیمان بن

 .کند

 ذَا فَمَنْ فَتُعْطِیَنِی أَسْأَلْکَ  لَمْ إِذَا إِلَهِی أَنْتَ أَنْتَ وَ  مِنْکَ رَجَائِی أَقْطَعُ  کَیْفَ  وَ أَنَا أَنَا وَ  أَدْعُوکَ  کَیْفَ  إِلَهِی:است اين دعا آن و

 أَتَضَرَّعْ لَمْ  إِذَا إِلَهِی لِی فَیَسْتَجِیبُ أَدْعُوهُ  الَّذِی ذَا فَمَنْ لِی فَتَسْتَجِیبَ[  أَدْعُوکَ ] أَدْعُکَ لَمْ  إِذَا إِلَهِی فَیُعْطِینِی أَسْأَلُهُ  الَّذِی

 تُصَلِّیَ أَنْ أَسْأَلُکَ  نَجَّیْتَهُ وَ  السَّالمُ  عَلَیْهِ  لِمُوسَى الْبَحْرَ فَلَقْتَ فَکَمَا إِلَهِی فَیَرْحَمُنِی إِلَیْهِ أَتَضَرَّعُ الَّذِی ذَا فَمَنْ فَتَرْحَمَنِی إِلَیْکَ

 الرَّاحِمِینَخدايا أَرْحَمَ يَا رَحْمَتِکَ وَ  بِفَضْلِکَ  آجِلٍ غَیْرَ عَاجِالً فَرَجاً عَنِّی تُفَرِّجَ  وَ فِیهِ أَنَا مِمَّا تُنَجِّیَنِی أَنْ وَ  آلِهِ  وَ حَمَّدٍمُ عَلَى

 تو از که آنگاه! خدايا تويى، تو آنکه حال و کنم قطع تو از را امیدم چگونه و منم، من آنکه حال و بخوانم را تو چگونه

 پس کنى، اجابت مرا تا نخوانم را تو که آنگاه! خدايا کنم؟ عطا درخواست او از که کیست پس کنى عطا من به که نخواهم

 جانب به که کیست پس مهرآورى، من به تا نکنم زارى تو سوى به که آنگاه! خدايا ، کند؟ اجابتم تا بخوانم را او که کیست

 تو از دادى، نجاتش و شکافتى( او بر خدا درود) موسى براى را دريا که چنان! خدايا آورد، مهر من به تا کنم زارى او

 دهى گشايش من بر و بخشى، رهايى مرا گرفتارم آن در آنچه از و فرستى درود خاندانش و محمّد بر کنم مى درخواست

 .مهربانان ترين مهربان اى ات، مهربانى و فضل به دير، نه فورى گشايشى

.... 
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 علیرضا به

 

 بهتری جايگزين ديگه رفتن که اونايی کنیم فکر بايد چرا بخوايد؟؟ وفادار و پاک و خوب همسر يه خدا از نبايد شما چرا

 خوبی حس بودن وقتی چرا نبودن زندگیمون به متعلق که هايی آدم به کرديم محدود خودمونو ماها نمیاد؟؟؟ براشون

 هم جورابت وايمیستادی شیفت انقد شما خوندم من. باشیم داشته خوبی حس نمیتونیم ما نیستن وقتی چرا داشتیم؟

 نبود؟ خودت برا بود؟ ديگه يکی واسه فقط داشتی آل ايده زندگی يه برای که عزمی و جربزه اون يعنی میشد مستعمل

 و ها کتاب سری يه به میشی خوشحال موسیقی فالن با که آدم همون شخصیتی همون نشدی عوض شما. اشتباهه خب

 خدا بود اگه نیست ای ديگه آدمی هیچ شما جای قولی به. داری عالقه ها مسافرت میدونم چه ها سرگرمی و ها ورزش

 و داريم دنیا اين تو رو رسالتی ها آدم ما... نیست عبث بودنت و زندگی پس داری قبول اينو اگه پس نمیکرد خلق شمارو



 اگه شما.. کنیم محقق بیايم دنیا اين به ذر عالم اون از شد باعث که آرزوهايی تا هستیم اينجا يعنی.. بديم بايد انجامش

 .. میشید آشنا خانم اون از بهتر مراتب به دختر يه با طرحتون گذروندن از بعد حتما میشه بهتر زندگیت حتما میکنی تالش

 اون يعنی برگرده بهمون عشق اين بايد داديم عشق ما خب کائنات به میديم انرژی ما اينکه نه مگه میکنم فکر اينطور من

 ..   رابطه بحث تو مخصوصا افتادنه منتظر اتفاق يه باش مطمین پس میفهمی؟ نمیشه نابود شما منو انرژی

 بی اين و نداريم خبر مون ديگه دقبقه 1 حتی ديگه ساعت1 از ما هیچکدوم.. پیشرفت به ارشده به کردن فکر زمان االن

 همه زمان اون و میشی آدمی يه عاشق تو ديگه سال2 علیرضا بگه بهت بیاد يکی کن فکر حاال..  میکنه مضطربمون خبری

 زودتر هات ثانیه میشی مشتاق میشه زياد ت انگیزه خب..  توعه برای آدم مناسبترين آدم اون و داری رو ازدواج شرايط

 اينه کار بهترين رو بوده آدم ازون هرچی کن تمومش ديگه.. میبری جلو انگیزه با و االنت... برسه ديگه دوسال تا بگذره

 اومد خاطره يه تا ها اتفاق همه رو بکش پرده يه.. بگیری رو موقعت حس و بیاری بحاطر و آدم اون با آشنايی از قبل هفته

 مايیم؟؟ خود ما دشمن میشی متوجه االن.. کنه غرق تورو ذهنت بذاريد نبايد کنم فکر م خاطره به نبايد من بگو خودت به

 برات که ای چهره و ديگه آدم يه همسر عنوان به رو اون کن تمرين خودت با..  خودشونن سرنوشت دنبال ها آدم اون

 به رسیدگی اگه حتی کن پیدا توجه برای برای رو ای ديگه چیز..  کن پرت حواستو.. ببینیش نمیشناسی ولی آشناس

 ...کنکور برای درسیت نکات توی شدن ريز االن يا..  رمان و کتاب خوندن يا باشه ت عالقه مورد گلدون

 

... 
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 من.. میکنی فکر تر آل ايده.. کنن فرق..  و عاليقت شايد هات انگیره میشی دانشگاه محیط وارد وقتی..  اينکه ديگه چیر يه

 دخترش برای کع ای آينده از مادری هر.. مادره خانوم اون  ابنکه اول: حرفام به کنم اضافه نکته تا چند يه.. خوندم مشکلتو

 کسی ترسیده که اين واسه بهش بده حق.. کنه نامزد بايد دخترش که داد نشون اينطوری اينو اون.. نگرانه بیاد پیش ممکن

 اون فکر من نبوده ها اين اصال قصد میدونم میدونم.. بزنه دخترش به بدتری آسیب میتونه شده حريمش و خونه وارد که

 دختر يه واسه وقتی نداره و فکری استقالل اون هنوز ست بچه هنوز داری دوستش که دختری اينکه بعد..  میگم خانومو

 يه با دختر اين کردی فکر اين به میشه پرسیده هم باز رضايت اين خب میشه گذاشته نامزدی قرار بعد و میاد خواستگار

 بهش و چیز تا دو االن اما داری دوستش میدونم کرده؟؟ بازی مدتی يه برای ديگه پسر يه دل و باال سن های آدم سری

 دخترش..  محض منطقی بی يعنی اين دخترش کردن ازدواج بزور واسه مادرش نهايت بی گیری سخت يکی کن توجه

 که هستی ای دوره يه تو االن..  داری دوستش که دختری فکری استقالل دوم!!! بده شوهرش که سالشه چند مگه

 فکر منطقی بیشتر اينه دارن که خوبی آقايون..  افتادی عقب يکسال زدی گند کنکورتو بخاطرش..  باالست هیجاناتتون

 استعدادی با اونم..  ببینه خوشبخت تورو تا کشیده زحمت سال های سال افتخارشی تو شی سرمايه تو االن پدرت.. میکنن

 دکتر و مهندس يا بهتره دختره اون خواستگاری بری هوش و استعداد همه اين با بشی کارگر کن فکر اين به... داری تو که

 اون هم میاری بدست پدرتو رضايت هم..  داره بستگی خوب دانشگاه يه به رفتن برای تالشت و االنت به ها اين همه!! بشی

 کاغذ تو و نمیای بر حلش پس از و تودلته هرچی بکن منو کار توهم.. خونوادش به لیاقتت اثبات با و خوای می که کسی

 ... بکشه طول هرچقدم کنیم اطمینان بهش بايد خودت قول به.. خدا به بسپار و بنويس

 2علیرضا
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 سالم

 ...خوندين پیاممو و گذاشتین وقت که ممنونم

 ....دارم کنکور ديگه روز10 دقیقا کنید دعا برام میخوام تون همه از دوستان

 ...ديدم برهه يک تو رو چیزا خیلی و وفايی بی و شکست اوضاعم سخته خیلی

 ...میمونن بغض همیشه ها بغض از سری يه

 دعا التماس

 مدد ياعلی

 

.... 
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 ��.. میکنم دعا برات باشی موفق

 عشق
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 کنید دعا برام گلم دوستا

 بخونم درس رفتم من

 کنید دعا برام

 خودافظی فعال..دارم دوستون

 خانم دختر
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 ، شدت اين به نه ولی داشتم اتفاقاتی همچین منم ،البته شدم ناراحت خیلی خوندم سرگذشتاتونو وقتی ، دوستان سالم

 داشته دوست بیشتر خیلی خودمو بايد که فهمیدم ، میکنم فکر که هست چیزی ازون بیشتر ارزشم فهمیدم زود خیلی

  شکرت خدايا!!!!! منه خدای اونم ، العادست فوق که کنارمه يکی که ،فهمیدم باشم

 

 

  عشق به

  حافظی خدا.... نه خودافظی.. اول گرد شا آقای میگم ، بخوره رقم واست ،وبهترينها باشی موفق امیدوام

 حتما شما ، کردم شوخی البته) کنیم کار ديکته همی دور کم يه بیا کنکورت بعد!!!  بدی کنکور میخوای االن مثال

 (  جوره همین کنکورم وتو ، بهترينی

 



 ... به

 هست چیزها بهترين ارزشت ، بدون خوبیاتو خودتو قدر.... وموفقی خوبی اينقدر که خوشحالم ، بود قشنگ حرفات قدر چه

  باشی پیروز و موفق....

 

  دوست يه به

 اتفاق اون بیفته اتفاقی يه و باشه خدا با دلت اگه باش مطمئن ، باشید پیروز و سربلند ها زمینه همه تو هم شما امیدوارم

 ... باشه قلبت تو زمینی عشقای جای خدا امیدوارم ، نیست حکمت بی

 

  2 علیرضا به

 خدا خود از ، برسید آرزوهاتون وبه باشید موفق که امیدوارم ، بگم شما به چیزی باشم خواسته که هستم ازونی کوچکتر

 که امیدوارم ، کنید دعا خیلی منم واسه ، کنه نصیبتون داره رو وخوبیتون مهربونی همه اين لیاقت که رو کسی تا بخوايد

  باشه زندگیتون اول نقش خدا

 

  هستی به

 خودتو اومد ذهنت تو وقت هر ، میشه آروم قلبت باش ،مطمئن کن قلبت مهمون رو خدا ، کن فک خودت به کم يه عزيزم

 چیزها بهترين که ،امیدوارم کنه آروم قلبتو میتونه خدااااا فقط ، ندارم دوست ديگه بزن داد بلند ،اضال کن مشغول کاری به

 ... بیفته اتفاق واست

 

 اين حق به که انشاءاهلل ، کنم دعا واستون میتونم ،فقط بدم انجام تاواستون برنمیاد دستم از کاری که ببخشید دوستان

 ، کنید دعا منم واسه میکنم خواهش همتون از ، باشه لباتون شب هر مهمون لبخند  عزيز شبای

 لیلی
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 همه به سالم

 ...نیت خلوص با. کنید دعا و کنید اعتماد خدا به فقط عزيز دوستان

 مهربانتره همه از خدا باشید مطمئن و

 .بخشه نجات هم بخشه می هم

 2علیرضا
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 خانم دختر به

 ...کردنه دعا بکنیم هم حق در میتونیم که کاری بهترين.بزرگواريد شما

 ...نشید ناامید خدا رحمت از

 ...کنن دعا برام که میخوام خانم هستی و دوست و....  و عشق از



 نکنید فراموش همديگرو بديد قول شد جاری اشکتون هرجا

 هستم عزيزان شما دعاگوی هم کمترين اين 

 امید
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 شروع غیرت.  زندگی تشکیل و حرف مرد و ،پاکم پیغمبريه شیوه به ازدواج پاکه عشق ،عشقم بگم چی من. همه به سالم

 ،ارزوی دارم نشکستن دل مردونگی و غیرت. دارم ازدواج شهامت و غیرت دارم، موندن عشق حرف رو غیرت دارم، زندگی

 هستم، غیرت مرد هستم، عمل و حرف مرد دارم، پاک عشق ارزوی دارم، همسر ارزوی دارم، زندگی ارزوی دارم، ازدواج

 بگم بار چند!  فايده چه ولی! فايده چه ولی! فايده چه ولی نیستم، غیرت بی نامردو هستم، عشق حرف سر ايستادن مرد

. نیست هیچی يعنی نیست کار وقتی ندارم؟؟؟؟ کار وقتی میخوره بدرد چه حرفام سر ايستادن و مردونگیم و غرور اين

 سر غیرت فايده چه نیستم، هیچی يعنی... ندارم کار. پوچه غیرتم و حرفام ندارم کار وقتی کنم؟ چیکار ندارم کار وقتی

 نیستم هیچی يعنی پس ندارم کار ولی دارم غیرت دارم؟ موندن حرف

 عشق
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 نستم نتو اما بخونم درس سرم خیر رفتم نبودم يمدت ها بچه سالم

 

 میکنه له منو شده حقم در ک ظلمی همش

 

 ابرومو خانوادمو ارزوهامو زندگیمو ايندمو گرفت ازم چیمو همه بیشعور مادره اون شدم عاشق يبار عمرم تو بدبخت منه

 نیستمو و هست

 

 نمیتونم اما کنم حاللش کردم سعی قبال

 

 ترين عزيز امیدوارم بشه سیاه زندگیش تموم بشینه سیاه خاک به حسین امام تولد عزيز شب همین حق به امیدواارم

 تو اشک همیشه زندگیت تو امیدوارم خون چشمش يه باشه اشک چشمش يه امیدوارم بشه پر پر چشمش جلو کسش

 دلم بیاد سرت به برابر1000 زدی قلبم به ک هايی ضخم  تمام دادی بهم ک هايی درد تمام امیدوارم بشه جمع چشمات

 کنم نفرينت صب تا میخاد

 

 مجتبی خوندی؟؟منم حرفامرو ين اهاااااااااااای

 

 حداقل بعد ب ازين من کردی لهش پات زير سگ مث  ک همون بود شدن تو دختره عاشق جرمش ک همون

 کنم زندگی بدبختی با رو ديگه سال50تا۴0بايد

 



 بود عاشقی جرمم چرا؟؟چون

 

 کنه نابودت خدا

 

 اوردی سرم ب چی میدونه خدا فقط

 عشق
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 ببره دنیا ازين منو امشب میخام خدا از

 

 بريدم ديگه

 

 عذابم اينقد چرا اخه نمیبری چرا ببر منو زمان امام اقام به تورو حسین بريده سر به تورو زهرا شکسته پهلوی به تورو خدايا

 بود شدن عاشق اگناهم میدی

 

 نده عذابم کن بزرگی دنیا اون شدم مجازات بدجور دنیا اين

 2علیرضا
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 امید به

 سالم

 روزی نمیدونی که جايی از  خدا باش صبور.میکنی پیدا کارهم و میکنه کمکت هم خدا داری که خیری نیت با اهلل شاء ان

 ...میرسونه

 امید
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 2علیرضا به

 و کنم واسطه رو قران چقدر بدم، قسم رو همه چقدر شدم خسته ديگه نمیدونم.همدرديت حس از ممنونم ، برادر سالم

 خودشون خويشان و اقوام فکر به فقط که باال رده مسئولین میشن، رد و قران رو میزارن پا اخوندا حتی بگذرن؟ ازش

 نگهداری تو ولی اسالم میگه فقط دولت چی؟؟ واسیه حاال ات موندم پاک کنم؟ چیکار بیکاری با جوون من اخه. هستن

 دل که رو هرکی کنه لعنت خدا. میکنن چه اسالم با افراد اين ببینه که هست کجا خدا میکنه، کوتاهی جوون اسالم

 یکشونن،م گناه اتیش به رو جوون زندگی که اونهايی کنه لعنت خدا هستن، نما السالم که اونهايی کنه لعنت خدا میشکنه،

 ها ظالم از بگیر رو پاک جوونای حق خدايا امین، الهی



.... 
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 ..عشق به

 از يکی..  داره ويديو سری يه جذب قانون سايت تو کن سرچ اسمشو استین جوئل نام به هست مسیحی گر موعظه يه

 و خودت ها نفرين بااين کن فکر بشین بعد.. میده آرامش بهت نهايت بی.. کنه اجرا رو عدالت خداوند بذار اينه ويديوهاش

 مگه... کن خالی کینه از خودتو( نکنه خدا البته..)بشی دچار مرضی به خودت میشه باعث بد انرژی اين گاهی میکنی اذيت

 و عقب بشین..  باشه گیرنده انتقام تو جای به خدا بذار.. نه هم نباشه میرسه؟؟؟ بهت حتما توباشه حق چیزی اگه اينکه نه

 ..میذاره کنار تو برای رو اون شده که راهی هر از خدا باشه تو قسمت اگه دختر اون.. ببر لذت دنیا از

 بعد کنه صحبت خونوادش با جلو بره میشه جلب نظرش میبینتش پسره خونه میومده داشته دختره ما های فامیل از يکی

 اينا و میشناسیش ست کوچه اين تو مشخصات بااين فالنی میگه میبینه و دوستش مدت يه بعد.. میکنه گم رو دختره يهو

 دحتر اون البته(... }هردلیلی به حاال..)نمیخوام من میگه فهمه می اينو شهرستان میگه کجا دانشجو میگه دانشجو آره میگه

 با دختره..  دختره دانشگاه تو بوده همايشی يه میگذره خالصه{ .. گفته اشتباه نمیدونسته اين بوه شهر همون تو دانشگاش

 دختر که میکنه معرفی دوستش به رو دختره اين دوستش شوهر.. میکنند شرکت همايش تو دوستش شوهر و دوستش

 ... بوده دختره پیگیر که بوده همونی پسره اون که چیه جالبیش میدونی!! برسی توافق به کن صجبت باهاش بیا خوبی

 اونو میخواد که هرکس يا و بگذره ها سال حاال میشه جور برات باشه کسی قسمتت وقتی.. اين يعنی قسمت بگم میخوام

 به تو اينکه برای داره پارتی کلی که بزرگه بخش يه ريیس مثل خدا.. خدا های راه به کنی اعتماد بايد.. کنه دور ازت

 ...میشی راضی حتما تو و میکنه حل و مسايل همه بخوبی خدا ؛ خدا دست میسپاری تو مساله وقتی... برسی ت خواسته

 

 ها شب... کنه کمکت حسین امام که مشکلت حل برای کن نیت ولی سالم و لعن صد با حاال نه بخون عاشورا زيارت بشین

 .. کن درکش عمیق بخون معنی با رو شوری سوره..  بخون ياسین يا شوری سوره خواب قبل

 ولی مامانش و دخنر اون به کن مشغول فکرتو بشین میخواد دلت تا بعد دادی کنکورتو ديگه دوماه نباش نگران هیچی از

 به.. ندونسته قدرتو کی کرده بدی درحقت کی کرده اذيتت رو تو کی میدونه خدا نباش نگران.. توعه آرامش زمان االن

 .. میکنه درست و چی همه تو جای

 
________________________________________________________________ 

 بهتری؟ علیرضا

 بود چطور کنکور
________________________________________________________________ 

  امید

 غیرتم بی ندارم کار من کرد ترکم و زد من به حرفارو همین میخواستم که کسی چون من برای حداقل معنیه بی حرفا اين

 خیر دعای براش رو کرده تحمل سختی کلی تو بخاطر تو دست داده دلشو که دختری بذاری اينکه يعنی غیرتی بی.. پس

 رو ها آدم اين من... کنی راحت بیرون کشیدی مساله اين از اينکه بخاطر خودتو و ديگه مردی به بسپاريش و کنی

.. نمیکنن تالشی هیچ و برن میکشن راهشونو بعد میکنن بازی کسی پاک احساسات با که هايی آدم اين.. خدا به میسپارم

 ... بکنیم دل تا کشیديم سختی چه کنن درک که میده قرارشون ما شرايط تو روزی خدا



 عشق
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 .... به

 

 روم شرمندم خدا پیش روسیام خدا پیش ندارم ابرويی هیچ خدا پیش من اما دارم اعتقاد قسمت به من حرفات از مرسی

 بخام چیزی ازم سیاهم روی با نمیشه

 

  

 

 نمیدونه منو غم عمق منو درد عمق باالس اون ک خدا جز ای ديگه کس هیچ بلکه تو تنها نه جان....

 

 میکشم چی بدون ديگه گرفتم تیروئید گلوم تو بغض شدت از

 امید
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 . میکنید همدردی که شما به سالم

 همه به سالم و میخونن رو کامنت که کسانی به سالم

 کار کثافت خوبه مالیش وضع و داره کار که اونی. غصه هستو غم همش که کنم شروع کجا از بگم؟ کجا از ؟ بگم چی من

 فورا میدونم چون ندارم ازدواج جرات خودم ولی پاکم منم. نداره قبولش کس هیچ هستو بیچاره نداره که اونی هست،

 نبود از من درد. ديگه میخواد نون زن گرونی اوضاع اين تو چون دارن حق حدی تا.بهت نمیديم دختر و بیکاری میگن

 ، قران يعنی اسالم هست، اسالم گرفتن ناديده از من درد هست، جوون حال به نکردن رسیدگی از من هست،درد شغل

 عمل میزنن حرف ريز يه اسالم از که اونهايی چرا جوون اول گفتن احاديث و قران وقتی ها، ائمه و احاديث يعنی

 پذيرفته شما از عبادتی هیچ نکنید چنین اين اگر کنید فراهم رو جوان ازدواج زمینه فرموده( ص) خدا رسول نمیکنن؟؟؟؟؟

 خودشون ولی گناهه، ثروت حرص گناهه، ثروت ، گناهه مال اندوختن میگن ها روحانی کرده؟؟؟؟؟ عمل کی حاال. نیست

 وقتی ولی اسالم به توهین حکم به میکنن اعدامت میگیرن خدا استغفراهلل فالن بگی اگه چرا؟؟؟؟؟ نیستن فقر به حاضر

 برخوردها؟؟؟؟ اين چی يعنی!!! داری حوصله بابا برو میگن باشم داشته شغل کنید کمک میدم قسمتون قران اين به میگی

 هم خدا به ديگه گذشتن ازش و دادم دار دين افراد به قران قسم اونقدر واال کنید؟؟؟؟ له رو قران قسم گفته کجا اسالم

 اگه اوردن بارم اينجوری ها دوست اسالم همون نیست من تقصیر. سرکاريم فقط و هست الکی میکنم حس ندارم، اعتقادی

 فقط. نمیومد بار کافر ادم کنی جاروکشی میزاريمت جا يه میگفتن حداقل و میگرفتن جدی رو قران قسم خودشون اونها

 الزمان صاحب پیرو جوون میگن. نشده عملی حرفاشون از کلمه يه میبینی عمل در ولی میزنن حرف حرف حرف حرف

 حتی که هست اهمیت بی اقا اسم اونقدر میبینی میدم قسمتون اقا ظهور به میگی وقتی ولی زمانه امام سرباز و هست

 هم خودش خدا الاقل ديگه، شدم اينجوری بخدا نیست من تقصیر!!!!!! اصلیت حرف به برسه چه نمیدن هم سالمت جواب

 که اونهايی چرا اصال. بیاد بار کافر پاکش بنده داره دوس هم خودش ،خدا نمیکنه باز ادم رو به رو دری عظمتش اون با



 بگیم هم وقتی بهشت به برن کارها فساد و جهنم برن پاکها هم اخرت تو میترسم باشن، خدا لطف نظر زير بايد کارن فساد

 از دم که اونهايی رفتار از هست؟؟؟ اخرت معلومه کجا از اصال. بسوزين بايد هنوز پاکین چون شما بگه خدا اينجوريه؟؟ چرا

 بوده کجا خدا سرکاريم واال نیستن؟؟؟؟ بلد رو قران به عمل ولی اسالم میگن که کسانی رفتار از يا میزنن؟؟؟ نماز و خدا

 طرف قسم قران به میگفتی وقتی بود مهم قران به قسم و نعمت ولی بود کم مومنی پیش سال چهل. کنه کمک بخواد که

 اموزش رو چی همه ديگه چیزای و ،اينترنت بیشتر کتابهای و کرده پیدا ترويج مومنی حاال ولی میشد سیخ بدنش از مو

 هم اعدام ديگه بگم چی. میبینن نان کپک مثل رو خدا قسم میارن، در مبتذل و کافر کشورهای از سر ها مومن ولی میدن

 باال بندازم اسمون هفتا کالهمو بايد نشم

... 
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  امید به

 اصال کار که نمیشه.. خوندين درس چقد..  دادين رزومه چندجا کار؟؟ برای کرديد تالش چقد شما خب ولی بگم چی

 درست کم کم هم خوب کار بعد..کنی کسب تجربه کنی کار به شروع جايی يه بايد..  نیست خوب کار خب ولی نباشه

 خدا ببینید بورزيد عفت شما گفته خدا که اينه کنم ش تجربه يروز میخواد دلم خیلی که قرآن از ای آيه تنها من.. میشه

 بايد توام اما میکنه درست کارتو خدا..  نیست درست خلق به کردن التماس..  میبخشه شما به خودش فضل از چطور

 در...  میده قرار سرراهت و مناسب فرد يه کنی تالش توام و کنه درست کارتو باشه قرار خدا اگه باش مطمین. کنی تالش

 چرخ بشه بازار پادوی آدم حتی.. کنه قبول دامادی به نمیتونه هیچکس و بیکار جوون کنید قبول خب..  ازدواجم مورد

 داره شرف...  میذاره هم رو اجر يا دوشش رو میندازه مردمو اثاث که کارگری يا بشه پیک حتی يا بیاره ببره بار بره ورداره

 بشه مطرح حرفا و سواال اين ويگه پست تو باشه مناسب شايد.. میزنن حرف ای ديگه چیز درمورد اينجا.. ببکاری تا

... 
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 کردی که کاری بخاطر چقد میدونم..  بهشون داده عزت خدا تورو از بدتر های آدم.. ندارم آبرو خدا پیش من نزن حرفو اين

 به خورده سرمون که اينه مهم کردن خطا ها خیلی کردم خطا من.. نبخشه که اونه از کريمتر خدا ولی میکشی عذاب

 تو دلم ته منم نمیکنه درک هیشکی خدا جز و هست دلم تو که ای غصه و درد منم.. خدا از کرديم بخشش طلب سنگ

 اين من بگه حتی نداره و هیشکی االن شد بازی عشقش با پاکیش با جسمش با زندگیش با غرورش با که دختره يه قلبم

 ديگه کس و میکنم ازدواج روزی که کنم تصور ذهنم تو بخوام اينکه..  میشه چی م آينده بگه نداره و هیشکی دارم و درد

 مخفی گناهمو و کنم نگاه کسی چشمای تو بايد.. میدونستم ای ديگه کس مال من که میشه تعلقاتی اون همه صاحب ای

 رو شدم انداخته دور کاغذی دستمال عین و رفتم من که غلطی راه اين که باشم دخترم مواظب که بشم مادری بايد.. کنم

 برم بدم انرژی خودم به بايد کنم خوب خودمو حال بايد ندارم و هیشکی خودم جز من..  قدرتم همه با وايستادم ولی.. نره

 ديده ضعیف فرد يه اينکه جز نداره برام نفعی هیچ بخورم غصه زمین زدن منو که کسايی يا شکستام بخاطر بشینم جلو

 اهمیت کی واسه بگیری تیرويید تو شد باعث که ای غصه اين.. بدی خودت به حواستو بايد توام بگم میخوام.. میشم

 باش مطمین کرد؟ میشه چیکار ولی.. میفهمم حرفاتو درصد90 اتفاقا میکشی؟؟ زجر داری خودت اينکه جز داشت؟؟؟

 مشکلمو دارم که وقتايی يه.. میدن جوابمو مطمینم.. زدم حسینو امام خونه در رفتم بازم ولی... نديدی من از تر روسیاه



 فقط بسمه بدی سالمم به علیک يه میگم بودم اومده ای ديگه جور کاش شرمندم حسین امام میگم میکنم گريه و میگم

 ��.. روزها اين همه میشه جبران.. کرده کمکشون خدا بودن منوتو به نسبت شرايط بدترين تو مردم... کن قبولم

 امید
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 ...به

 هم زندگی نخواستم، زنم نخواستم، کار.  میدن جلوه گناه بی رو دين بی افراد که کسانی هستن همینه همیشه

 حل راه تنها خودکشی.لعنت منکرش بر عالی و خوبن کردم اشاره بهشون من که اونهايی نشید ناراحت هم شما.نمیخوام

 کنترل خودتون، مبارک نمیام اينجا. میدن جواب چجوری رو اخرتشون ببینم تا همونا واسه باشه ثروت حرص و هست،دنیا

 کمک توانايی که کسی میفهمیدين میخوندين حديث اگه شما. بشینن سیاه خاک به ظالمین امیدوارم دست بگیرين رو

  رفتیم ما. نمیخوره بهش قبولی مهر نمازش و احکام نمیکنه کمک و داره

 امید
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 ... به

 .برم بگمو اينم

 بودی خونده پیاممو کامل اگه بدبختیه، رنجو از پر من دل خونه، من دل. همه واسه کنی بازش نیست سفره دل

. گفت نمیشه رو چیزا بعضی ولی. میخواد پول کارو زن میدونم. نیس هیچی يعنی نداره کار که ادمی گفتم من میفهمیدی

 چون نمیاد خوشم هم کارا اين گردش،از قرارو برسه چه کنم جماعت مونث صورت نگاه حتی نبودم اين اهل حاال تا من

 چون شدی اذيت حرفام و مشکل همین خاطر به شما نمیدونستم من. رو کاريا کثافت اين میدونم ايندم همسر به خیانت

 من. نشی اذيت مثال میخواسته و سوخته دلش که داده جلوه گناه بی خودشو ديگه يکی با رفتن بخاطر و بوده نامرد يکی

 رو هاتون کامنت تمام کامل وقتی واقعا.شدم ازارتون و اذيت موجب که هستم شرمنده حرفام از کامال و میخوام معذرت

 خواهی عذر ازتون مجدد. کرده زنده براتون رو بدی خاطرات من حرفهای و داشتید حالی چه که شدم متوجه خوندم

 رو شما که متاسفم من و میشه براتون بدی خاطرات ياداوری باعث من نظرات وجود االن بگم اينم. میطلبم پوزش و میکنم

 اين. حرفام از متاسفم واقعا متاسفم متاسفم متاسفم.زشت دوران همون به برگردوندم مجدد فراموشی و استقامت حالت از

 ادم اون مثل من بشید متوجه تا کنم عرض. بشید مسلط فکريتون اوضاع به مجدد امیدوارم. باز هوس و نامردن فقط افراد

 منم.شده انبار غم دلم کنج چقدر و هست خون چی از من دل بدونی تا میگم رو ،اينا باشم عار بی تنبلو که نیستم عوضی

 احساس و میشم زده زندگی از میبینم خودمو فلج برادرای وقتی بخدا، نیست خودم شخص فقط من مشکل بگم حدی تا

 حقوق يه و داره قلبی مشکل پدرم باشم، داشته شغل خودم واسیه نمیخوام و نیست تنها من واسیه شغل.  میکنم ناامیدی

 ام ديگه برادر هستن، فلج برادرام از دوتا کرده، پیدا بینايی مشکل سکته خاطر به مادرم.میگیره برق اداره از بازنشستگی

 گفت، نمیشه که ديگه مشکالت کلی و هستیم، ای اجاره خونه. دارم ديابت خودمم. داده دس از دستشو يه تصادف بخاطر

 باشه، معنی بی برات حرفام که اونم شکل من ببین حاال شدی خبر با من داخل از االن. میبینی يارو اون مثل رو من حاال

 دل حاال میزنم، حرف درستی جای فهمیدين حاال هستم، چی من حاال تنبلم، من حاال داشته، رو مشکالت اين اون حاال

 تنها فقط شما بیشتره، کی غم حاال گذاشتن، تنهامون و کردن رد و ديدن رو مشکالت اين که کسانی از شکسته منم



 مشکالت همه اين با ولی شرافتم و غیرت مرد من چی، من ولی کردين باز هوس يه به که اشتباهی اعتماد بخاطر موندين

 اينجا، اومدم اشتباه حاال بشم، راحت که میکنم مرگ ارزوی بار هزار روزی میشم، له غصه و غم از دارم شده، خم کمرم

 نارو و تنهايی و عشق از ،همه منه حق اينجا بیشتر همه همه از شکسته دلم منم نیست، من شکسته دل جای اينجا

 میخوان، عیاشی واسیه رو ثروت که هايی مسلمان نا دست از دلم شدن شکسته و خانواده غم از من ولی میگن، خوردنشون

 ادم يه بايد برم که خونمون اتاق هر تو من ولی هستن، سالمت اينکه وجود با هم به نرسیدن که میگن عشقشون از همه

 میرم من نیست؟؟ من جای اينجا میگی اونوقت. ها مسلمان نا دست از گريه شده روزم شبو.میکشه زجر داره که ببینم

 همگی خدانگهدار بدی که ندارم هم پاسخ به نیازی

.... 
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... نیست ولی کاری دنبال که خوندم حرفات کل از خط دو تنها من..  که نمیدونستم تورو زندگی من..  نزن حرف اينجوری

 مو آينده که کرد يادآوری برام و کسی حرفای خط چند همون فقط حرفات خوام می معذرت من... بودی نزده که حرفا اين

 قرآن تو و نفر يه اسم فقط ولی دنیا تو داره ايوب همه اين خدا.. بگم تونم می و همین فقط شرمندم من... کرد خراب

 ...کن حاللم..  نمیدونستم من شرمندم من میگم بازم.. میکردم بايد چیکار بودم تو جای اگه نمیدونم... آورده

.... 
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 "بشه مطرح حرفا و سواال اين ويگه پست تو باشه مناسب شايد.. میزنن حرف ای ديگه چیز درمورد اينجا"

 

 سوال باال اين... نزدم حرف بد خدا به بسپار کارتو گفتم پرسیدم سوال کلی کنی نگاه اگه من...  نزن حرف اينجا نگفتم من

 م شکسته دلم خودم من...  بشه گذاشته جديد پست يه باشه بهتر شايد گفتم..  کرده صحبت روابط به راجع اصلی کننده

 بشکنم؟ تورو دل بايد چرا

.... 
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 وقتی بگم دانشگاه های بچه به نمیشد روم کع میکرديم زندگی جايی کشیدم سختی چقد من نمیدونی هم شما

 هايی ون دم نمازمو..  دانشگام به برسم میشدم بیدار صبح۴ ساعت!! فاضالب میگفتن شنیدم شاهده خدا میفهمیدن

 خواستگاری بريم جاده کدوم از ما گفت فهمید مامانش شد عالقمند بهم کسی... مترو بعدم شهر به میرسیدن که میحوندم

 اون بگیرن تونستن خونه يه حالل پول با که بابايی مامان میکردم؟؟ لعنت بايد و کی!!! نمیخوايم جايی فالن عروس ما!! اون

 وقت هیچ..  بود حد دراين توانم بودم دختر من میده سختی وجودش ظرف اندازه خدا هرکسی رو؟؟؟ خدا يا اباد ناکچا

 دل داغ) بود؟؟؟ که نبود حقم دنیا آدم بدترين من... شه رد صزاط از زد حرف اينجوری که زن اون نمیذارم دنیا اون حتی

 ...(نیست کم منم

 2علیرضا
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 سالم

 ...بیاری دست به بهترشو تا کنی قربانی هاتو اسماعیل تو تا خواسته خدا..باشه خدا به امیدت

 و بگیره تو از اونو نمیتونه هیچکس باشه روزيت اگه بدون داری قلبی کامل اطمینان خدا به و نشده کردی تالشتو تمام اگه

 ...کنه دور اونو نمیتونه هیچکسی بیاد سرآدم بخواد هم امتحانی و بال اگه

 سالم

 بدنم اينکه با شکر رو خدا.....بود افتاده من تر ور اون رديف چند خانم عروس منتهی....برگشتم سرجلسه از االن همین دقیقا

 نشد بد اما میدادم جواب و بود چشام جلو و میلرزيد

 عشق
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 بخونی اينو امیدوارم جان امید

 

 میرسه صالح بندگان به میرسه مستعفان به زمین گفته خودش خدا

 

 نزديگه ک میره احتمال ايشون فرج اقا ظهور های نشانه از بسیاری شدن عملی ب باتوجه

 

 ظهور منتظر بگید هم پیران به االن ببنید را ظهور باشید امیدوار  میگفتیم جوانان به قبال ک گفتند بهجت اهلل ايت

 ***کنی سرچ میتونی رو کامل متن***باشند

 

  

 

  

 

  

 

 ....به

 

 میشم يحالی اصا میخونم هاتو کامنت وقتی میزدی ح بام ريز ی داشتم دوست میکنه ارومم چقد حرفات نمیدوی

 

 ازت ممنونم مرسی

... 

 



  22:1۴ 95 ارديبهشت 2۴ جمعه    

 

 :علیرضا

 ...  امیدوارم من ^_^ شی می قبول که شااهلل ان خداروشکر
_____________________________________________________________ 

 

 :عشق

 گريه خیلی صبح افتادم هام شدن اذيت ياد امید حرفای با يخورده خودم ولی.. کرد آرومت حرفام خوشحالم مجتبی آقا

 با روزها اون.. باال نمیکشیدم خودمو انقد االن نمیکردم تجربه رو روزها اون اگه شايد.. خودم حال به سوخت دلم..  کردم

 آقای اون که منطقه همون میخواست دلم روزها اون که میکنم زندگی جايی همون االن.. گذشت برام سختیش همه

 .. کنه می تجربه و شکست يجور زندگیش تو هرکسی... نديدمش ديگه هرحال به خب ولی.. میکنه زندگی خواستگار

 خیال بی

 فرهاد
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 عزيزان همه و نجفی اقای به سالم عرض ضمن

 يه ام خاله و بود خوب درامد وضعیت خداروشکر و انداختم راه تولیدی يه پیش دوسال. جور چه اونم شکسته دلم منم

 اونقدر کرد دخترش عاشق رو ما دل گرفتن دوروبر چاخانو با خالصه بود، کوچیکتر من از سال سه که ساله2۴ داشت دختر

 کرديم نشونش اومديمو بعد کنه، جدا رو بینمون نمیتونست چیزی هیچ که شديم هم عاشق اينقدر دخترش منو ديگه که

 کنین عقد بعد و مدت يه تا کنین نشونش فقط کنین عقد فعال نمیخواد شما که اورد در بازی مهربون اونقدر ام خاله و

 تمام سکه100 حد در گذاشتیم کم بدبختی کلی با هم مهريه کرديمو عقد اينکه تا هردومون بوديم خوشبخت کلی خالصه

 کنم کنترلش نشد کردم کاری هر رفت ورشکستگی روبه تولیدی اوضاع پیش ماه شش که میگذشت خوبی به روزگار بهار،

 کردمو جمع رو تولیدی کلیه شدمو ورشکست کال اينکه تا میشد پرداخت بايد کارگر حقوق میموندو جنس همش

 اينجا از کردم، کار به شروع دوزی چادر تو عموم دست کنار رفتم مجدد و شدم بیکار زياد ضرر و سود بدون خوشبختانه

 زنم میشد که دخترشو نمیداد اجازه ديگه اينکه تا داشت سرجنگ باهام و شد تر زشت اخالقش روز به روز ام خاله ديگه

 اونقدر نبود بینمون هیچی گريه جز به فقط میديديم همو يواشکی وقتی ولی نمیديديم همو میشد هم دوماه تا حتی ببینم

 احضاريه روز سه بعد ولی کنیم شروع زندگیمونو عسل ماه با و زندگیمون سر بريم گرفتیم تصمیم که داشتیم دوس همو

 میخوامت من میگفت میکردو گريه فقط دخترش و ام خاله خونه رفتم!!  کرده طالق تقاضای زنت که خونه در اومد دادگاه

 دارمو دوست من کنیم فرار بیا گفت میگی چی خودت خب گفتم!!!  نیست ما شان در وضعت ديگه تو میگه مامانم ولی

 کلی با!!! بکنم خودمو مامان شکايت خودم من يا کنیم فرار يا اينه راهش تنها نمیزاره مامانم ولی بشم جدا ازت نمیخوام

 شده ورشکست من وقتی ام خاله خالصه. میشه درست انشااهلل بیاريم سفید ريش چندتا تا کن صبر که کردم ارومش حرف

 و نبرديم پیش از کاری سفید ريش و زياد سن افراد کلی با!! کنه بیچاره دخترشو بود حاضر نداشتم ثروت ديگه چون بودم

 ، بشم جدا نمیخوام من که میکرد گريه هم دخترش میزد خودشو حرف همچنان ام خاله و رسید دادگاه جلسه اولین موعد

 موعد که شبی تا نبود بردار دست عوضی خاله اين کرديم هرکاری ،بازم برگشتیم و کرد تعیین رو دوم جلسه روز دادگاه

.... خدابیامرزتش....... شده تموم چی همه......  ديدم رفتم فورا!!  بیمارستانه تو نامزدت که زدن زنگ بود دوم جلسه



 باعث که نده خیر خالمو خدا. شدم داغون داغون که میگذره ماه سه االن خونه، اوردنم و شد بد حالم... بود کرده خودکشی

 برم منم زودتر میکنم دعا و دارم دوريشو رنج فقط االن. بودم کرده فرار عزيزم با موقع همون کاش. بره دستم از گلم شد

 از خدا. نباشم ای ديگه کس دست تو تا میرم منم نباشه ديگه کسی دست تو تا رفته اون وقتی پیشش میرم منم. پیشش

 . ثروت بخاطر دخترشو زندگی هم گرفت منو زندگی هم که نگذره عوضیم خاله نامردی اين

------------------------------------------------------------------------------------- 

  بدتره همه از واقعا هم امید اقا و همیم مثل همه میبینم دوستان

 دارم دوسش و عشقم پیش میرم دارم که من

 نکته يه.       نکته يه    نکته يه

 !!!!نکردين توبه بازم کرده الود غم زندگیتونو و افتادين عشق هچل تو اينکه با میبینم متاسفانه

 همه دام... عشقی شکست مجدد و میشین مند عالقه هم به باز و میکنین درک همو اينجا االن میگم خودتون واسیه بخدا

 داره رنگ يک عشقی شکست خیابون تو چه اينجا چه باشید مراقب برادرا و خواهرا هست، دخترا منتظر و شده پهن جا

 .هست سیاه اونم

 فورا کرد عالقه ابراز و شد نزديک بهتون پسری وقت هر:   بگم بهتون خواهرا و دخترا. کنید پیدا عالقه اينجا هم به نزاريد

 و داره مشکل نیومد اگه خانوادم پیش خاستگاری بیا داری دوس منو اگه شما دارم بابا مامانو و دارم خونه من بگید بهش

 .کنه استفاده ازتون میخواد

 نزديک دخترا به خودشو بود هرجا و میاورد در دستش از رو حلقه خونه از اومدن بیرون موقع و داشت زن خودم دوست

 ...میخوردن گول ها بیچاره اون و زنم بشی میخوام اومده خوشم ازت میگفت میکردو

 .نیوفتین  شیطان پسران دام تو و باشم کرده دنیا اين تو رو نصیحت اخرين تا کنید قبول عشقم پیش میرم دارم که من از

 و بد ادمای بخاطر بیوفتین گريه به میخواين بازم نیست خبر با کسی افکار از ،کسی نکنید دل رازو هم با اينقدر اينجا

  هرزه؟؟؟؟؟

 رنجشش باعث نداشته خبر پنهانش غم و واقعیش اوضاع از کسی چون و میکرده دل درد داشته ببینید رو امید اقا نمونش

 .نداريم خبر بعضیها شخصیت درون از میبینید پس رفته بیشتر غم با و کرده ناراحتش و شده

 نیست، مشخص حرفاش تو اين و باشه خوب میتونه يکی و باشه بد میتونه يکی

 دلشکستگی بخاطر ناله و نفرين مجدد و جديد غصه جديد، ،غم جديد دام میشه براتون حرفها همین

 .  میگم بازم.             میگم بازم.             میگم بازم

 نديد کسی به رو دلتون حرف روی از. هست شما منتظر دامها نخورين گول

 بخورين غم و کنه ترکتون عشقتون که نکنین پیدا عالقه نخورين، گول باشین مراقب شکله همون هم اينجا

 دوستانم به نصیحت فرصت اين بخاطر نباشید خسته کنم عرض هم نجفی اقای جناب خدمت 

 حق يا. مجدد عشقی شکست و اول سرخونه میگردين بر دارين بازم میبینم متاسفانه

 

 فرهاد
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  سالم

 گل امید اقا به



 نباش گريون و بخند شده، مستجاب دعاهات که بزن سر میکنم خواهش. امید اقا واسه خوب خبر

 !!بزارن افراد بعضی بخونی،اگه و سربزنی خداکنه فقط داد دعاهاتو جواب ،خدا دارم برات خوب خبر يه

  امید اقا کنم صحبت باهات و بشه قسمت تا بودی مونده ديگه روز يه کاش

 .عالیه کردم پیدا براتون خوب مورد ،يه بودم فکرت تو صبح تا ديشب

 که اونجا از و کنه پیدا مومن و خوب داماد يه دونش يه يکی دختر واسیه بوده سپرده پدرم به مرغداريه صاحب که فرد يه

 تو اتفاقا. نباشه بار بندو بی و دزد و کج دست کرده تاکید خیلی و بشه مرغداری کاره همه دامادش میخواد نداره هم پسر

 هم.نمیشه ديگه بهتر اين از قسمت بخدا هست، خانوادتون زندگی مناسب و خالیه که داره هم خونه دست يه مرغداری

 االن من شده جور قسمتت و کارت بخدا. دادن اجاره بدون میشن خونه صاحب خانوادت هم داری، شغل میکنی،هم ازدواج

 شاد دلت و شده جور قسمتت که بزن سر.ببیننت بیای میخوان و شدن اخالقت شیفته کردم صحبت خانواده همون با

 انشااهلل میشه

---------------------------------------------------------- 

 ... شما به

 .میخوری غصه داری حاال و افتادی نامرد يه دام تو که کردی قضاوت زود همینجوری همیشه که بگم

 !يکین همه که نیست اين به دلیل بوده نامرد اون مثل امید اقا حرفای وقتی حاال

 بهش دادين دلتونو شنیدين هم نامرد اون کلمه دو خب میکنین؟ سخت قضاوت بعد خوندين رو امید اقا حرفای از دوخط

 .میکنین رفتار تفکر بی و عجول کال خوردين، شکست و

 بیارم بدس دلتونو تا بیارين بدست دل میگه خدا

 میشکنم دلتونو بشکنین دل هرجا میگه خدا

 خودتونین مقصر میخورين زمین و میرين راه بسته چشمان با وقتی

  بوده؟ ديگه يکی شبیه که حرفاش از خط يه با فقط ديدين؟؟ اون مثل رو امید اقا

  امید؟ اقا حرفای با افتادين زمان اون ياد که کردين گريه. نبوده که خودش بوده شبیه

. گیريات تصمیم زود و حرفات از کنی وتوبه کنی گريه بايد بشه، راه روبه زندگیش تا بخونه اينو امید اقا کنی دعا بايد االن

 مقصرش امید ولی بوده خودت باوری زود مقصر که خوردی شکستی فقط ؟؟ حاضری شما امید؟؟ جای بری حاضری شما

 . داده بهشون بیماری اينهمه و کرده فلج رو برادراش خدا کیه؟

 باشن؟ فلج برادراش میخواد ادم مگه. نه امید ولی خواستی خودت اول از شما

 .میکنم گريه و کرده اذيتم حرفاش میگی میبینم هنوزم و بوده شبیه امید حرفای

 .محترم خواهر داره فرق بودن اون خود تا بودن شبیه. سربزنه بیاد کنی دعا و بیاد امید بهتره

 .نباشه سريع حرفات و تصمیمات تا کن روشن ذهنیتتو خوب بعد به اين از

 چی؟؟ يارو اون ولی نمیکرده نامحرم نگاه که بوده مرد حداقل ،امید نبین يکی اون با امیدو میگم بازم

 سادگی و بودن عجول بخاطر شده شکسته دلت که بیاد،همونجور امید و ببخشتت خدا که ماه حرمت اين به کن دعا برو

 داشتی باز هوس فرد يه دست از نامردی غم يه فقط تو حاال کردی، شکسته دل رو امید بودنت عجول بخاطر خودت،االنم

 بودی؟؟؟؟ جاش حاضری دارن سخت مشکل خانوادش تمام امید ولی

 بدتره تو از پله هزار اون فرق اين با داره امید خودتو حاالت همون حاال. هنره اوردن دست به ،دل نیس هنر شکوندن دل

 خواسته خدا امید ولی خواستی خودت تو چون

 میرفت بین از هاش غم همه بود مونده ديگه روز يه چون برگرده، امید کن دعا و ببخشتت خدا کن دعا



 فالن بگی اينکه نه کن تالش و باش داشته امید کاره اگه دردت میپرسیدی ازش الاقل کنی، صبر نتونستی روز يه ولی

 دل خوب خودشون نمیدونن ولی شکستن رو اونا دل همه فقط میکنن فکر که افراد بعضی حرکات اين از متاسفم فالن،

 .کنه ولت بعد و کنه استفاده ازت يکی شده باعث عادت ،اين نزن حرف دونستن سوالو بدون میشکنن،

---------------------------------------------------- 

 جان امید

 سربزن و بیا قران تورو

  بشی خوشحال و بیای عزيز ماه اين حق به امیدوارم

 شده مستجاب دعاهات ببینی تا بیای میکنم دعا

 بشورم خانوادت خودتو دل از رو غم تا بیای خداکنه میزنم سر میام روز هر من

 بوده معتاد شوهرش چون گرفته طالق فقط مومنه و پاکه دختره کنم خوشحالت عزيز، امید

 قهر امید.  خانوادت خودتو ديدن واسیه میکنه بیقراری دختره بابای بخدا.  میرسه بهتون هم باباش و خوبیه گزينه خدا به

 .کنه خوشحالت که میکشه انتظارتو يکی اينجا ببینی تا بیا نکن

 میزارم مرحم خودم شکستتو دل که بیا

  میخرم شکستتو دل خودم که بیا

 چشمام رو بزار قدم ، عزيز ،امید خوب امید

 

 2 علیرضا
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 دوستان سالم

 فرهاد آقا سالم

 .بده صبرت خدا

 ...نیاورديم دست به آسوده و راحت تجربه اين چون اول سرخونه برنمیگرديم ما ولی

 ...گرفت نخواهد درس امتحانی و تجربه هیچ از و احمقه واقعا کنه تلقی وعشق وابستگی رو همدرديا اين هرکس و

 نکرده يا کرده توبه آيا و میگذره چی نفر يه دل تو بگه نمیتونه قطع طور به وکسی

 

 فرهاد
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 عزيز امید به

 جان امید سالم

 .خوشحالم غیرتت و پاکیت از بخدا رفتی؟ کردی قهر که شده چی مگه ،حاال بردار دس توروخدا

 .ناراحتیش و غمش حساب به بزار شما. بوده عجول فقط نداشته تقصیر و نمیدونسته هم خدا بنده اين

 .نشه اذيت وجودت بخاطر کسی تا نیومدی و رفتی که ستودنیه غیرتت بخدا جان امید



 معرفتت و بزرگی نشونه اين و کردی خالی رو میدان و رفتی واقعا چون مشخصه کنی اذيت رو کسی نخواستی که اين

 ولی داشتم بدی فکر ديشب ،بخدا بخون منو نظر و بزن سر ديگه بار يه فقط نباشه،ولی ازار وجودت تا رفتی معلومه. هست

 .باشم کرده کاری میخوام االن

 .درمیام فکرت از من هم خوشحال و میشی راضی خودت ،هم کن خوشحالم و بیا همچین نکن

  زشته قهر ولی ستودنی و عالیه گذشتت اين ، سربزن امید

 ....دوست ی

 

  1۴:2۴ 95 ارديبهشت 26 يکشنبه    

 

 .گلم دوستای سالم

 ......شده چی نبودم مدت ی من

 ...بزار خبر برام خودت از  من مجازی دوست جان امید

 ...بگه من به داره ادرسی يا تلفنی شماره مثال داره خبری امید از که هرکسی

 ....میکنی زندگی داری شهر کدوم بگو اومدی اگه جان امید

 .....بگو من به تحصیالتتم و

 

 مريم
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  کشیدم سختی خیلی زندگیم تو من

 

  ، نمیشه جا کلمات توی ديدم بنويسم میخواستم

 

 رزوهای های آواره روی که خشوبختشون کاخ ديدن از میشکم زجر دارم که منم اين و دارن خوبی زندگی همشون البته

  ، ساختن من

 

 گمر يک میکنم احساس میارم زبون به را خدا اسم نه میخونم نمازمو نه ديگه وقته خیلی ، نشسته بیخیال باال اون هم خدا

  من حال نیس مهم براش اصال خدا دادم گول خودمو

 

 ؟ چرا بگم بهش میخواد دلم فقط داره وجود که میدونم البته.  ندارم ديگه اونم که داشتم خدا فقط تنهام تنهای من

 

 ...  کافیه نکنه زهرم رو دنیا اين نمیخوام رو دنیاش اون من

 

  نمیرفت نمازم میرفت سرم میخوندم بايد رو شب نماز يکبار ای هفته بودم ومذهبی مومن ادم خیلی

 



 فرقی واسش که باالسری اون کنم برقرار رابطه نامحرم با برم میخواد دلم بسیار حتی کنار گذاشتم رو اعتقاداتم همه االن

  ؟ خوب کار يا میکنه بد کار طرف که نداره

 

 

 

 جوجو
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 زندگی از دلبريده

 خیلی.شدم اشنا مهربون دختری با که بودم تنها ،پسری پسرم من. نشه کسی ازار باعث حرفام خداکنه. میکنم گريه دارم

 هم با هست ماه9.زياد خیلی عزيزه برام ،خیلی بدم براش جونمو حاضرم که اونقدر دارم دوستش خیلی منم و دوستمداره

 دلمو چرا اخه خدا کنم چیکار... گرفتم مغزی تومور چون میکنم گريه دارم االن. شديم وابسطه هم به خیلی و شديم اشنا

 بکنه؟ دل چجوری اون بکنم؟ دل ازش چجوری من کردی؟ خون پر

. کردم پیدا بدنی ضعف. ندارم جسمی تعادل. شده کم چشمم ديد. نداره جراحی امکان که مغزمه دونیمکره وسط تومورم

 چیکار بگه يکی.کنه راهنمايیم يکی اخه...داره دوسم هنوزم ولی دارم تومور گفتم بهش. زشت سردرد شده لحظاتم همه

 دلش کنم ولش اگه! هست درصد بیست درمانت احتمال میگه دکتر کنه؟ تروخشک منو همش بشم راضی چجوری کنم؟

 کنم چیکار خودمو کنم ولش اگه. کنه زندگی میمیره کی نیس معلوم که تشنجی ادم يه با بايد نکنم ولش اگه شکوندم، رو

 ام گريه منم. نیاورد حودش رو به ولی میکنه کريه دازه میدونستم مريضم گفتم بهش وقتی میشه؟ ذره يه براش دلم که

 کنم؟؟؟؟؟؟ چیگاز بکه يگی گنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چیگار بکه يکی قسم بقران شمارو. میگنم گريه خون دازم االنم. بود کرفته

 . دارم دوسش باشه، پیشم میخواد دلم میشه، تنگ براش دلم بسم؟؟؟ اروم تا کنم چیکار من بکید شما

... بهش تپلی میگفتم منم...... جوجو میگفت بهم همیشه...........میگنم گريه دارم پاک، اشکای اين حق به کن درمانم خدايا

 بمیرمو نمیخوام. کنم ولش نمیخوام کنم؟؟؟؟ چیکار نشم درمان اگه کنم؟؟؟؟ چیکار بگه يکی ها المصب. کن درمانم خدايا

 قران تورو.باشم داشته بیشتر رنج براش و بمیرم میترسم ولی کنارش بمونم میخوام. بقران دارم دوسش من. بزارم تنهاش

 کنم؟؟؟ چیکار بگه مهربونه که يکی قران تورو.  کنید دعا برام

 2علیرضا
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 سالم

 مريم خانم

 تا ايد گذشته تو يا چون داريد حس اين چرا میدونید....طلوعه از قبل دقیقا لحظه ترين تاريک...نشید امید نا خدا رحمت از

 و نمیخونه نماز که کسی با میکنه خوب کار و میخونه نماز که کسی شما بنظر..کنید زندگی حال در...دور خیلی آينده تو

 االحسان؟؟ اال االحسان جزا يکسانه؟؟هل نمیرسه بقیه به خیرش

 سالم

 عزيزم بردار



 میکنی پیدا شفا زودتر هرچه اهلل شاء ان

 کنید دعا دوستمون ويژه به مريضا همه برای همگی امشب از ها بچه

 هستی
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 ی با البته.... تلگرامش تو رفتم... شد تنگ براش دلم... شدم هوايی اينجا ب دوباره  اومدن با من.... اينجا.  نمیام ديگه من

 میلرزيد دستام... خوبه خیلی حالش بود پیدا حالتش از چشماش از. بود گذاشته جديد عکسای... نداره اون ک ديگه خط

 مث رو عشق ريشه اين... شدم ضعیف دفه ی اينقد ک اومد بدم خودم از...خواس من بدون زندگیشو اون اما زد تندتر قلبم

 بروز وقت هیچ ديگه و منه درون تو فقط اينا شکر خدارو اما.... میشه سبز باز ريشه از میکنم چیم هر برام شده هرز علف

 کن خورد اعصاب احساس اين از کنید دعا..  کنید دعا تون آبجی اين برای میخوام ازتون ها بچه.... بردم پناه بخدا... ندادم

 ام شکسته قلب ب و روزگار ب خدايا. ..میکنم دعا شما ی همه برای منم... دلتون ته از خدا رو تو کنید دعا.... بشم راحت

 . کنم زندگی تا باشم داشته بايد توانايی من.... بزار مرهم

 ... بهتره خیلی بیخبری وقتا گاهی

 محرم باخبری من تمام از تو...عاشقا خدای خدايا...  میکردم تجربه احساسو عالمه ی عمرم تو بود بار اولین اين ها بجه

 شکايتی من برم قربونت... میدی سختی و میکنی امتحان ظرفیتش و توان و صبر اندازه ب کسیو هر تو خدايا... اسراری

 بهت دارم چیزی ی فقط خدايا... کردم باورت بیشتر رو تو چون میکنم شکر من... ندارم حقشو ؟ من چرا نمیگم و ندارم

 شفاف رو شفاف قلبای اين خدايا شديم دار غصه پاکمون احساس بخاطر قلبمون خاطر ب من امثال و من خدا فقط بگم

 رو دنیا تمام وقتی باشی پشتمون تو وقتی باشه وسط تو پای وقتی نیستی هات بنده مث تو.... خودت سمت ببر کن ترش

 ازرده خاطرمون بخاطرش شده باعث ک چیزی هر بشکنه دلمون شده باعث اين ک هرچیزی تعلقاتش تمام با میکنیم رها

 خداس جای ادما دل... میکنیم حس وجود تمام با بودنتو مرهم دارم و حال بهترين موقع اون رهامیکنیم رو بشه

 رسیدم میزنم ک حرفايی اين ب واقعا من ها بچه... بره نداره جا توش شیطان ک جايی تنها.... خداس جای مخصوص...

 لحظات اين تمام خدا میدونم... ببینم عکساشو فقط  محمد عکسای قايمکی میکنه ترغیب منو وسوسه اون وقتا ی اما...

 .... میبینه

 

 ؛ امید آقا شما و....  و. خانم دختر. 2علیرضا عشق، به 

 خود وجود با بشه اروم دلتون ک الهی میدم انجامش براتون دلم ته از کارم اين و بکنم نمیتونم دعا جز کاری شما برای من

 .. . بشه پاک زندگیتون از میکنم ارزو بگیره شما از رو خدا ک هرچیزی...میکنم ارزو رو خدا خود شما برای من...خدا

 

 

  ؛ امید اقا

 جداست کلی شکوندن دلتو ک هايی بنده اون از خدا حساب... نمیکنی ضرر... کن اعتماد بهش خدا دست بسپار خودتو

 شرافت خیلی بودن خدا امید ب کردن خدا التماس... کن عوض فکرتو... وايستا دوباره و کن اعتماد بهش میکنم خواهش....

 ببند عهد عشقت خاطر ب ات خونواده بخاطر خدا با. عزيزن برات ات ه خانواد که تو... کردن رو ها بنده التماس به داره

 امیدوارم.  کن شروع دوباره.... نده جوابتو محاله سمتش بری خوب فکر با دلخوری بدون دلت تمام با قسم خودش ب...

  رو حرفا اين  بخونی



.... 
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 !!! همتون برای متاسفم

 

 :بود من حرف اين

  امید به

 اصال کار که نمیشه.. خوندين درس چقد..  دادين رزومه چندجا کار؟؟ برای کرديد تالش چقد شما خب ولی بگم چی

 درست کم کم هم خوب کار بعد..کنی کسب تجربه کنی کار به شروع جايی يه بايد..  نیست خوب کار خب ولی نباشه

 خدا ببینید بورزيد عفت شما گفته خدا که اينه کنم ش تجربه يروز میخواد دلم خیلی که قرآن از ای آيه تنها من.. میشه

 بايد توام اما میکنه درست کارتو خدا..  نیست درست خلق به کردن التماس..  میبخشه شما به خودش فضل از چطور

 در...  میده قرار سرراهت و مناسب فرد يه کنی تالش توام و کنه درست کارتو باشه قرار خدا اگه باش مطمین. کنی تالش

 چرخ بشه بازار پادوی آدم حتی.. کنه قبول دامادی به نمیتونه هیچکس و بیکار جوون کنید قبول خب..  ازدواجم مورد

 داره شرف...  میذاره هم رو اجر يا دوشش رو میندازه مردمو اثاث که کارگری يا بشه پیک حتی يا بیاره ببره بار بره ورداره

 بشه مطرح حرفا و سواال اين ويگه پست تو باشه مناسب شايد.. میزنن حرف ای ديگه چیز درمورد اينجا.. ببکاری تا

 

 

 می پس خواهیمم معذرت اصال من! ؟!؟ داشته مشکل حرفا اين توی چی!!!!! مینويسم هم ديگه دفعه هزار نوشتم من و اين

 بخشم نمی رو شماها من اتفاقا!!! بشه باز بحث اين ديگه تاپیک يه توی بهتره شده زده تاپیک همه اين نوشتم من!!! گیرم

 به چطور کی اينچا مومن؟؟ مرد میگی چی!! نشید دلبسته اينجا اينکه پای گذاشت منو دلداری تا۴ که آقايی اون يکی

 !!!نشه زده هم  ها تاپیک اينجور پس بزنه رو حرف اين شما مثل کسی باشه قرار اگه ؟!داره دسترسی طرف

 زد حرف همه اون که بعدشم!!! باشم پشیمون بخاطرش که نگفتم چیزی!!! بخونه برگزده کن دعا میگی که شما هم يکی

 زد؟؟؟؟ و حرف اين که نیست اينجا جاش گفتم حرفم قسمت کدوم تو من!! من دهن تو گذاشت هم ديگه حرف تا ده

 دعا متوجهین؟؟؟ میکنین اذيت منو داريد هم شماها..  شکستن دلشو کارو سراغ رفته بگیره همونايی از حقشو بره بهتره

 ...  خدا به میکنم واگذار همتونو!!! کن دعا کن

 

 خدانگهدار.. بشه بخیر عاقیبتتون میکنم دعا همتون برای

.... 
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 !!!گیريات تصمیم زود و حرفات از کنی وتوبه کنی گريه بايد بشه، راه روبه زندگیش تا بخونه اينو امید اقا کنی دعا بايد االن

!! کن توبه کن گريه!!! نکردم توهین هیشکی به من چون!!  کنید مديون من به بیشتر و خودتون تا بگید رو حرفا اين انقد

 کردم؟؟؟؟؟؟ چیکار

 باشن؟ فلج برادراش میخواد ادم مگه. نه امید ولی خواستی خودت اول از شما



 گفتم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چی من مگه

 .سربزنه بیاد کنی دعا و بیاد امید بهتره

 !!!(نزدم حرفی من هم باز!! )کنه روشن دلشو خدا میکنم دعا

 سادگی و بودن عجول بخاطر شده شکسته دلت که بیاد،همونجور امید و ببخشتت خدا که ماه حرمت اين به کن دعا برو

 داشتی باز هوس فرد يه دست از نامردی غم يه فقط تو حاال کردی، شکسته دل رو امید بودنت عجول بخاطر خودت،االنم

 بودی جاش حاضری دارن سخت مشکل خانوادش تمام امید ولی

 گرفتی و پیش دست خواستم معذرت من حاال بیاد؟؟ امید منو ببخشه خدا ماه اين حق به میزنین؟؟؟ حرف اينجوری چرا

 !! میکنی توبیخ و تحقیر ش نزده حرف کارو واسه رو خدا بنده داری که ببخشه شمارو خدا نگفتم؟؟ من که چیزی واسه

 میرفت بین از هاش غم همه بود مونده ديگه روز يه چون برگرده، امید کن دعا و ببخشتت خدا کن دعا

 يه خانم اون واسه شااهلل ان!!! بگیره دستشونو خودش نسپره هاش بنده به هاشو بنده خدا بودی؟؟؟ نجاتش فرشته تو يعنی

 زدی سرکوفت انقد هیچ بخاطر که شما مثل باشه کسی دستگیريش نه!! بگیره دستشو خدا هم امید..  بشه پیدا خوب مرد

 !!! من به

 فالن بگی اينکه نه کن تالش و باش داشته امید کاره اگه دردت میپرسیدی ازش الاقل کنی، صبر نتونستی روز يه ولی

 فالن

 قضاوت میگی من به!!  کنی قضاوت بعد بخونی بهتره زدم قبلی کامنت تو دادمو بهش که کامنی تنها من واست متاسفم

 !!!بهش دادم امید همه اين!!! بدتری خودت شما نکن

 دل خوب خودشون نمیدونن ولی شکستن رو اونا دل همه فقط میکنن فکر که افراد بعضی حرکات اين از متاسفم

 کنه ولت بعد و کنه استفاده ازت يکی شده باعث عادت ،اين نزن حرف دونستن سوالو بدون میشکنن،

 برو شما من؟؟؟ توموقعیت االن اونم میدونستی؟؟ زشته خیلی کنه استفاده و کنه ولت حرف اين!!! متاسفم شما برای منم

 !!!!حرفا اين با ببخشتت خدا کن استغفار

 

 

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! شمارو و من بین کنه قضاوت خدا 

 فرهاد
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 سالم

 باشم داشته خبر امید از تا اينجام فقط

 .بخونشون بازم خوندی که همونه حرفام منم. کن تکرار و بنويس ديگه بار ملیارد يک....سهله که بار هزار

 . بخونشون بار ملیارد هزار

 .محترم... خانم ويژه به. کسی با ندارم جنگ و بحث

 باش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ پشیمون گفتم من مگه لعنت، برمنکرش نباش پشیمون

 استغفار. باشه متر يک زبونم که شکرخدا نیستم هم باز زبون. ندارم هم کاری. نمیدم هم پاسخی هیچ. ندارم حرفی کسی با

 .نیستم دراز زبون میکنم شکر هم رو خدا میکنم استغفار نکنم؟؟؟؟؟؟ چرا میکنم هم



 از بخشش درخواست و بوده مظلوم اون بخاطر گفتم هرچی من بحث، و شدن دهن به دهن بخاطر زياد اونم میکنم استغفار

 .چه بمن نبخش باشو مغرور هم شما. هاش بنده نه دارم خدا جانب

 .نباشم مديونش تا عشقم پیش میرم و خدا، به سپردم کاريش کثافت اين با خودمو خاله من

 .ای کینه دراز زبون کن نظر تجديد برخوردات تو مقداری و ببخش رو حقیر بنده هم شما

 برباد میدهد رو سیاه سر سرخ زبون. خدا به ايمان و میخواد نورانی دل نیس همه کار بخشش

 .نباشه تنگ کسی جای میريم اون سر پشت هم ما رفت و نمیاد که امید اقا!! دومیش هم ما

 .شده خدا بنده محتاج امید نگن تا کنه کمکش خودش خدا هم امید

----------------------------------------------- 

 جان امید

 .باشم کنارت نیستم من اومدی اگه رفتم و شدم تو مثل منم ، عزيز امید

 .چیه دلپريت و قهرت میفهمم امید،حاال داشتی حق

 .نداريم سکوت يا رفتن جز به راهی کوتاه زبون زبونهای بی ما

 بشن اثرگذارتر و تر جذاب دال درد تا بشه کم نظرات تراکم و بشه بازتر جا ،ايشاهلل میرم امید مثل هم من

 ...خانم اون مخصوصا همگی خدانگهدار

 باشه پناهت و ببره بین از غمتو خدا ،ايشاهلل کن خالی خودتو ببرو لذت االن... محترم خانم

 بهتره برم ،همون بخورم هم فحش ممکنه و بدتره بمونم

 میان زبون و میخورن حرص میگی وقتی ولی نداره عیبی بگن بهت و بگن کسی به اگه. شديم هم طلبکار

 .موندم اينجا عزيز امید بخاطر کردم بیخود من نبخش، شما خوبه؟؟؟؟؟؟ اينجا گذاشتیم پا کرديم غلط بابا

 باشه محکم ادم میشه باعث خوب اخالق!!! چجوريه اخالقها مشخصه. میکنه وفا بهتون ببینید بمونید

 فرهاد
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 است شده حذف سايت مدير توسط شده، مشخص*  با که نظر اين از هايیبخش
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 نکردن؟؟؟؟؟؟؟؟؟ داغ اينجا ادم همه اين چرا چرا؟ چرا؟ چرا؟

 .نشده ناراحت ازش هیچکس رو نباشه دام مجدد درددالتون و باشید مراقب گفتم که من موضوع

 .زشت حرفام من و خوب حرفات شما حاال کنه، درک بايد خودش بیخوديه،ادم فقط زدن حرف بابا کن ول

 دوستان.   دوستان.  دوستان.  دوستان. دوستان  دوستان

 بگم همه به

  بگم، اينجاس هرکی به

 .ببخشید شما بدم من و منه از مشکل



 کافرم بدجنسو من

 دعواگرم و شرور من

 پاکن االيشو بی کال خدادوستن، و مومن بزرگوارن، مهربونن،. خوبن... خانم ولی

 کس هیچ کار به کاری کسی علی حضرت شکافته فرق به خداشاهده، ولی میپذيرم، من بگه من به بگه بد میخواد هرکی

  کنید حالل دوستان خدانگهدارتون. باشه نداشته

 

 فرهاد

 

  19:۳5 95 ارديبهشت 2۷ دوشنبه    

 

 مغرورين چقدر که شما بر وای.  اکبر اهلل

 .ديدين خودتون مثل رو يکی مشکل حرف رو از فقط شما! زدی حرف زود شما بابا

 :بخاطر بوده شما از مشکل اولم از خداشاهده

 چی؟؟ امید ولی درست بوده دار مشکل من حرفهای حاال میگم؟؟ اشتباه من ببینین ديگه دوستان

 نداری تکلیف تعیین حق شما نباشه پست به مربوط حرف اگه. 1

 کردی گیری نتیجه سريع امید حرف رو از فقط.2

 میگم ديگه هزاربار میگی و نمیری حرفت بار زير بازم. ۳

 بوده برادراش بد شرايط و خانواده بخاطر بیکاريش امید.۴

 داشتن؟؟؟ مشکل برادراش شما طرف اون ايا.5

 دوم کنید ارومش اينه مهم نیس مهم باشه پستی هر تو اينکه اول اوردن بدست دل کرده، دل درد و داشته مشکل امید. 6

 !!برو پاشو ايد ديوانه شما بگه سريع اينکه نه چیه؟ ماجرا میپرسه میری هم روانپزشک دکتر وقتی اينکه

 کنه؟ ترک رو شما بخواد که داشته فلج برادر شما طرف ايا. 6

 چرا شما ولی زده غیدمو داشته مشکل اينکه بخاطر عشقم منم میگفتی بعد ناامیدی؟ چرا چیه؟ میپرسیدی اول.۷

 ناامیدی؟

 نیست؟؟ شما به مربوط پست گفتی که پیاز ته يا بودی پیاز سر شما. 8

 نداشتی دخالت حق شما بازم که. نمیکنه تايید مديريت باشه داشته زياد مغايرت يا باشه بد اگه نظراتش پست.9

 کردی تکرار دوباره رو امید به حرفت من بخاطر هستی دنده يه لجبازو هنوز بدتر همه از. 10

 .امید به بدی گیر مجدد نه حرفام بخاطر منم بشه سرزنش کسی بود قرار اگه

-----------------------  

 .میخونن و هستن همه

 نمیپسندن که کسانی چه و میپسندن رو شما که کسانی چه

 بدين نظر و بگیريد تصمیم عادالنه و ببینید رو خدا دوستان ولی ديگه، نمیزنم حرفی

 امید بگیريد واسطه رو خدا دوستان ولی ولی ولی درسته زدم حرف زشت ،من درسته بودم بد من. درسته زدم حرف بد من

 بشه؟؟؟ زده بهش حرفا همون مجدد بايد چرا

 وسط؟؟؟ بندازی اونو که همینقدره زورت کنی؟؟؟ سرزنش منو میخوای امید طريق از شما

 خبر؟؟ بی خدا از داری امید به چیکار بگو بد من به بديه، عادت اين و تفکر بدون میچرخه زود خیلی زبونت



 جوجو
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 همه به سالم

 ... و فرهاد به سالم

 با نکنین اذيت همو اينقدر عزيزاتون جون به. سالمتین کنید شکر خدارو شما. داريم غم هممون ما کنید ول خدا تورو بابا

 .بیشتر يکی و کمتر يکی داريم مشکل هممون. حرفاتون

 .بوده دلش تو غم يه اونم نرنجونیم همو بخاطرش بیاين پس بوده ما از هم امید اقا

 .مرگم دم االن اينکه با دارم مشکل اون از کمتر ولی هستم امید مثل منم حدی تا

 .کردم پیدا نخاعی مشکل و کردم سقوط ارتفاع از و بودم جوشکار منم

 .بد و سخت مشکل يه اونم داره مشکل برادرم

 .برم يا بمونم نیس معلوم و گرفتم تومور االن خودمم

 .لعنتی اين درد از میشه متالشی داره سرم االن

 .باشیم هم اسايش موجب و نديم رنج همو ديگه بیايد پس

 .میگیره ام گريه بکنم دل ازش بايد چجوری بمیرم اگه میکنم فکر وقتی که دارم عشق يه منم

 .کنه درمانم و بیاد رحم دلش که میکنم خداروشکر منم و سالمتین کنید خداروشکر شما

 که اونقدر. لعنتی تومور اين گرفته ازم رو قدرتم و توانم تمام.  بزنم گاز زمینو درد از بايد ساعت چند و خوبم ساعت يه من

 .برنجونیم همو دل و بکنیم رو کارا اين نداره ارزش دنیا. میشم گیر زمین دارم ديگه

 میگم...  و فرهاد به اينو کنیم رها رو بوده هرچی و نگیم بد هم به من وجود بخاطر بیاين

 ... و فرهاد

 .ببخشین همو مرگ دم يه حضور بخاطر بیاين

 .کنید تمومش حاال از ديگه بیاين

  کنید ،تمومش هردوتونم با بدين، گیر هم به نبینم ديگه

 اين کنید بس من احترام و حضور بخاطر پس مرگم دم و مهمونم من االن کنید بس میداريد نگه رو مهمون احترام اگه

 .همو زدن نیش

 معجزه به امید ولی هست بیفايده شدم جواب چون ندارم رو دارو لحاظ از درمان به امید دارم، امید هنوز ولی مرگم دم من

 پیش کنید دعا منو دوستان. بودم سرشت پاک حاال تا چون بشم خوب تا میکنه کمکم عشقم خاطر به خدا دارم امید. دارم

 کنار تا کنه درمانم میتونه هم خودش و بشم بیمار خواسته خدا هرچند نشم، شکستگیش دل باعث و بشم روسفید عشقم

 .باشم عشقم

 . کنید بس شده که منم بخاطر بدين، گیر هم به ديگه نبینم

 گفته من به کن فکر گفته هرچی بهت هرکی شما فرهاد اقا

 گفته من به کن فکر گفته هرچی بهت هرکی...  هم شما

 بده من به جوابشو( ص)خدا رسول به میدم قسمش شده توهین بهش هرکی

 .نکنین بحث هم با ولی کنین توهین من به بگین، بد من به

 . زشته چون میاد بدم قهر از من



 مرگ دم مهمون اونم میدارين، نگه چقدر رو مهمون احترام ببینم

 جوجو
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 فرهاد به

 بزار احترام و مهمونم من گفتم من کن، تموم رو حرفات. ديگه کن بس فرهاد

 .میگیره تصمیم خدا بوده هرکی با حق حاال کن، بس فرهاد

 میرم دارم که مهمون من به الاقل بزاريد ،احترام دوستان

 .برنجونین رو يکی و کنید دفاع هم از و هم با کنید دو به يک نبینم مجدد، بزنه حرف کسی نبینم دوستان

 میتونی؟؟؟ بزار احترام. کن بس فرهاد کن، بس فرهاد

 بلدی؟؟؟؟ اصال بزاری؟؟؟ احترام میتونی فرهاد

 .میزنه خودشو حرف هرکی بازم ولی بگین بد من به میگم من

 حرفاتون اين چی يعنی اخه اينجا، کردين ديوونم. ديگه کنید بس

====================== 

 2 علیرضا از ممنونم

 برادر دعاتون به محتاجم شما از ممنونم

====================== 

 .نکنید بحث هم با ولی بگه بد من به داره ناراحتی هرکی.  کنید بس مهمون احترام داشتن نگه حرمت به

 

 2علیرضا
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 دوستان همه به سالم

 ...میگید میخوايد هرچی همديگه به راحت انقدر برداشت سوء يه سر چرا شما نمیکنم درک اصال

 ...بشید متذکر تر ماليم میتونستید هم فرهادشما آقا و کرديد قضاوت زود يکم شما...  خانم...بیايد کوتاه

 ....لطفاً کنید تمومش

 

 

 2علیرضا
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 دوستان

 ...هیزيمبپر ديگران مورد در گمان از و ببريم پناه خدا به بايد همه



 ....نیست شده توجیه اصال شما لفظی جنجال اين

 جوجو
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 .دوستان سالم

 رخ معجزه قبال. بشم خوب کنید دعا میشه، شکسته چقدردل عزيزم من بعد میکنم احساس و دارم رو شما حالت االن منم

 من ببینه وقتی نمیدونم دوستان شده، حاد و شده قبل از بدتر وضعیتم گفت دکترم االن ولی رفت بین از تومورم و داد

 خانوادم االن حتی.  بمونم دارم امید که اونه واسیه فقط و براش بمونم میکنم تالشمو من!! میشه حالی چه نیستم ديگه

 نبودم اگه تا گفتم عشقم به فقط بهشون، بگم نمیتونم ولی هست میگرنی سردرد میکنن فکر ، دارم تومور من نمیدونن

 میبینید دوستان. بشم روسفید کن کمک خدايا ، بمونم کن کمکم خدايا هستم، ای ديگه کس با و کردم ترکش نکنه فکر

 وضعیت و هستن زده غم همه االن. بیاين کنار هم با. باشین خوب هم با. نداره رو ثروت يا و دعوا جنگو ارزش دنیا

 دارم ايمان خدا به میبینید ولی تره وخیم اوضاعم همه از ترم، غمگین همه از بدتره، همه از حالم من ولی خرابه روحیشون

 داره وزنم میکنم حسش و میشه بدتر ثانیه هر حالم دوستان. ببرم اخرت به خودم با ارزوهامو تا نمیزاره تنهام میدونم و

.  میشه کم هام ماهیچه قدرت بلکه باال میره که نیست وزنم اين و شدم تر الغر میبینم میکنم خودم نگاه وقتی!!!! باال میره

 يواش که بگم چی من. خودتون واسیه خانوادتون واسیه هستین سالم کنید خداروشکر دوستان. بودم بهتر حاالم از صبح

 در همیشه اشکام که شده تنگ براش دلم اونقدر باشم، داشته زندگی عشقم با دارم ارزو منم بخدا میشم، نشین خونه يواش

 و بشم درمان میکنم دعا سخت دارم دوستان. بدونید خودتونو سالمتی قدر بدونید، خودتونو قدر دوستان. ريختنه حال

 داده خودش خدا خدا، فقط منه، سالح دعا فقط بشه، تکثیر نمیزارم منم ولی بیشتره زورش اون قدر هر تومورم با میجنگم

 .نکنید نزاع هم با بديد قول و کنید حالل دوستتونو اينجا نیومدم اگه. بگیرتش میتونه هم خودش و

 ... و. فرهاد مخصوص میگم اينو

 خواهشن نکنید نزاع هم با

=================== 

 میگم خواهرا و برادرا دوستان همه به اينم

 .کنید درک خودتونو ارزش. نباشید ناامید بديد قول. کنید ازاد فکرتونو

 .نديد اهمیت بهش هم شما نداده اهمیت بهتون نامرد يه وقتی

 .داريد هست بهترين که رو خدا شما شدين تنها که نباشید اين فکر

 باشید من مثل خدانکنه هستین؟؟؟؟ نیستین که بدتر من از

 میره و میشه کوتاه دنیا از دستش کی نیس معلوم چون بدتره همه از حالش مهمونتون کنید، عمل حرفام به و کنید حاللم

 .خودتون سالمتی بخاطر کنید زندگی بیايد پس ابديش خونه تو

 قران میرم دارم خرابم کله اين با میکنم دعا رو همتون و همه دارن، غم که اونايی همه واسیه همتون، واسیه میکنم دعا

 علی يا. میکنم دعا هم رو شما بخونم

 پريشون
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 تو فهمیدم تولدش روز..کشیدم چی میدونه خدا ففط..سوختم پاش ب سال5.بوديم دوست باهم سال5...بود تولدش امروز

 زدن بهد اما.عروسمون میگفتن بهم خونوادش.داده ازدواج قول بهش که کسیه با االنم.کرده خیانت بهم همیشه سال5 اين

 ی عاشق فهمیدم بود تولدش ک امروز و شديم جدا که روزه50.کشیدم چی اخیر دوسال اين تو میدونه خدا.چی همه زير

 اينکه با.افسردم و مريض.کردن سیاه زندگیمو.نمیگذرم ش خونواده و خودش از ام زنده ک روزی تا وقتتتت هیچ.بودم خائن

 کم سال 5.نمیشممم عاشق هیچوقتتتتت ديگه من اما کنن ازدواج باهام ارزوشون خیلیا و دارم حواستگار خیلی

 و ها هديه پر اتاقش.نکرد واسش ماددش ک کارايی.کردم تامینش جوره همه نداشت هیچی.موندم پاش خدمت رفت.نیست

 میخوام گفت.نمیخوامت ديگا.برو گفت بهم.نمیشناسه منو ديگه شده شلوغ سرش رسیده جايی به ک االن.منه يادگاريای

 هم خدا.میکنم نفرينش هرروز.همیشههههه واسه  گمشووو گفتم..میخوامش و  شدم اشنا باش تازه ک کسی ب بدم شمارتو

 يعنی کنه؟؟؟ زندگی من شکسته دل اهه با میخواد چطوری.رفت هدر پاش جوونیم ساالی بهترين.نمیبخشم زمین رو بیاد

 نمیبخشممممممممممم بازم و  میبینم التماسشو کی.میبینم چشمام با بدبختیشو کجايی؟کی تو پس میشه؟خدايا

 سینا

 

  22:50 95 ارديبهشت ۳1 جمعه    

 

 نخور غم پريشون. سالم

 باشی محکم بايد. نمیاد ابروش به خم اون و میبری بین از خودتو فقط اينکارا جای به ولی میکنم درکت کامال و داری حق

 همین و نیستی وارد تازه اينجا در که میدونم و میگی چی میفهمم من. کرده ولت که نیس مهم برات بدونه تا استوار و

 جهت بی سال سه ، دادم دست از بود پسر اونم که اقوام از يکی بخاطر زندگیمو از سال سه خودم من. بودی کنار گوشه

 دل بخاطر ببینه خدا وقتی. نشو دور خدا از و باش محکم بگم میخوام. نفرين بودو گريون چشمام همیشه شدم داغون

 اون بعد خودم من. نمیگذره ازش خدا باش مطمئن شدی افسرده و شده شکسته دلت کسی از واقعا و قدمی ثابت شکستت

 هفته يه خدا االن گريه و افسردگی سال يازده از بعد و خودم خاله پسر به میکردم نفرين همیشه تباهی و ازار سال سه

 به حاال و بوده ترين بدجنس که کسی اقوام تو داشتیم. نگو که اورده سرش به باليی يه. برم قربونش داده جوابمو هست

 سر از خدا يا میده فلج بچه بهش خدا يا میشه، نابود زندگیش میبینی روز يه.  کن صبر فقط پس نشسته، سیاه خاک

 . باش ناراضی ازش و کن ازاد خودتو فقط. نیست جزا بی شکوندن دل میفهمی که میاره درش جوری خودش

 جوجو
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. کنید حذف رو کردم درج جوجو نام به که منو نظرات تمام لطفا ، شما از پوزش عرض با. وبالگ مديريت خدمت باسالم

 دوسش که اونی اينکه هم يکی و براشون میشه بیشتر دلشکستگی باعث و دارن غم همه اينجا اينکه يکی. داره علت چندتا

 حذف همشو میدم قسمتون زمام امام اقا میالد عزيز روز اين به محترم مديريت. میکنه دق بخدا ببینه رو اينا اگه دارم

 اين که متاسفم من. دادم قسمتون چون میشید مهدی اقا مديون نکنید حذف اگه ولی شما به نباشه جسارت. کنید

 ناراحت من و کنید حذف منو نظرات و ببخشید خودتون بزرگواری به شما منه جانب از اشتباه و کردم درج مشکلمو

. میطلبم پوزش. ازتون میخوام معذرت بازم. خجسته میالد اين حق به بده خیرتون خدا ايشاهلل.  میخوام خودم چون نمیشم

 باشید پیروز و موفق. کنید حذفشون حتما حتما

 سینا
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 است شده حذف سايت مدير توسط شده، مشخص*  با که نظر اين از هايیبخش

 محترم خواهر پريشون

 يه حتی بدونی که میگم اين واسه بلکه کنم اروم دلتو فقط که نمیگم اين واسه و حقیقته عین خداشاهده میگم ماجرا يه

 بگی هرکی از میشه؟؟؟؟ عملی خودش پدر به دختر نفرين نظرت به ماجرا گفتن قبل. نمیگذره ازت خدا کنی بدی اگه ذره

 !!!کنه پیدا واقعیت خودش پدر به دختر نفرين میشه مگه!!  نه میگه

 سرطان زنه پیش سال۷ يا 6 حدود. ساله چهارده سیزده پسر يه و ساله28 دختر يه با بودن مرد زنو يه داشتیم همسايه يه

 دخترشو اشک و بگیرم زن میخوام که کفش يه تو کرد پاشو نامردش شوهر زنه فوت از ماه چند بعد و رفت دنیا از و گرفت

 پیش کنان گريه میومدو همیشه و بود گرفته اونس مامانم با ما محله تو بودن اومده تازه چون هم دختره. مرتب میاورد در

 گريه به ها نفرين و ها ناله اين از هم سنگ حتی که میکرد خودش بابای نفرين ناله با انچنان و میکرد دل درد مامانم

 هم مرتبی عروسی و گرفت رو پايین سن دختر يه زياد سن داشتن با و کرد خودشو کار غیرت بی مرد خالصه. میوفتاد

 و خودش خاله پسر زن شد و اش خاله خونه رفت و کنه تحمل نتونست هم دخترش****** ** ****!!   گرفت

 ازدواج از گذشتن سال چند وجود با و میرفت و میزد سر مامانم به میومد گاهی از هر.خودش پیش برد هم رو برادرش

 اول تازه اين و بود فلج که شد بچه يه صاحب بود گرفته که دختر همون از پدرش. میکرد نفرين هنوز میگذشت پدرش

 خالصه میکردن دعوا هم با مرتب و نبود قبل مثل ديگه هست فلج اش بچه ديد دختره اينکه از بعد بود، گناهش دادن پس

 مامانم مثل بابام امیدوارم میگفت دختره يادمه و شد تبديل واقعیت به پدرش به دختر نفرين که بود ماهه شش فلج بچه

 سمت از ولی کرد طالق تقاضای هم دختره. خونه کنج افتاد و گرفت سرطان پدرش... پريشون خواهر بله!!! بگیره سرطان

 همچنین و نشدن بچه از نگهداری به حاضر پسرش نه و دخترش نه نامردش شوهر چون شد رد تقاضاش خانواده شورای

 زياد سن سرطانی شوهر يه با شد زندگی سر موندن به مجبور حیا بی دختره. کنن نگهداری خودشون بابای از نشدن حاضر

 و مرد شوهره اخر اينکه تا رفت زندگیشون کل و کردن درمانی شیمی خرج و فروختن رو خونه يواش يواش. فلج بچه يه و

 تو نشدن حاضر پسرش و دختر حتی. نقد پول ريالی هزار يه بدون باباش مامانو دل ور رفت فلج بچه يه با هم دختره

 . نیان داشتن حق میگفتن همه و بودم اونجا شخصه به خودم من بیان باباشون مراسم

 حق نفرين. بوده کرده بدی پدر چون کرد پیدا واقعیت خودش پدر به دختر نفرين. شد اينجوری خالصه  اوردم درد سرتو 

 بدترين به تا هست زمان به نیاز ولی نداره خور رد باشه حق نفرينش هرکسی که میدم قول اينو من. باش مطمئن میگیره

 . بشه انجام شکل

 .چیه دلیلش نداره اثر نفرينهاتون وقتی بفهمین تا میگم براتون بعد هم رو شکل بدترين و زمان

 .اوردم درد سرتونو ببخشید

 .میره باد به زندگیش چجوری ببینی تا کن خارج افسردگی از خودتو ،بشینو نباش نگران

 تره سخت و داره خود جای که شما امثال و شما نفرين. داد جواب دختره نفرين

 ....دوست ی
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 .سالم



 .نیست خوب حالم.گرفته خیلی دلم امروز ها بچه

 ...شده تنگ خیلی براش دلم........میدم دلداری خودمو دارم همش

 ...میشه خوب حالم باشماها هستید که مرسی کنید دعا برام ها بچه

 .بزنم حرف شماها با میتونم

 ....نداره جايی ديگه اينجا چون موندن واسه نه برگرده میخواد دلم

 ...............داشت ارزششو واقعا ايا بگم بهش بخاطريکه فقط

 ..تنهام خیلی ناجور خیلی ناجوره حالم ها بچه

 .....خدا به بزنم فرياد دادو میترسم ناامیدی و تنهايی احساس همه اين کنم چکار ها بچه

 ......................سرش به میزنی داد منو حرفای تمام کی خدا

 ....بده پس تقاص قراره کی پس....خوبه خیلی زندگیش ظاهر

 ......میديدی منو حال صورتیکه در بودی کجا تو بود باز بناگوشش تا نیشش نشستو عقد سفره پای که زمانی خدايا

 ....بده حالش تو بخاطر االن من بنده نگفتی اون به چرا

 .....کردن خوشبختی ارزوی خودشون برای کردنو دراز خدا کدوم پیش دستاشونو خدايا

 ...........نیستی من خدای تو مگه

 .....................اونی خدای همش چرا

 ............خدا میکنی کارو اين من با داری چرا

 داشته صبر که نیستم امامات يا پیغمبر که من ولی هستی خدا اره هستی تو میگم میدم دلداری خودم به دارم همش

 ...باشم

 ...................کردم صبر که ساله2 االن

 .........................تو پس کجايی

 میکنم فکر همش االن کنم قرص بهت دلمو میتونم چجوری نبینم معجزه تا ولی بیارم واقعی ايمان بهت میخوام من خدايا

 ............داری دوست من از بیشتر اونو اونی با تو

 ................چرا آخه

 .بستم دل ای ديگه خدای امید به تو جز به من مگه زدم صدا رو ای ديگه خدای تو جز به من مگه خدايا

 .گناهه میکنی نگاه سمتو هر که چی االن اما میکردن راهنمايی مردمو که بوده امام يا پیغمبر قديم زمانای ها بچه

 .بده نشون بهم خودتو شده سخت برام خیلی ندارم تحمل ديگه اومده تنگ به سینم خدايا

 .....باشه من ذهن تو ای جرقه باعث که داشت ای تجربه ی شما هرکدوم شايد بزنین حرف من با ها بچه

 ....... باشم خدا با میخواد دلم میخواد خدا دلم ها بچه

 ...باهم دوتايی اون منو

 ..بشکنه دلشو شکست دلمو هرکی کنه دشمنی باهاش کرد دشمنی باهام کسی اگه

 صدای کردم کنسل جلساتو تمام کنم کنترل خودمو نمیتونم شکستگی دل و ناراحتی شدت از کارم سر االن ها بچه

 شکستم دل اين حق به تنهايی اين حق به خدايا  کردن نابودم شکستن دلمو خدايا خدايا  میفهمم دارم دلمو شکستن

 ....بزار تنهاش میفهمی خدااااااايا بزار تنهاش

 ........کافیه برام باشه نداشته زندگیش توی تورو

 .........زهرا فاطمه حق به بمونه تنها تنهای که الهی

 ......باشی نداشته زندگیت توی خدارو الهی نگذره ازت خدا الهی شکستی منو دل که فالنی ای



 .................بیاری کم الهی

 ...................بزنه محکم سیلی ی صورتت به خدا الهی

 .کن خدايی برام باش من خدای کم ی خدايا

 ....دوست ی
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 ...................ها بچه

 .میکنم خوشبختی ارزوی همتون برای

 ..............کنم چکار ها بچه

 .....................شده مرگم چ نمیدونم شدم اينطوری امروز چرا نمیدونم

 

 2علیرضا
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 عزيزم دوستان سالم

 ....زمان امام آقا تولد امروز

 خودمون غم و درد که که اونوقت...میده بهمون عظیم صبر و پايان بی آرامش خدا...میشه حل هممون مشکالت اهلل شاء ان

 ....میره يادمون

 شیفت تو داده اينارو بوديم بیرون خانم با میگفت بخش بود آورده شیرينی و میوه خانم عروس همسر پیش روز چند

 ....بخورم

 .......کشیدن سختی و تالش سال2/5.... چشات جلو سخته خیلی

 کنیم دعا هم برای بیايد

 ....بسپريم خدا به رو ها نشندی

 جوجو
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 که واقعا

 که واقعا

 که واقعا

 نیست؟ مهم هم قائم مهدی حرمت انسانها، از بگم چی

 میگه چی کی نیس مهم ، مهمه درج و امار فقط ها، شکستن اندرکاران دست همینجوريه، همیشه

 بشری جور همه هست جا همه که واقعا

 سینا
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 ....دوست ی شما به سالم

 .ببینه شکونده دلشو که اونی کشیدن زجر میخواد سريعتر کسی هر داغونه همه دل هوای حالو ببینید

 .هست الزم وقت ولی نمیشه اصال نمیگم بره، پیش ارومی به بايد چیزی هر ولی

 .نیست کامل زندگیش چون نمیبینه اينجوری کاراشو تقاص ولی بمیره االن طرف هستی راضی شما

 .میاد سرش به چی اونوقت شد بخش لذت براش زندگیش وقتی کن صبر و بزار

  ولی جواب واسه میگن کتابی چیزای يه و میخونن رو نظر همینه همه مشکل تنها!!  نیست کافی نظر خوندن

 و میشه تلقی خودت واسیه مشکل حس زمان چون میگه چی طرف میفهمی بکنی که حس... میکنم حس و میخونم من

 . خبره چه میفهمی

 ...بودی ارزش بی نکن فکر کرده پشت بهت اون وقتی شما

 ...تنهايی و نیست خدا نکن فکر

 ...اون واسیه میکنی زندگی نکن فکر

 . بودی ارزش بی نکن فکر.  نامرده داده نشون کرده ترکت که اون

. بشه خوشحال اون تا میکنی ضعیف خودتو اينجوری... استوار و باش محکم... نمیکنی حسابش ادم بده نشون هم تو

 ببینی؟؟؟ خندشو میخوای کنی؟؟ راضی اونو خودت به صدمه با میخوای

 !بشه؟؟ محو صورتش از خنده میخوای ببینی؟؟؟ اونو زجر میخوای ببینی؟؟؟ هاشو گريه دوسداری

 ....... چجوری میگم

 اهمیت برات که اونه فقط که نکن فکر. شدی تنها رفته اگه نکن فکر. باش خندون. باش قوی. باش استوار. باش محکم

. ارزشم با من چون نمیشم ناراحت نامرده که کسی واسیه من بگو و باش مسلط خودت به. کن لهش پاهات زير. داشته

 .کنی خوشحالش تا نزار غمش تو خودتو

 بخنده تا نکن خراب زندگیتو پس ببینی؟؟ زجرشو میخوای نمیگی مگه

  خوشحالی و نیست خیالی برات نبودش که ببینه تا کن رها ازش خودتو

  میکنم دعا همه برای

 شده شکسته دلشون که عزيزانی همه و شما برای

 میکنم دعا داره تومور و بیماره که دوستم واسیه

 میکنم دعا مريضا همه واسیه

 گذاشته اثر روت چجوری ببین بعد کن حسش بلکه نخون رو نظر فقط هم شما

 نیست کافی خوندن کن، مجسم کن، حس منو حرفهای

 .کن حس هاشو نکته عمق تا خوب میگم رو جمله يه فقط

 ...باشی نساخته حباب توی باش مراقب ساختی ارزوهاتو کاخ زمانی

 ...باش ساحل خشمگین امواج مراقب میسازی کلبه ها ماسه با ساحل توی زمانی

 رو خشمگین امواج و میسازن ساحل کنار خودشونو کلبه و میسازن حباب توی زندگیشونو میشکنن دل که نامرد افراد 

 .زده گول رو اونا دريا زيبايی و حباب رنگارنگ زيبايی چون نمیبینن

 .باشی کرده حسش امیدوارم



 

 سینا

 

  18:56 95 خرداد 1 شنبه    

 

 ....دوست ی به سالم

 رو جمله وقتی و جمله يه میشن هم کنار کلمه هر میدونی. میکنی خوشحال اونو و میاری در پا از خودتو افسردگی با فقط

 میشی؟ متعجب که میشه شیرين برات اونقدر کنی حس

 يا نبوده قسمتت میگه فورا نرسیديم هم به فالنی با من چرا يا دارم مشکل اينقدر من چرا که بپرسی هرکسی از همیشه

 !دونسته صالحت به خدا میگه

 نمیتونیم يکی با و داريم مشکل که میشه اينجوری چرا که هست زيادی های نکته و همیشه نیست جوری اين واقع در

 میکنم روشنش برات ولی کنی حس رو ها گفته اين معنی سخته االن. کنیم ازدواج

 میخوان ظرافتها با و میگیرن خودشون کنترل تحت افرادی میاد حساب به محبت که رو دنیا ظرافتهای اوقات گاهی

 کسی نزد دختر وقتی و میشکنه دلشو و میکنه رها رو بوده عاشقش که ،دختری پسر يه مثال ، کنن تر قوی خودشونو

 پسر گفت گاهی بايد بلکه نبوده قسمت بگی نمیشه همیشه که صورتی در نبوده قسمتت میگن بهش چرا؟؟ که میپرسه

 . گذريه ارامش اين ولی کنه ارامش احساس تا بشکنه رو ها دل دوسداره و روانیه

 . میکنه خراب رو يکی زندگی داره چون میگیره ازش خدا نکنی هم نفرين اگه حتی شما

  داری؟؟ خبر زندگیش باطن از ايا!! خوبه زندگیش ظاهر میگی شما

 هستین؟؟ اشنا يعنی و بودی اونجا پس!! بوده باز نیشش عقد موقع میگی شما

 بشه اب دره ذره که میگیره ازش جوری خدا اروم اروم چون باشین خدا سريع جواب منتظر نبايد شما

 !! هست کجا به کجا نفهمین و براتون باشه سخت مقداری کنم فکر من حرفهای درک

 که میدونسیت کجا از رو حرفها اين فالنی میگی و میوفته اتفاق براش داره حرفام دونه دونه میبینی روز يه ولی

 !!!!میگفت؟؟؟

  ديدم و هست تجربه همش من حرفهای

 نشدن کپی کتاب روی از يا کتابی من حرفهای

 .نداره لیاقت که کسی واسیه نکن اذيت خودتو پس. هست واقعیت تمامش من حرفهای

 نداره استقامت ولی داره؟ رنگارنگی زيبايی چه ديدی.  نکن فراموش رو حباب همیشه

 ....دوست ی

 

  10:16 95 خرداد ۳ دوشنبه    

 

 ..ممنونم ازت زيبات های گفته تمام بابت...عزيزم سینای سالم

 ....بینظیری تو

 ...دور نسبتا اما هستش اقوام از يکی طرف اون میدونی

 ...میکنه زندگی ای ديگه شهر توی اون که اينه خوبیش

 .ديدم عکسشو ازدواجشم زمان



 .کنن خراب ارزوهاتو کاخ سخته خیلی سینا

 ...شده افتاده شده مريض شدت به پدرش شنیدم

 خدايا گفتم همیشه ولی...بشه طوريشون خانوادش يا بیاد سرش باليی يا بمیره که نکردم نفرين هیچوقت شاهد خدا خود

 ....بیاد سرش بال همون زد من به که ای ضربه هر

 داشته دوست رو ای ديگه کس نمیتونم چرا نمیدونم مرده احساساتم تمام کنم؟اينکه هضم نمیتونم چیو میدونی سینا

 .میشه چندشم باشم ديگه يکی بغل بخوام اينکه فکر باشم

 ...شده خراب زندگیم واقعا سینا ناراحتم خیلی همین واسه

 ...گرفتش بازی به دايیم پسر ولی بود دايیم پسر عاشق عموم دختر سینا

 ...بیارن برام مرگشو خبر الهی میگفت دايیم دختر به زد زنگ میکرد گريه بود شده ديوانه شب ی عموم دختر

 ..شد کشته وحشتناکی تصادف تو دايیم پسر نکشید طول هفته ی میشه باورت سینا

 ..بمیره نمیگم هیچوقت نمیکنم نفرين اونو هیچوقت همین واسه

 .بگرده دنبالم در به در بمونه تنها تنهای روز ی بکشه زجر و بمونه زنده انشاهلل

 .هستی که مرسی سینا خوبم دوست

 .باشه داشته هممونو هوای و باشه همتون کنار همیشه خدا انشاهلل

 

 ....دوست ی

 

  10:۳1 95 خرداد ۳ دوشنبه    

 

 .بوديم باهم سال 6 سینا میدونی

 .............ساااااااااااااال6

 .نیست کم

 .....................اون ولی بود وفا با بود کنارم االن میکردم محبت اينقدر سگ ی به اگه

.... 

.... 

.... 

.... 

 .آيد خوش آيد پیش هرچی بگذريم

 سینا

 

  18:05 95 خرداد ۳ دوشنبه    

 

 ....دوست ی به سالم

 .میشنوه خوب که هست خودت وجود از خوبی نیست، خوب اونقدرم من حرفهای. خوشحالم ارومی میبینم که همین

 !!اوردی زبون به خودت و کردی حس بودو کالمم تو من که حرفی االن خب

 .نمیکشه زجر و میشه تموم چی همه سريع مرگ با چون چرا؟ میدونی نداره ارزش ادما اينجور مرگ



 .میدم قول بهت میبینی سختشو روزهای روز يه کن صبر گرامی دوست ی

 ...ولی بودی عاشق چون بپذيری نمیتونی رو کسی هیچ هست طبیعی اينم

 .میکنی تباه زندگیتو و خودتو و نداره ارزش نداره لیاقت که کسی پای موندن عاشق ولی

 .ارزشه بی که کسی نه باشه داشته ارزش که بدی کسی به دلتو کن سعی گرامی دوست ی

 .کنی خراب ارزش بی ادم يه بخاطر زندگیتو نبايد حاال. کن فکر جديد عشق يه به بخندو

 خراب خودتو موفق زندگی نبايد شما ولی نرسن هم به اينکه با مرگ دم تا حتی داره همو پای ماندن ارزش دوطرفه عشق

 . ارزش بی ادم يه بخاطر کنی

 دارم دوس. ببخشه امید بهم نمیتونه کس هیچ و هیچی که شدم ناامید اونقدر منم بگم بهت گرامی و محترم دوست ی 

 . کنم سکوت میدم ترجیح ولی میکردم دل درد

 .نمیشه ولی دردم پر دل از بگم میتونستم منم کاش....... حرفه خیلی خودش سکوت گاهی

 ....تنهام اينجا بازم من ولی میکنن دل درد هم با همه

 شده؟ باز گوشت چشمو چقدر میدونی کردی؟ کسب ای تجربه چه میدونی... نرفته هدر به عمرت از سال6 هم شما 

 شدی؟ کامل چقدر میدونی شدی؟ تر پخته چقدر االن میدونی بشناسی؟ رو ادما میتونی میدونی

 ...ببین ديگه ديد يه از زندگیتو بخندو... دوست ی باش بیخیال

 ...کن هدايت خوشکل ارومو زندگی يه سمت به ديدتو زاويه بخندو

 نه باشی خوش داره ارزش که اونی کنار در تا کن اماده زندگی واسیه خودتو بخندو.  میشه استقامت باعث خنده دوست ی

 . ارزش بی ادم يه

 ...بشه باز روت به ارزش با عشق در امیدوارم...تر محکم و بشی ارومتر میکنم دعا

 داشتی که اونی میفهمی اونوقت برنمیداره سرت از دست ببینی و کنی پیدا واقعیتو عاشق وقتی ايشاهلل گرامی دوست ی

 تر پست حتی که میشه ارزش بی ،اونقدر میاد ديدت به ادم ارزشترين بی و نبوده هیچی میکردی خراب بخاطرش زندگیتو

 .کنی نفرينش حتی بخوای که میبینیش اون از

 کنارت که واقعی عشق وجود خواست به خاستگاريت اومده واقعیت عاشق ببینی وقتی ولی کنی فراموشش نمیتونی االن

 .کنه پاک رو بدلی عشق میتونه برتر عشق فقط میبینی و میشی عاشقش هم تو هست

 ............داره زيادی قدرت برتر ،عشق محترم دوست ی بله

 ..........کنه له رو بدلی عشقهای تمام میتونه برتر و خالص عشق

 .چی يعنی جمله اين میفهمی ديدی خونتون تو رو برتر عشق وقتی ايشاهلل

 ... جورن يه همه نکن فکر

 ...داريم خوب دختر

 ...داريم بد دختر

 ...داريم بد پسر

 ...داريم هم خوب پسر

 ....نیستن جور يه همه پس

 !!!هست جنس بد فرزندش با بد مادر يه ولی مهربونه فرزندش با خوب مادر يه

 بدن؟؟؟؟ مادرا همه حاال يا  خوبن؟؟؟ مادرا همه حاال

 ...میکنه دق نبینتت لحظه يه اگه که اونی به... کن فکر برتر عشق به

 ...میکنه بغض کنارش نباشی اگه که عشقی اون به



 ...وجودت کافیه براش ديگه بشنوه صداتو فقط که عشقی اون به

 .کن خالص ارزش بی ادم اون از خودتو پس برتر عشق میگن اينا به... اينه برتر عشق

 ... برسی شده واقعیت عاشق که اونی به مبادا که کن فکر ايندت به

 ...کنی شکسته دل واقعیتو عشق ارزش بی ادم اون بخاطر مبادا

 ...برنجونی دلشو ارزش بی ادم اون بخاطر هست کنارت عشقت وقتی مبادا

 نه خودش بخاطر بگیری محکم دستاشو و باشه کنارت داره نیاز يکی که بنگر اينده به... کن رها ها گذشته از خودتو

 ...ارزش بی ادم يه بخاطر کنی رها دستاشو

 باشی موفق و کنی عمل امیدوارم. ببند دل رنگارنگت اينده به و کن رها ازش خودتو خواهشن

 سینا

 

  19:۴2 95 خرداد ۳ دوشنبه    

 

 (میکنن بودن ارزش بی احساس که گفتم همه واسیه.... )  دوست ی به سالم

 غمگینم نگه ديگه همیشه واسه امیدوارم که محترم و گرامی.... دوست ی به مخصوصا

 ...شده خراب زندگیم میگی

 چرا؟؟ میدونی ، میشه بهتر خیلی زندگیت ولی هست دلت تو غم االن درسته شده؟ خراب زندگیت چرا

 هديه بهت خودت جلوی جونشو حاضره که مهمه اونقدر براش وجودت و شده عاشقت واقعا يکی که کن حس رو زمانی

 ...باشه نداشته ترسی و کنه

 .بوده خوشايند برات خیلی خائن فرد يه دادن دست از میبینی میکنی مقايسه که اون با ادمو اين اونوقت

 بابت اين از. بوده برتر خودت عشق چون خودت جانب از نه البته میکنی درکش خوب و فهمیدی خوب رو عشق معنی االن

 چقدر میبینی و میکنی حس رو عشقش خوبی به ايسته می کنارت میاد کامل عشق با ايندت همسر وقتی که میگم

 .داره دوست

 گرفته ناخن يه خوشحالی نهايت در باشه وفادار بهت همسرت وقتی( زياده سگ وفاداری)زدی خوبی مثال و میگی راست

 .چی يعنی وفادار عشق کردی تجربه خوبی به چون. نمیدی خائن اون به رو وفادارت همسر شده

 چرا؟ میدونی نشده خراب زندگیت اصال چون بدار دوس زندگیتو

 .بشه ی س ن ج همه و شما از میخوام معذرت فساد وارد زندگی سر فردا تا بهتره برات االن ازش دوری

 از پله هزار و میشد بیشتر روت روانی فشار اونوقت. میديدی تر حقیر خودتو اونوقت. میکردی پیدا بدتری احساس اونوقت

 .میشن جدايی به حاضر شوهرشون فساد بخاطر که زوجهايی هستن. میشدی بدتر حاالت

 داری خونه براش که کسی با اونم نیای حساب به ولی باشی هست تر سخت چقدر میشی متوجه خودت بکنی که فکرشو

 بیرون وقتشو تمام و نداره هم دلسوزی احساس برات حتی ديگه که حدی در شدی ارزش بی واسش بفهمی بعد. میکنی

 . میگذرونه

 .بیاری بدست خودتو ارزش و باشی اروم امیدوارم

 .نباشی محبت بی ايندت همسر به خائن ادم يه بخاطر که امیدوارم

 .رفته چرا که فکرشم تو و شدم غمگین نگو وقت هیچ ديگه

 ...بگی دلت ته از البته. برام نداره ارزش ديگه بگی و اينجا بیای خندون همیشه مطالب اين بعد امیدوارم



 خودشونو ارزش همه امیدوارم و میکنم خوشبختی و خوشحالی ارزوی دوستان همه و شما برای و باشی پیروز و موفق

 .نکنن خراب ارزش بی فرد يه بخاطر

 بشه درمان ايشاهلل کنیم دعا براش هم با همه بیايد. میکنم دعا داره تومور که هم عزيزم دوست واسیه

 آمین الهی

 

 عشق

 

  20:09 95 خرداد ۳ دوشنبه    

 

 خبرا؟ چ... خخخخ...شدينا شیطون نبودم من مدت ی ها بچه سالم

 بخورتتون لولو میگم واال خخخخ ها بجنبه سروگوشتون نبینم ديگه

 

 .... به

 نداريما مهر قهر اينجا رفتی؟ کجای

 سینا

 

  12:20 95 خرداد ۴ شنبه سه    

 

 عشق به سالم

 .خوبم دوست زياده که خبر

 خخخ. غصه و غم تا بهتره شیطونی ديگه بله

 گرفتین؟ بغل غم زانو همش چیه ها، شکسته دل جمع اين تو بزاره قدم بیاد خنده خوشو دل بزار

  نداره، ارزش دنیا که بخندين

 خخخخ بخورتمون بیاد اژدها بگو سهله که لولو

 خخخ بخوره لولو میدم خودمو من باشن خوشحال اينجا همه ، باشین خوشحال شما

 خخخ لولو میدم هم خودت بزنی دلگرفتگی غمو از حرف بخوای!!  ها باشه حواست بگم عشق شما به

 خخخ لولو غذای میشیم هم با دو ههر

 عمرشون اخر تا همیشه باشن شاد همه امیدوارم

 خخخ تره عالی لولو توسط خوردنت و عالیه باشه داشته شادی جنبش که گوش سرو

 شااهلل ان کنه خوشحالت خدا تا کن خوشحال رو غمگینها میگن همیشه

 میزنه سر اونم شااهلل ان زشته، قهر چیه، قهر میگی راست

 .خوبم دوست بخند واقعا و بگو دلت ته از میگی که رو خخخخ کلمه اين عزيز، عشق خوبم دوست

  خخخخخخ میاری؟؟؟ کجا از لولو حاال

 خخخخخخ ها باشه گرسنه کن پیدا خوبشو لولوی يه اوردی گیر

 خوبم دوست باشی موفق

.... 



 

  12:۴0 95 خرداد ۴ شنبه سه    

 

 و نشه مکدر خاطرشون تا بذارم حرف نمیام ندارن کالم عفت بعضیا چون فقط میخونم میام چرا..  مجتبی آقا سالم

 ...نره سوال زير احترامم

 خوش روی بعد اينا و خوبی چه تو میگن میکشن و خودشون میان مريضن؟ -_- اينطوريه مدلشون چرا پسرها اين ها بچه

 عکست میگه اومده مطرحه خیلی میکنه کار جای يه و دانشگاهه استاد پسره!!!! میگیرن جبهه میدی نشون بهشون

:((((  دارن مشکل مردم!  چیزا بعضی پرايويسی میگه میکنی ازش سوال دوتا میپرسه آدم از سوال تام ده!!  قشنگه چقدررر

 !!! پی: نکنه نگاه هم سرشو پشت بره توپیدم بهش االنم

 ..  خودتونین مهم نداره نداره لیاقت که کسی خیال بی..  بودم طرف با سال5چار منم عاشقی و عشق خیال بی

 ....دوست ی

 

  1۳:۴8 95 خرداد ۴ شنبه سه    

 

 .گلم دوستای به سالم

 .من مجازی دوست ای العاده فوق تو عزيزم سینای

 .باشه خوب دوستانم بقیه و تو حال همیشه امیدوارم

 .قشنگه و گذار تاثیر خیلی حرفات

 .میکنم دعا برات قلبم ته از و  انشاهلل بشه حل داری که مشکلی هر خدا امید به انشاهلل

 .تو زيبای حرفای بخاطر صد در۷0 خوبه حالم خیلی امروز

 ..واقعیت نه حرف البته

 ....کردی باز خیلی ديدمو سینا

 .انشاهلل خدا لطف به شده عالی زندگیمون که بگیم اينجا بیايم هممون روز ی انشاهلل

 

 ....دوست ی

 

  1۳:5۷ 95 خرداد ۴ شنبه سه    

 

 ........کنی دل درد سايتو اين تو بیای که شد تو نوبت روز ی  شايد شکستی دلمو که فالنی اهای

 .مطمئنم من نه که شايد

 ازين قشنگتر و باارزش خیلی زندگیم کنم فکر بهش ذره ی حتی نمیخوام ديگه کردم واگذار خدا خود به طرفمو من سینا

 .حرفاست

 .منتظرن بهش کردن نگاه ذره ی برای که خیلیاين میبینم میکنم نگاه اطرافمو که االن باتويه حق

 .العادست فوق بزرگیشو ببینید کنید سرچ شماهم بود قشنگ خیلی خدا مورد در ديدم فیلم ی امروز عزيزم سینا

 .میخوام معذرت ازت اونروزم حرفای بابت دارم دوستت خیلی خدا

 2علیرضا



 

  1۴:1۴ 95 خرداد ۴ شنبه سه    

 

 دوستان همه به سالم

 ..باشه شده بهتر دلتون حال امیدوارم

 ...کنید راهنمايیم لطفا.....دارم تون همه از سوال يه

 کنه؟؟ پشت چی همه کنه؟؟به فراموش چیزو همه راحتی کنه؟؟به خیانت پسر يه مثل میتونه خلقتش طبق دختر يه آيا

 

 سینا

 

  15:۳5 95 خرداد ۴ شنبه سه    

 

 همه به سالم

 عشق به سالم

 پريشون به سالم

 ....دوست ی به سالم

 همه و همه به سالم بازم

 .باشیم هم ارامش موجبات تا اينجايیم

 ارزش بی ادمهای بخاطر نه کنیم زندگی خودمون بخاطر بیايد همه ها بچه

 .بکنید فکرشو که اونیه از بیشتر من درد وگرنه اينجام شما کردن خوشحال و شما بخاطر منم

 .باشم بقیه ارامش موجبات فقط و خودم دل از نزنم حرفی میدم ترجیح

 .کنم جور و جمع خودمو میتونستم اونوقت بود شکسته عشق از دلم منم کاش

 .بس همینو بگیرم شما از رو غم تا اينجام بدونید فقط چیه من مشکل نپرسین دوستان

 . برسین خودتون مهربون و جذاب عشق به شما همه میکنم ارزو

 

 

  عشق به

 رضايت ابراز و خوشبختی چقدر میبینی و میکنی پیدا خوب عشق يه هم شما نخور غصه خوبم برادر بگم هم شما به

 .میکنی

 .داره تاثیر خودت اينده عشق در چون باشی اينجوری نبايد هم شما

 صدمه و نیستی راضی ازدواجت از و میکنی غريبی احساس هم مهربونت اينده عشق اون با باشی فکرش تو اينقدر اگه

 فراموشی جز به نیست راهی چون گذشته تفکرات از کن خالص خودتو. زندگیت میبینه

 .میکنی خراب جديدتو عشق خودتو اينده بدونی بايد و

 

 . کنین اندازی راه مجدد خودتونو میگم همه برای اينجا

  میگم همه به



 راضی هنوز میبینین ازدواج وجود با و میکنین خراب رو ايندتون زندگی شما غم اين با و باشن داشته زندگی بايد همه اخر

 .ازدواجتون از نیستید

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 . همتون بخندين

 ببنده نقش همه صورت رو خنده تا اينجاس ناسی

  بکاريد جاش رو خنده  و کنید دور غمو

 خخخخخخخخخخخخخخخخخ اينجوريه خنده

 !! ها خوشه دلم نکنید فکر

 .بدتره همه از حالم سیدالشهدا شده جدا تن از سر به

 همتون و همه ، باشید رو خنده شما میخوام فقط

 

 !!!!ها نباشه ديگه اخم و قهر اينجا بگم اينم و

 .میکنن قهر که اونايی و ها اخمو واسه کنه جور لولو يه میگم عشق دوستمون اين به وگرنه 

 خوشحال و باشید موفق.     دوستان بخندين

 عشق

 

  16:10 95 خرداد ۴ شنبه سه    

 

 میکنیم پرستش داريم قلبمون تو خدا جز رو ديگه يکی ک اينه ما های دلتنگی و غم تمام ريشه من بنظر ها بچه

 بی بی و علی حضرت بود بد اگه نمیزاش هاش بنده وجود توی خدا بود بد اگه نیست بد نه بده شدن عاشق و عشق نمیگم

 نمیشدن هم عاشق فاطمه

 بوقتش چیزی هر اما

 ناراحتیم؟؟چرا؟؟ و غمگین بازم ولی کن کمکمون خدايا میگیم اورديم پناه خدا به خورديم شکست مون همه ک االن

 داديم ترجیح بخدا رو شکسته رو دلمون ک اونی هنوز نشديم خدا عاشق هنوزه ک هنوزم چون

 قلبمونه تو ديگه يکی هنوزم ولی میزنیم دم خدا از همش چرا

 نمیکنیم خدا خونه فقط رو قلبمون چرا خورده بهسنگ سرمون خداشديم عاشق واقعا اگه

 حرف خدا با میخندم فقط نیستم ناراحت ديگه االن اما و و و وو باختم زندگیمو منم خوردم شکست منم بودم عاشق منم

 شديم دوست باهم میخنديم باش و میزنم

 ها بچه میده کیفی چ نمیدونی

 پوچ و تقلبی عشق هرچی بابای گور

 قشنگیه عشق چ نمیدونید خدا عشقم فقط عشق

 پوچه نباشه خودش وقت به وقتی دنیايی عشق

 همه مال نداره هرکی منه مال داره لیاقت هرکی

 خیلی زندگی کنین زندگی عاشقتم ديوونتم خداااااااااااااااااا بگین بزنین جیغ بخندين کنید شادی پاشین هنوز ناراحتین چرا

 ايه ساده چیز



 من میگه کی نیستم مريض من میگه ک اونی ولی میمونه مريض همش مريضه ک کنه تلقین خودش به اگه مريض ی

 میشه خوب زود خیلی مريضم

 ببنده سفر بار غصه و رنج تا بخند بخنده بروت دنیا دنیا روی به بخند ها بچه ديگه بخندين

 دارم دوست همتونو

 

 جوجو

 

  19:08 95 خرداد ۴ شنبه سه    

 

 سالم

 کنید دعا ها بچه. درد از میترکه داره سرم. کنم تايپ نمیتونم که شدم ناامید اونقدر. گرفتن ازم اسکن تی سی رفتم امروز

 من بعد نمیدونم. کنید دعا برام( ع)رضا امام نزد میکنم خواهش ازتون ها بچه. ندارم خدا جز به رو کس هیچ من.برام

 نمیخوام هم. ندارم حال هم دارم درد هم. نمیتونم ولی میزدم حرف بیشتر داشتم دوس!! میکنه تحمل چجوری عزيزم

 .بشم کسی غم باعث

 خدانگهدارتون. بشم درمان و بشه حکمتی تا کنید دعا برام( ع)رضا امام پیش میخوام فقط

 ....دوست ی

 

  12:5۳ 95 خرداد 5 چهارشنبه    

 

 میکنی، له را کسی غرور که آنگاه

 

 انگاری، می ناديده را ای بنده که آنگاه

 

 میکنی، ويران را کسی آرزوهای کاخ که آنگاه

 

 میکنی، خاموش را کسی امید شمع که آنگاه

 

 !نشنوی را غرورش شدن خرد صدای تا بندی می را گوشت حتی که آنگاه

 

 ، گیری می ناديده را خدا ی بنده و بینی می را خدا که آنگاه

 

 !!کنی؟ دعا خودت خوشبختی برای تا میکنی دراز آسمان کدام بسوی را دستانت بدانم، خواهم می

 سینا

 

  1۷:55 95 خرداد 5 چهارشنبه    

 



 ....دوست ی به سالم

 خوبم دوستان همه به سالم

 .میدونید قشنگ منو حرفای که دارين لطف ممنون خوبم دوست

 .بوده گذار تاثیر که خوشحالم واقعا و کردين حسش که اينه قشنگی اين علت

 .من به هم نظری گوشه و کنه حل رو همه مشکل خدا امیدوارم میکنم، تشکر ، شما دعای از ممنونم

 آمین الهی بشه درمان سريعتر هرچه هم خوبم دوست ايشاهلل

 .نکنه پیدا تنزل امیدوارم خوبه حالت درصد ۷0 که زياد خیلی خوشحالم واقعا

 بگیره بدست خودشو کنترل میتونه فقط خودش انسان. نبودم ای کاره من خوبم دوست کنی باز خواستی خودت رو ديدت

 .گفتم رو ها واقعیت فقط من ،

 .همیشه باشی خندون و بشه تر باز ديدت امیدوارم

 میشه؟؟ اضافه موقع چه ديگه درصد ۳0 اون پس راستی

 و کم روزانه شرايط بخاطر و هست متفاوت هم درصد 10 اون برسه،90 مطلوب حد به بايد ولی بینظیر و عالیه درصد ۷0

 .میشه زياد

 .خوب خاطره مثل کنی مرور هامو گفته همیشه کن سعی! قبل به برگردی باز نبینم

 .بگی خوشحالیت از و بیای و نکنی رو قبل فکر ديگه که جايی تا بشه بهتر و بهتر حالت امیدوارم

 نگهدارت حق خوبم، دوست باشی موفق

 سینا

 

  18:1۳ 95 خرداد 5 چهارشنبه    

 

 ... به سالم

 اين بر دلیل باشه نشده درج متنش در شما نام اگر حتی من حرفهای. هستم بقیه و شما لفظی مشکل جريان اطالع در

 .نمیشه شما به مربوط نیست

 .دستشون بیاد زندگیشون ارزش حساب و بخونن همه تا همه واسه میزنم حرف

 .کن رها غم از خودتو بخونو کن لطف هم شما

 ؟؟؟ براتون ممکنه اين ايا نکنید صحبت ديگه قبل لفظی جريان از خواهشن

 

 رو مهمون احترام کرده خواهش بحثتون مقابل طرف اون و شما از داره تومور که جوجو نام به بیمار دوست يه باشی خونده

 .کنید تموم رو کنايه و دارين نگه

 .کنید تموم رو ها کنايه میکنم تقاضا شما از خواهشن

 میگم امد خوش بهتون و برگشتین دوباره که خوشحالم

 کنید فراموش رو قبل و کنار بزاريد رو غم ولی

 رو اينجا در بحث دوران هم و هست منظورم رو سختیتون دوران هم

 .بیاريم وجود به همه برای رو خوشحال و اروم محیطی هستیم سعی درحال همه کمک به

 . بشید مسلط فکريتون اوضاع به میده نشون که زدی خوبی حرف اخرش ولی رفتی تند ريزه يه نظرتون همین تو شما

 .....نداره نداره لیاقت که کسی درسته کامال و عالی و خوبه



  بپیوند خوشحالها جمع به و بیا حال

 محترم دوست باشی موفق

 سینا

 

  18:21 95 خرداد 5 چهارشنبه    

 

 !!هست همه به مربوط بخونن همه لطفا             همه به سالم

 خدا ياری به کرده پیدا سوق خوشحالی سمت به غم از و شده عوض اخالقها حاال تا اينجام من وقتی از خب

 شامل کردن مطرح رو خوشحالیشون حاال تا که کسانی کنن دقت همه 

 بودم موجباتش که سینا خودم

 بوده عزيز....دوست ی خوشحاله ديدم که کسی: اولین

 بوده عزيز عشق خوشحاله ديدم که کسی: دومین

 هستن خوشحال بدن نشون هم بقیه

 .....هستیم ديگه افراد منتظر

 

 سینا

 

  18:۴۳ 95 خرداد 5 چهارشنبه    

 

 جوجو عزيزم دوست به سالم

 قوی باشو محکم پس نداری خبر خدا کار از که شما خوبم دوست ببین

 بزنم صدات تا بگو اسمتو خوبم دوست

 !!شدی امید نا اونوقت باشی داشته تصور مافوق ای اراده بايد و هستید مرد شما

 .کرد نمیشه کاری متاسفم گفته بهش دکتر که داشته وخیم تومور طرف ديدم شخصه به خودم من

 .بزنن سرش به دست نکردن جرات ديگه دکترا سوم بار و کردن جراحیش ،دوبار بوده بدخیم تومورش

 ...کرده فوت که نکن فکر نخیر کجاس؟؟؟؟ االن میدونی

  نداره تعجب بله!! هست میکانیک و میکنه تعمیر کامیون داره االن

 کردن؟؟؟ جوابش دکترا که صورتی در شد خوب چرا میدونی

 کردن؟؟؟ حیرت دکترا میدونی  کرد؟؟؟ چیکار میدونی

 .نباخت خودشو و کعبه زيارت رفت که شد درمان اين برای

  روحی نظر از بود قوی خیلی

 میخنديد همیشه

 بود شوخ همیشه

 خدا ياد و خنده به بست خودشو کال

 بگذرونه رعیت به کمک راه در زندگیشو کرد نذر

 .داد انجام کاری همه میشه امید با ، امکانپذيره دوستم



 میشه راحت ازشون رفتن باال بلکه نمیشه کوچکتر کوهها بودن خدا ياد با میگن، میدونی

 گرفتی قرار دشوار امتحان وضعیت در االن تمومه، باش مطمئن و باش خدا ياد

 راحت و سخته خیلی سواالش به جواب که امتحانی

 میشه سخت برات سواال جواب بشی غافل خدا ياد از اگه

 بهت و باش مطمئن شکايت ريزه يه بدون بسپاری بهش خودتو و بدونی ناتوان خدا مقدم در خودتو و باشی خدا ياد اگه

 .بودنت خدا ياد با دادی خوبی به رو سوالها جواب و میشی صد در صد درمان میدم قول

 . نشو غافل خدا ياد از فقط

 برنگردونی رو خدا از نکرده خدای

 جمع به و میای و میشی خوب رسید شهادت به تشنه لب که الشهدا سید پاکی حق به امیدوارم و میکنم دعا برات

 آمین الهی میپیوندی اينجا خوشحالهای

  بزنی، سر اينجا به خندون و خوشحال اينده در و باشی پیروز و موفق برات میکنم دعا

 شااهلل ان نگهدارت حق

 سینا

 

  2۳:21 95 خرداد 5 چهارشنبه    

 

 ....دوست ی به سالم

 گرامی؟ دوست هستین خوب

 .شما به احسنت واقعا خدا به کردين واگذارش و کردی فراموشش که کردی زيبايی کار واقعا

 .کنید پیدا خودتونو ارزش شدين موفق که میگم تبريک

 .برديد پی خودتون ارزش به و شناختین خودتونو خوبی زمان در که میکنم عرض تبريک

 .فرازم سر خداوند مقدم در که دارم خوبی خیلی احساس. بینهايت خوشحالم واقعا

 و بردارم خدا رضای راه در کوچک قدمی توانستم افريده من به خدا که صحبتی و زبان نعمت بخاطر که خوشحالم خیلی

 .میکنید ارامش احساس خوبم دوست شما اينکه از خوشحالم

 .خوبم دوست شما از میکنم تشکر کردی، معرفی رو جالبی فیلم اينکه از ممنونم

 !! بود متفاوت فیلم چندتا کردم سرچ من ، شما خدمت کنم عرض واقعیتشو

 که همون هست؟؟ منظورتون بودو ثواب و گناه منظورش و بود نوحه با که خدا مورد در فیلم اون کنم، عرض رو راسیتش

 غريبه؟؟ خدا میگفت

 ...شد سرازير اشکم واقعا ديدم که رو غريبه خدا نوحه با خدا فیلم اين من کنم، عرض رو واقعیتش

 .گرفتم انرژی کامال و کردم گريه دقیقه ۳0 حدود.  داشت انرژی برام خیلی

 .نباشید ناراحت اصال سوگند خدا به ولی کردين معرفی فیلمو اين که باشید پشیمان و کنید فکر حاال شايد

 .رفت بین از فیلم اين با و بود شده جمع دلم تو بدی درد من چون

 .کرديد اروم منو نداشتیم رو انتظارش اصال که خاصی شیوه به و کرديد بزرگی من حق در هم شما

 .گرانقدرم و خوب دوست شما محبت از ممنونم. من نه میکرديد رو فکری چنین شما نه هرگز

 .ببینمتون خوشحال همیشه امیدوارم

 .بداره نگه خودش رحمت سايه در رو شما منان خداوند امیدوارم



 نگهدارت حق.  گرانقدرم دوست باشید موفق

 سینا

 

  00:15 95 خرداد 6 پنجشنبه    

 

 2علیرضا به سالم

 شما؟ خوبی عزيزم برادر 

 .نگرانیتون باعث نه باشم شما نازک دل از غم زدودن موجبات ايشاهلل.  دل درد رخصت

 .باشی موفق درسات و زندگیت توی و باشی خوب امیدوارم جنابعالی خدمت کنم عرض اول. خوبم برادر. عزيز علیرضای

 !!سخته خیلی بهش جواب شما سوال عزيزم برادر ببین

 بدم؟؟ میتونم جوابی چه حقیر بنده شناخت، بدون

 .تره نزديک کدام به هست نظرتون مد که فردی اون ببینید بايد خودتون شما و میکنم عرض کلی من برادرم ببین

 همه اينجا دخترای اينکه با ندارم توهین يا جسارت قصد. میخوام معذرت و نباشه اينجا مهربون دخترای به جسارت

 اينکه دلیل به هستید مبرا خیانت از شما و هست دور به ها نجابت پاک شما از حرفها اين پس عشق به بند پای و مهربونن

 . موندن غیرت و پاکی يعنی همین و شدين دلشکسته خودتون شما

 معذرت بازم هستین، نجابت با و پاک شما دختران، تمامی از میکنم خواهی معذرت بازم

 :خوبم برادر شما سوال جواب خب

 .بسته نقش شما ذهن توی که هست تفکراتی اون از بدتر خیلی هستن دخترانی متاسفانه ببینید

 ....غیره و و و احساس بی اندازه بی. طلب جاه العاده فوق. مغرور بینهايت. سنگدل زياد خیلی خیلی

. اندازن می دام به تفريح و گردش برای رو پسرا دل و میپردازن خودنمايی و غرور به فقط هستن دخترانی برادر بله

 . کشیدن کنار رو خودشون مدتی بعد و دادن ازدواج وعده پسر چند به هستن دخترانی

 .      ولی.       ولی.       ولی.     ولی

 .نیستن و نبودن خیانت اهل. بودن عاشق و پاک هستن اينجا که کسانی همه مثل هستن دخترانی

 .  میپسندن رو همسرشون کنار در گرم و ارام زندگی

 تندتره؟ آتشش خیلی پسر يه به نجیب دختر يه عشق میدونی

 اخرش؟ تا رفتن يعنی میشه عاشق وقتی نجیب دختر میدونی

 دست از قبلشو عشق احساس اين ديگه میکنه ازدواج دختری ،وقتی نکرده ازدواج دختر که زمانیه برای حرفها اين ولی 

 . میشه پاک ذهنش از گذشته خاطرات رفته رفته و میکنه هديه جديدش عشق به خودشو و میده

 .کرد نگاه ای ديگه ديد از بايد رو کرده خیانت بهش پسر و بوده عاشق که دختری

 ديگه نگاه از بايد رو اجتماعی مسائل بخاطر کنن ازدواج هم با نتونستن و نکرده خیانت بهش پسر و بوده عاشق که دختری

 .ديد ای

 .نمیخوام اينو اصال من و میشه خودتون رنج موجبات و هست پیچیده خیلی شما به جواب برادر میبینی

 .نمیگرده بر رفت که چیزی ديگه.  نشید ناراحت برادرم

 باز و بمونن مجرد هردو که زمانی تا میاد حساب به عشق اين دارن دوس همو و میبندن عالقه هم به پسری دختر وقتی

 هم عاشق واقعا اگر کنن دوری بايد کنه مجبور ازدواج به زور به رو اونا بخواد کسی اگر حتی باشن بند پای هم به هم

 .هستن



 مقابل طرف دل شدن شکسته موجب و خودشون قول به کردن خیانت يعنی بدن ازدواج به تن کدام هر که شرايطی در

 .شدن

 .قیامت تا هم کنار در ماندن يعنی عشق کلمه معنی کال

 .کرده خیانت يعنی کنه ترک مقابلشو طرف کدام هر اگر

 . کنه جداتون هم از نتونه کسی هیچ شرايطی هیچ تحت يعنی عشق

 خودشو موندن مجرد نتونه هرکسی و اخر تا بمونین مجرد و بمونین عهدتون پای به هم باز نرسیدين هم به اگر يعنی عشق

 .کرده خیانت يعنی بده ادامه

 .کنه جور و جمع خودشو اونهم بايد و شده خیانت بهش بمونه پاش به نتونسته عشقش که کسی

 بندی پای تو ولی هست سرافکنده بازنده فرد و میباله خودش به مسابقه توی برنده فرد اينکه فرق با میمونه مسابقه مثل

 . هست برنده شده خیانت بهش که اونی و هست سرافکنده و بازنده کرده خیانت که اونی عشق به

 بازنده نه هستید عشق برنده شما کرده ترکت مقابلت طرف عشق توی وقتی کن فکر اينجوری کال

 .نفهمیده رو عشق که هست اونی بازنده

 .نمیفهمه وقت هیچ نفهمه رو عشق بار يه که کسی 

 

 و کنید مرور منو قبلی مطالب میکنم پیشنهاد و میکنم خواهی عذر ازتون بینهايت و باشم نشده رنجتون باعث امیدوارم

 شما از میطلبم پوزش بازم. کنید فکر اينده به و کنید رها رو ها گذشته

 

 

 

 ببخشین منو امیدوارم ، میخوام معذرت دخترا همه از بوده دهنده ازار حرفهای صحبتهام در اگر

 

  دوستان تمامی بگم همه به

  مخصوصا

 ....دوست ی به

 .... و

 نمیتونه وقت هیچ باشید مطمئن کنه درک رو عشق معنای نتونه بار يه که کسی

 معنای باشه که ای ديگه هرکس با نمیتونه هرگز پس بفهمه رو عشق معنای که بوده اونی از تر ذهن کند شما مقابل طرف

 .کنه درک رو عشق

 . میکنه اينکارو هم سوم و دوم بار برای کنه خیانت بار يه فردی وقتی باشید مطمئن

 بکنه خیانت میشه عادت براش کال

 پیروز باشیدو موفق امیدوارم

 .بوده رنجش باعث حرفهام اگر میکنم بخشش طلب مهربون علیرضای عزيزم برادر از بازم

 

 سینا
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 مینويسم مطلبو اين همه برای.    خوبم دوستان همه به سالم

 .... دوست ی به مخصوصا 

 ... به

 پريشون به

 !!!کرده ازدواج عشقش با هست سال سه دو تازه و داره سن ای خورده ۴0 االن که هست ما اشناهای تو اقا يه 

 تقسیم سر مشکالت بخاطر و میشه اون عاشق هم اش خاله دختر و جوانی سن تو میشه خودش خاله دختر عاشق اقاهه

 !! کنن ازدواج هم با نفر دو اين نمیزارن مادريشون ارث

 راضی هاشون خانواده میکنه میونی پادر فردی هر قدر هر.  داشتن خبر اقوام تمام و میدونستن اينو هم روستا مردم همه

. بودم کوچولو من زمان اون چون نمیاد يادم من البته. بمونن هم پای میبندن عهد عاشق نفر دو اين و وصلت به نمیشن

 .میکنن زندگی مجرد و میمونن عشقشون عهد پای و نمیبرن پیش از کاری خالصه

 دو اين روستا سفیدای ريش و میشن خارج اسارت از نفر دو اين و میکنن فوت پیش سال چند مادراشون و پدر اينکه تا

 .میرسونن هم به رو عاشق

 !! میکردن گريه همه خوشحالی جای به و بودن زده حیرت همه و گرفتن عروسی جشن روستا کل يادمه

 ......اين يعنی عشق

 .دلیلی هر به حاال هست عشق بازنده نمیمونه عهدش پای کسی وقتی پس

 کنی مالی ماس رو خیانت که نداره وجود دلیلیهیچ عشق توی

 باشه شما کنار نداشته ارزش کرده خیانت که کسی

 هست خائن ناسپاس ادم يه از بیشتر ارزشتون شما

 .کنید حس خودتونو ارزش

 میکنه اينکارو همیشه برای بکشه سیگار بار يه که کسی

 میکنه اينکارو همیشه برای بکنه خیانت بار يه که کسی

 میکنن خیانت مجدد خودشون يا میگیرن قرار خودشون زن خیانت مورد شما طرف باشید مطمئن

 .نکنید ارزش بی ادم يه تباه خودتونو زندگی پس

 نگهدارتون حق. گفتم چی کنید حس همه امیدوارم

 جوجو
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 .ها بچه سالم

  میگم همه به

 2علیرضا به

 ....دوست ی به

 عشق به

 سینا به

 ... به



 پريشون به

 .میگم همه و همه به

 !!!پیوستم جمعتون به منم ها بچه

 !!شد اضافه بهش هم دلشکستگی و عشقی شکست غم بود کم تومورم

 ��کرد ترکم بیخودی های بهونه با داره دوسم میکردم فکر که عشقی بله

 !!نبودم هیچی براش ولی!! هستم نفس براش میکردم فکر!! هستم مهم براش میکردم فکر

 بشم؟؟؟؟؟؟؟؟ درمان کنم دعا بشینم يا  کنم نفرين بشینم حاال

 .نمیشم راضی ازش و نمیکنم حاللش وقت هیچ

 .داره دوسش بیشتر که اونی با زندگیش دنبال بره بزار ، ندارم حتمی مرگ با زيادی فاصله که من

 

 

 .  دوستان بله.      دوستان بله.       دوستان بله

 میشه؟؟؟؟؟؟؟ ناراحت من مرگ با میگفتم چقدر ديديد

 

 داشتم؟؟؟؟؟ دوسش چقدر ديديد

 

 بود؟؟؟؟؟ عزيز برام چقدر ديديد

 

 میدم؟؟؟؟؟ براش جونمو میگفتم ديديد

 

 !!کرد ترکم مسخره های بهونه با االن

 

 !!دار خنده های بهونه

 

 ...حاال تا بودی کار سر میفهمه بگی هرکی به که مورد بی های بهونه

 

 !!باهام کرد بازی فقط

 

 !!واقعیت تا داشت طنز جنبه بیشتر اورد که هايی بهونه

 

 .بود بهتر بهتر برام فقیری بود گفته اگه

 

 !! نفهمیدم بودم خرفت و خنگ خودم اولم از

 

 !!نداشتم ارزش هم پشه يه قد براش ولی کردم هديه بهش قلبمو و احساس تمام

 



 .داشتم قبولش چقدر. بود نازنین برام چقدر. بود عزيز برام چقدر. داشتم دوسش چقدر میدونه خدا

 

 !!نمیرسیم هم به که میاره دار خنده های بهونه مدام و نیست ديگه حاال

 

 کنم؟؟ شکايت خدا و امام کدوم به بگم؟؟ کی به تومور يه با دلمو درد

 

 .ببینه نامزدشو مرگ کنه ازدواج هرکی با من غیر به هستم راضی فقط

 

 .ببینه شدن تیکه تیکه درحال رو جديدش شوهر امیدوارم و میکشه منو تومورم چون میمیرم من

 

 .بشه فلج جديدش شوهر غمگینم دل های ناله به امیدوارم

 

 .نبره لذت وقت هیچ زندگیش از امیدوارم

 

 .بشه تیکه تیکه چشماش جلوی شوهرش میشه هرکی امیدوارم.  نگذره ازش خدا امیدوارم

 

 .میکرد جور بهونه طرفش از که همونی خودشو دل تو سنگین درد بشه هاش بهونه همون امیدوارم

 

 .کنی بازی باهاش نیس دستی گیم عاشق دل

 

 شوهر سر مغز تو بده جاش و دنیا درد بدترين بکنه کارشو اين که رضا امام امیدوارم هام گريه و هام زجه اين حق به

 . بوده بد که همونی و جديدش

 

 .چی يعنی زدن زجه ببینه تا شوهرش کله تو بندازه خدا منو تومور امیدوارم

 

 . هست بهش زيادم عشق از نفرينها اين

 

 دوسش هنوزم.داشتم دوسش و داشت ارزش برام خیلی چون. باشه نداشته خوبی زندگی میکنم نفرين ام زنده که زمانی تا

 .بگیره ازش خدا رو تنهايم های زجه تا میدارم نگه بودنمو مجرد و خودمو زندگی و نمیگذرم ازش و دارم

 

 تا میمونم مجرد قسم خدا ،به قسم شرافتم به ولی داشتم نامزد ارزوی. داشتم عشق ارزوی و هستم پاکی خیلی پسر من

 .بمونه میکرد نقل بهونه ازش که اونی گردن گناهم

 

 .نبره لذت زندگیش از و بمونه گردنش مجرد اونم بمونم زنده يا بمیرم بايد که من گناه

 



 دلم و بودم فکرش به چقدر ببینه تا دادمش رو اينجا ادرس چون ولی نیستم قهر اهل. بیام که ندارم کاری اينجا ديگه

 .بمونم پیشش تا کردم شفا ارزوی خدا از و گذاشتم نظرات که ديد اومد. بمیرم میخوام من که میسوخت براش

 .اينجا از میرم حاال

 کنید حالل رو مرگ دم من.      کنید حاللم.     خواهرا و برادرا عزيز دوستان

 

 

 عزيز سینای به

 .  بشم درمان نمیخوام ديگه من جان سینا

 .باشید دکتر بايد روشنتون ذهنیت اين با شما جان سینا

 .باشی لیسانس بايد نباشی هم دکتر اگه

 میدونستی؟؟؟ کجا از رو حقیقی دانسته همه اين اخه

 .تفکرات نظر از هستی نابغه يه تو سینا

 دوستام همه خدانگهدار.  فتم میگر کمک ازت حتما بمونم اينجا میتونستم و بودم اگه

 2علیرضا
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 سالم

 ارباب با اجرت عزير سینای

 ...سردرگمم من االن

 يانه؟؟ شده خیانت من به االن

 کرد؟؟ اينکار من با چرا نمیفهمم اصال

 

 جوجو
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 دارد غم احساس دلم

 ويرانی انبوه اين در

 

 ابری همیشه خاطراتم

 بارانی همیشه چشمانم و

 

 تکراری همیشه ام تنهای

 طوفانی همیشه قلبم و

 



 .... ارزوهاست قلب اين طوفان ای گفتمش

 !!!!!! ندارد ريشه ديگر ارزوهايت گفت

 

»»»»»»»»»»««««««««« 

 

 ....میزنم صدايت قلبم اقیانوس ماهی تنها نام به گفتم

 .... خشکیده قلبم اقیانوس اکنون

»»»»»»»»««««««« 

 ....رويد نمی ان در هم خار حتی شده کوير دلم گفتم

 ....ام کاشته غم بذر ان در گفت

 

 ....است خشک و ندارد اب کوير گفتم

 ....کن ابیاريش اشکهايت با گفت

 

 ....است شور اشکهايم گفتم

 ....است غم دارد جوشی هم اشک با که چیزی تنها گفت

 

 ....کن رحم ولی میدانستم گفتم

 ....کن مرگ ارزوی پس گفت

 

 ....نیست الزم مرگ ارزوی گفتم

 ....مرگی حال در که میدانم گفت

 

 ....کن ياريم تو خدايا گفتم

 ....نشنیدم جوابی

 

 ....نزار تنهايم خدايا گفتم

 ....نشنیدم جوابی

 

 ....کنید ياريم شما ها ائمه گفتم

 ....نشنیدم جوابی

 

 ....کن ياريم تو( ع)رضا حضرت گفتم

 ....میشوم گوشت به حلقه غالم

 ....نشنیدم جوابی هم باز

 



 ....است حق مرگ همان گفتم

 ....است حق قبر همان گفتم

 

 کاری هر.  شد اشاره مرگ به تنها و ماند جواب بی گفتم هرچه واقعا.  ها واقعیت روی از خودمه ساخته جمالت اين ها بچه

 ....خورده رقم برام مرگ فقط کردم

 .داد نخواهد جواب اونم که خدا ياری جز به نمیشه پاک چیزیهیچ با و شده نوشته پیشانیم توی مرگ انگار

 شکرت خدايا ، ندارم شکايتی و میپذيرم

 

 سینا
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  سالم

 2علیرضا به

 .میشی گناه مرتکب بلکه نداره اجر کنی الود غم رو يکی دل. عزيزم برادر

 از بیش غم بخاطر میدانم و کردم اشاره قبلیم نظر تو اينکه با چون.میدم واضح سوالتو جواب که ببخش منو عزيزم برادر

 رو شما جواب. شده ت ن ا ی خ بهتون بقیه مثل هم شما معذرت عرض با و متاسفانه. کنی پیدا خودتو جواب نتونستی حد

 زشتش عمل اين مالک تنها. میدونه خودش فقط رو کرده اينکارو چرا که علتش.  داده جوجو خوبم دوست کاملی حد تا

 شما اينه مهم ولی. بوده برتر اون يعنی داده ای ديگه پسر به ازدواج به تن راحت وقتی. شما به نسبت بوده ديگری برتری

 هنوز نکنه فکر تا کنید عملیش و کنید فکر ازدواج به. باشید محکم و بشید سست نزاريد و کنید حفظ خودتونو ارزش

 رو شما موفقیت تا هست ازدواج بزنید روحی ضربه بهش و بگیريد ازش میتونید که انتقامی تنها. وجودش مهمه براتون

 باشید موفق.  ازتون میخوام معذرت بازم. برادرم کنید عمل امیدوارم. انداختینش دور شما ببینه و ببینه

 

 سینا

 

  16:08 95 خرداد ۷ جمعه    

 

 سالم

 2علیرضا به

 .میاد حساب به گناه بلکه نداره اجر کردن غم پر رو کسی دل عزيز برادر

 ...متاسفانه داد وضعیتش با جوجو برادرم رو سوالتون پاسخ

............................................................ 

 

 جوجو خوبم دوست به

 .عزيزم برادر سالم

 .شما برای امده پیش اوضاع از شدم متاسف واقعا



 !!نیستم هم ديپلم!!  نیستم هم لیسانس!!  نیستم دکتر حقیر من حقیر، بنده به نسبت داريد لطف شما

 !!میکنید فکر که اونیه از کمتر خیلی من تحصیلی مدرک

 .نداره تحصیل به نیازی اجتماعی اوضاع و مسائل درک

 

 .بدی اهمیت بیشتر خودت مداوای به کن سعی حاضر حال در عزيزم و خوب برادر

 .میکنه تشديد رو بیماريتون فقط غم و ناراحتی کوچکترين و هستید درمان وضعیت در االن

 .بدوزی درمانت به خودتو تفکر و ذهنیت تمام و کنی حفظ خودتو ارامش کن سعی

 .شما برای دارم شديدی ناراحتی احساس و شدم متاسف خیلی واقعا

 .کنم دردی هم باهاتون چجوری نمیدونم که گرفتم قرار غم تحت اونقدر

 

 .نکنی فکر بهش و غم از کنی ازاد خودتو بهتره بیماريتون حالت اين در بگم شما به فقط

 .عشق نه باشی درمانت فکر بهتره

 .هست سخت دوستات ما برای ،خیلی نکرده خدای بده رخ اتفاقی براتون غم پر دل با اگر واقعا

 نفرينهات تمام بده رخ اتفاقی براتون ازش کینه با اگر نکرده ،خدای نکرده خدای چون ببخشیش بهتره حاضر حال در

 .کنی رها غمش از خودتو بهتره پس میشه عملی

 .باش مطمئن نداره رو عشق لیاقت کنه ترک اونو و شرايطی هر در بمونه عشقش با نتونه که کسی

 .کنی رها عشقتو که نیست پذيرفتنی ای بهانه هیچ هوس از بدور پاک عشق در

 .هست افراد ترين لیاقت بی از میکنه ازدواج ديگه نفر يه با و میکنه رها راحت عشقشو که کسی

 .بهانه نه بشه جدايشون باعث میتونه مرگ فقط دونفر بین واقعی عشق در

 .میخواسته سرگرمی فقط و نبوده عاشق اول از که هست طرف احساسی بی دهنده نشان بهانه

 بیاره بهانه و کنه رها عشقشو که کسی. بودن ديگه يکی با نه میکنن فکر بودن هم با به فقط بند پای و واقعی عاشقان

 .میمونه کنارت و هست همیشه که خدا مثل باشید واقعی عشق يه دنبال و کنید رهاش بهتره پس. نبوده عاشق

 .کنی خراب بخاطرش زندگیتو نداره لیاقت عشقش به کرده خیانت که کسی

 حتی و مرگ حد تا بمونه عشقش پای اينکه جای به میزنه نشد از حرف مدام و میاره بهانه نبوده عاشق که کسی درسته

 .ديگه کس جای به بپذيره رو مرگ

 .ديگه يکی با زندگی جای به پذيرفتن رو مرگ و کنن جداشون عشقشون از خواستن زور به که کسانی بودن

 

 .کن رها غم از خودتو و بزن حرف بیا و کن اروم خودتو خوبم برادر

 .دوستات با کن دل درد بیا

 .ازت بخرم خودم برای دلتو درد تا بیا

 بقیه مثل کن خالی صحبت با خودتو بیا

 بوده؟؟؟ چی هاش بهانه بگی و برادرم بیای منتظريم و دوستاتیم همه ما

 2علیرضا

 

  20:15 95 خرداد ۷ جمعه    

 



 عزيز جوجوی

 سالم

 .....کنم تعريف برات چیزی يه بذار

 به ببنده خودشو که بود طناب دنبال در به در شريفه دانشجوی که دوستام از يکی....مشهد بوديم رفته بود92سال شهريور

 خودم چشم جلو دقیقا اينکه تا...نداشتم دادن شفا به اعتقادی موقع اون..چرا؟؟ ديگه تو مسعود گفتم بهش....فوالد پنجره

 جیغ مادرش..شد رد جلوم از اومد زنان قدم و شد بلند آروم آروم بود نشسته ويلچیر رو بود فلج که نوجون پسر يه

 شناس حق.. ا آيت شیوه به عاشورا زيارت چله و يس سوره چله....میکنیم دعا برات همه ما....شده چی فهمیدم بعدش...زد

 ....نگیره حاجت و بخون نديدم کسی...میکنه معجزه

 2علیرضا

 

  20:20 95 خرداد ۷ جمعه    

 

 دوستان همه به سالم

 ...دارم پیشنهاد يه

 ....بخونیم يس سوره جوجو شفای برای روز هر خاص ساعت يه تو بیايد ها بچه

 ....بخونه نماز رکعت دو براش حرف شد مشرف مشهد ساکن هم هرکس

 

 ....دوست ی

 

  10:12 95 خرداد 8 شنبه    

 

 .گلم دوستای سالم

 ..میکنی زندگی مشهد خودتم کنم فک میکنم زندگی مشهد من عزيزم جوجوی

 .بزن حرف باهاش قلبت ته از افتاد زيباش گنبد به که چشمت رضا امام پیش برو پاکت دل با روز ی

 ..بزن حرف باهاش و ببین حرمشو عکس نیستی که اگرهم

 .میکنیم دعا برات دوستان همه و من باش سالمتیت فکر به اول عزيزم جوجوی

 ....ازيناست بزرگتر خیلی خدا نباش نگران

 .. مهمه خیلی روحیه باش داشته روحیه باش سالمتیت فکر به فقط اول گلم جوجوی

 .کن فکر اونا به ذره ی...نگرانتن چقدر خانوادت ببین بنداز خانوادت به نگاه ی

 ...کن صحبت بزرگ خدای با برو خدا سجده به شب نصف میکنه معجزه خیلی بخون شب نماز عزيزم جوجوی

 ....خدايه خود دست زندگی و مرگ

 ...باشی عزت با همیشه باشه کنارت بخواه ازش

 ...بشی خوب بايد تو شده که دشمناتم چشم کوريه به جوجو

 .بشی خوب بايد تو

 ................باااايد

 .میگیرم برات من بگیری نوبت نمیتونی اگه بگیر نوبت پیشش برو خان بهادر غالمرضا دکتر اباد احمد خیابان



 .میزارم سايت همین داخل برات خونه برم شب نیست همراهم االن شمارش

 ...غدده متخصص امريکاست سال نصف ايرانه سال نصف

 .معجزست بیماران برای واسطست ی خدا لطف به

 .... کردن پیدا نجات مرگ از خان بهادر دکتر وسیله به خدا خواست و خدا لطف به بزرگم پدر و دايی من

 ....ايرانه در دکتر بهترين

 ......پیشش برو حتما

 .بزرگمون خدای لطف به میشی خوب که انشاهلل

 .انشاهلل

 ....دوست ی

 

  10:2۳ 95 خرداد 8 شنبه    

 

 ...حتما حتما....خان بهادر دکتر پیش برو حتما عزيزم جوجوی

 .ايرانه تو دکتر بهترين

  میخوايم تورو خوشحالی و سالمتی ما ی همه

 .میشی خوب حتما

 ....دوست ی

 

  10:26 95 خرداد 8 شنبه    

 

 خدای اون الرحیمه و رحمان اون ستارالعیوب اون کنه حل مشکلتو که میخوام عزيزم دوست تو برای خدا از عزيزم سینای

 ...........................................................بزرگه

 ..داره دوست هم مارو همه

 .خودش فقط.میکنه کمکمون خودش فقط

 .باشیم شاداب خوشحالو روز ی هممون که انشاهلل

 .شادی خیرو به همگیتون روز

.... 

 

  12:2۳ 95 خرداد 8 شنبه    

 

 داشتم من!!!!! میکنه واقعا میکنه معجزه... شناس حق اهلل آيت شیوه به اونم شد تموم عاشورام چله ديروز موافقم منم

 باور... شیرينم من!! بخونید رو شیرين سرگذشت بريد بهتره!!!  بود زور به نفسم..  بود شده تموم برام دنیا اصال میمردم

 و آدم اين حسین امام ندارم شک... پسره اون از بعد زندگیم تو اومد يکی بهتون گفتم کرد نظر بهم ارباب نکنید يا کنید

 خدا به بودم شکسته انقد بود بد انقد حالم من ببینید...  گفتم کم حسین امام مريد آدم اين بگم هرچقد... برام فرستاد

 السالم میگفتم که حالم اون تو يعنی..  نشسته حسین امام روضه تو اومده که نجس ببخشید و کافر آدم يه بود اين تصورم

 خونه دم نمیومدم میشناختم ای ديگه امید خونه اگه من داره که علیک يه سالم صدتا حسین امام میگفتم.. الحسین علی



 میدم قول بهتون...  باشین نامید خلق همه از بايد و بايد ولی... حسین امام هم میخره شکسته دل خدا هم بگم خالصه... تو

 ... میرسین معجزه واقعی معنی به

 میشه خوب حالت تو نکن شک!! میشه بدتر که نمیشه خوب تومورت نشه جدا ازت نفرت تا ببین... داره تومور که آقايی به

 آدم مگه!!! پیغمبر به پیر به بابا!! پرورونديم خودمون تو ما که بديه احساس يه دلیل به ما جون به میافته که بیماری هر

 هرچی باشه يکی زبونش و دل که زندگیتون تو بیاد وفادار و پاک خوب مهربون آدم يه مومن آدم يه وقتی خدا به قحطه؟؟

 که داشته دوستت خدا ، خدا خدايی به!! همینه بخورين غصه نداره ارزش میگم وقتی!!! میکنین فراموش ديدين نامردی

 ازين خدا کمک به تنهايی بتونی وقتی موقعش بذار! ببندی دل نمیدونه عشقتو ارزش که بنده يه به نبايد بفهمی خواسته

 .... میده میده میگم وقتی نمیکنم شوخی!!! میده بهت عالی عشق يه خدا بیرون بیای بیماری و نفرت

 خدا کن باور..  بريز اشک پره دلت هرچقد کن سجده نمازت بعد... کن پاک عاشورا زيارت و ياسین سوره خوندن با دلتو

 بگو...  يا برگرده فالنی نگو!!! نمیکنی تصورشم که میگیره آدمو دست جايی يه از میکنیم تصور ما که اونیه از تر رحیم

 بیماريت واسه بگذره روزهات اين که دلت واسه میکنم دعا برات منم!!!! میکنه چیکار خدا ببین.. همین.. بده نجاتم خدايا

 (-: کنه خدايی برات تا خدا بده دلتو فقط خیريت به عاقبت واسه.. بشی خوب و بخواد خدا که

 2علیرضا

 

  22:۴1 95 خرداد 8 شنبه    

 

 همه به سالم

 عزيز جوجوی

 دارم برات خوبی های لینک اما میکنم کار قلب بیمارستان گرچه بگو بهم خواستی کمکی هر درمان زيمنه در

 

 جوجو

 

  00:۳2 95 خرداد 9 يکشنبه    

 

 خوبم برادرای و خواهرا به سالم

 .هستین من برادرای و خواهرا شما همه

 برادران و خواهران

 شما همه به سالم

 .بیینه نمی خوب ديکه درد سر وقتت چشمام. ببخسید ذاره وچود اماليی غلط هام نوشته در اکر

 .بنويسم غللط بدون و خوب میکنم سعی

 .ازتون میگنم تشگر. من دلدااری به نسبت شما خوب حس اين از ممنونم. برادرامم و خواهرا 

 

 .گفتم بد عزيژم به که پشیمونم خیلی من

 .بره دنیا از نامزدش و باسه سالم خودش جون امیدوارم فقط هست ای ديگه کس با يا داره جديد نامزد اکه

 .هست و بود مهربون خیلی اون ، بخدا نیست اون من دشمن ، نکنیید توهین عشقم به برادرا و خواهرا

 .گنید لعنت اينو ، هس لعنتی غده اين من دشمنن



 

 میکم؟؟؟؟ اينو جرا میدونیید. خوپه خیلی اون ، منهه عزيژ عشقم

 !میدم پول بهت بیا ،گفت اسکن سیتی برم نداشتم پول چون

 .بشه تنک دستش من بخاطر نحواستم و نکردم قبول من کرد هرگاری

 .بشه دور ازم داره حق کردم اذيتش خیلی من ولی داره دووسم خیلی اونم. دارم دوسش خیلی

 

. میشم عصبی تحريک گوچکترين با. شدم بد و عصبی خیلی. کرده خرابم غده اين حاال ولی بودم خوپی و مهربون ادم من

 . بمیرم نبود قسمتم ولی رفتم مرک نزديکی تا و شد بد حالم بار سه امروز

 

 حرف خراب کله من با تا میکرد کم خودش خواب از. بود ارامش برام وجودش همیسه چون بکین بد ندارين حق عشقم به

 . بود مهربون باهام همیشه. بزنه

 

 داره حق   داره حق. کنه تحملم شده سخت براش ولی میدونم داره دوس منو اون

 .هست بودو من عژيز اون

 چون کنه توهین بهش کسی نمیزارم و دارم دوسش من نخواد منو اونم اگه چون بهش بگین بد ندارين حق هم شما

 .بخدا داره حق. کردم اذيتش. کردم خستش و منه از مشکل

 

 . ناراحتم هاتون بدگفتن از ولی ، میکنم تششکر و ممنونم همدرديتون از

 

 از مشکل میدونم چون.  نخواد منو اگه حتی منه عزيز هنوز اون میفهمین؟؟؟ بزنه، حرف موردش در نداره حق کسی ديکه

 .دارم ذوسش که عزيژم به برسه چه کنم تحمل خودمو نمیتونم خودم حتی کنه تحمل منو نمیتونه کس هیچ و بوده خودم

 .بشم خوب کنید دعا فقط. فهمیدين که بدين جواب نیست الزم

 

 

 .نرديکه بهش قلببم ولی دورم رضا امام و مشهد از خیلی خیلی.  نیستم مشهد ساکن منم

 فقط و داره امکان اگه زيارت بريد من جانب از شما فقط. کردين پیشنهاد دکتر و هستین مشهد ساکن که شما از ممنونم

( بپذيرش غالمی به) بهش بکو فقط  ، بکو اينو فقط. کن کمکش دوره ازت که کرده غالمت خودشو نفر يه ، بکید اقا به

 بگو کن، سبز زندکیشو بگو کن، کمکش بگو. روز شبو میزنه صدات داره بگو(  بپذيرش غالمی به) بگو بگو، اينو فقط

 ٔ  بکنه رو ضمانتم و بدونه خودش غالم منو اقا به بگو کردن پیدا دکتر جای به ازت خواهشمندم ، بکن رو ضمانتش

 

 

 غالمت بشه میزنه صدات نفر يه.  بگو فقط

 بکنی رو ضمانتش میخواد نفر يه

 کن کمکم میشم غالمت اقا ، گفت بگو

 جوجو

 



  00:55 95 خرداد 9 يکشنبه    

 

. خدا تورو نکین بد عژيژم به برادرا و خواهرا ، ها بچه. بموونم زنده و بیارم طاقت فردا تا گنه خدا. خراپه خیلی خالم امشب

 .گردم هنر خیلیئی بمونم امشب اکه فقط. هس خرااب حالم کنید حاللم.  اون نه پودم بد من

 که کنید خاللم. میگنم جون سردرد از دازم. گردم هنر حیلی پمونم امشپ. میگنم حاللش.  میگنم حالل عشفمو

. کنه حاللم اآونم حداکنه. همیسه باشه نکهدازش خدا هنوز، دازم دوسش. مییگنم   حالل عشغمو. گردم نازاحتتون

 ديذی اينو اومدی اکه. بدون اينو همیسه ذارم دوست تپلی عزيرمی که میکم بهت. باسه کمگش خددا تا براش میخندم

 عژيزم کن حالالم باسه، خدانکهدازت. عشغم ببحش منو. هنوژ دارم دوست نکن، کريه

 خانم دختر

 

  1۴:1۳ 95 خرداد 9 يکشنبه    

 

  ونازنینم گل دوستای همه به سالااااااام

 �😊😛�باشه بلبل و گل همتوووووون دل حال امیدوارم

 �� همتون به تقديم اينم

 

 �� نخوندم کامنتارو ديگه گذاشتم که آخری کامنت از من

 �😚😍� میشم بعداااامزاحمتون

 2علیرضا

 

  12:۳2 95 خرداد 10 دوشنبه    

 

 سالم

 ....کردم شروع يس سوره ختم برات عزيز جوجوی

 2علیرضا

 

  22:5۴ 95 خرداد 12 چهارشنبه    

 

 عزيز جوجوی سالم

 خوبی؟؟

 بده جواب لطفاً  خوندی منو کامنت اگه

 سینا

 

  00:۳5 95 خرداد 1۳ پنجشنبه    

 

 دوستان سالم



 دوستان؟ هستین خوب سالم

 هستی؟ بهتر چطورين؟ شما عزيز.... دوست ی

 

 عزيز جوجوی

 الشهدا سید بزرگی به باشه رفته پیش موفقیت با درمانت و باشی شده بهتر که انشااهلل چطوری شما

 قرار خودش عنايت و لطف مورد را شما خداوند عزيز ماه اين در انشااهلل هست بزرگی ماه رمضان مبارک ماه نباش نگران

 .میاريد بدست رو خودتون بهبودی شما دارم يقین من چون میشی درمان کامال و میده

 ... نزار خبر بی رو دوستات  عزيز جوجوی

 .شد خواهی درمان حتما انشااهلل که میکنم شروع رو يس سوره ختم براتون االن همین هم من

 .باشید موفق

 سینا

 

  00:50 95 خرداد 1۳ پنجشنبه    

 

 عزيز جوجوی سالم

 .خوبم دوست کن باخبر حالت از رو ما حتما حتما

 ....هستید عشق و غیرت اخر شما واقعا

 ....میريزاد دس بابا

 ....ستود بايد عشقتو و غیرتت و مردونگی

 ....تندی عشق چه اونم عشقه شما عشق

 ....رئوفت و پاک قلب اعماق در کردی حفظ عشقتو هنوزم حتی

 ....مادرت شیر به بنازم

 ....باشه نگهدارت انشااهلل خدا

 ....غیرت خوش شد خواهی درمان انشااهلل

 ....ايندت خانم حال به خوش واقعا ، عزيز جوجوی

 خیلی همسرت به عشق عوضش در( ندارم خوبی مالی وضعیت هم خوم من البته) نباشه راه روبه مالیت وضعیت اگر حتی

 ....باالتره خیلی ثروت از همین و عالیه

 ....هستید ثروتمندترين عشق لحاظ از شما من عقیده به

 ....باشه مردونگیتون و غیرت با برابر تا میاد گیرت خوب عشق يه انشااهلل

 ��....عاشقت قلب به بنازم مرد شیر 

 2علیرضا

 

  18:۴۳ 95 خرداد 15 شنبه    

 

 همه به سالم

 شديد؟؟ غیب دفعه يک همگی چرا دوستان



 ......بگه ماهم به خبره با جوجو از کسی هر

 آنا

 

  15:59 95 خرداد 1۷ دوشنبه    

 

 هستم دختر و سالمه 2۴ خودم شدم آشنا ازدواج برای کسی با که دوساله کنیدمن کمکم لطفا عزيز دوستای

 گفته دروغ بهم خدودی تا مالی وضع و تحصیالت به راجع که فهمیدم ارتباط از بعد کوتاهی خیلی مدت

 (سیکل از کمتر)  دارن ابتدايی ی وره تحصیالت ايشون و عستم داروساز من

 هستن شناخت اين جريان در مانال ها خانوادع

 دارن لیسانس ايشون که میکنن فک من ی خانواده نگرفتیم، همديگرم دسته حتی ما

 عالیه رفتاراش و اخالقا و داره درس منو خیلییی گذشته سال دو االن حاال

 کردم سعی خیلی من ندارن، انداز پس تومنم میلیون 1 واقعا که هستن ساله ۳0 مرد يه ايشون نداره ازدواج شرايطه ولی

 میکنه خرج سريع کنیم جمع تومن 200 تا ولی کنه جمع پول کنم کمکش

 که باشم ای رابطه تو ازين بیشتر واقعا نمیخوام من االن نمیشه، منً ای صحبت متوجه اصال تحصیالتی اختالف خاطره به

 به دوسال تو اينکه ولی ندارم مسکل پولی بی با بخدا...  و باال مالی سطح از من ی خونوادع نمیرسه ازدواج به مطمعنم

 بازم داره حقوق تومن میلیون 2 ماهی نیست زندگی مرد کنم فکر میشه باعث واقعا نکرده جمع تومن میلیون 1 من خاطره

 میگیره من از خرجاشو از بعضی

 نمیتونم میگه بخون درس حداقل نیدم زندگیتو ی هزينه من نکن کار گفتم بعش حتی

 رفتارا ولی میکنم تحمل دارم هی بشکنم قلبشو نمیخوام و نکرده من به ای بدی اخالقی نظره از ولی شم جدا میخوام االن

 میکنه اذيتم اش مسئولیتی بی و حرفاش و

 حقوقشون باقی از واقعا ولی منم نظره از واجبه که میدن مادرشون ی اجاره برای ت 500 ماهی کردن فوت ايشون پدر

 ازدواج اين به ندن رضايت دارن حق خب دارم خانواده منم ، نمیکنن انداز پس هیچی

 دوستان کنم کار چی کنین راهنمايیم

 جمع باهم شد قرار وای ندارن سرمايرو میلیون ۳0-20 اون نخوندنو درس م فهمیدم رابطه از بعد ماه جن از من راستی

 نیست توش تومنم 1000 لی و گذشته سال 2 االن کرديم باز مشترک انداز پس حساب حتی بسازيم زندگی و کنیم

  کنم کار چی نمیدونم نمیکنن، قبول ولی حداقل بخونن درس ايشون کنم کار حتی حاضرم من

 آنا

 

  18:56 95 خرداد 1۷ دوشنبه    

 

 دوستان سالم

 هستم داروساز و ساله 2۴ دختر يه من

 خوانواده با مشورت با منم ،  دارن لیسانس که گفتن من به ايشون شديم، آشنا ازدواج برای آقايی يه با پیش سال 2

 همديگرو کم خیلی نگرفتیم همديگرم دست حتی سال 2 اين تو ولی کنم بررسی ازدواج برای ايشونو گرفتم تصمیم

 میبینیم

 خوندن درس دبستان تا و ندارنو لیسانس که گفتن من به بینمون شد ايجاد عالقه ک مدت يه از بعد



 من اما ندارن شد معلوم بعد که دارن کوچیکم ی سرمايه يه بودن گفته ايشون کنیمو ازدواج زود بود قرار ما اينکه ضمن

 کردم تالشمو ی همه ، گذشته سال 2 االن....  میکنیمو تالش هم با نداره اشکالی گفتم ايشون پاکی و خوب اخالق بخاطره

 واقعا من میکنن، خرج رو همه که دارن حقوق تومن میلیون 2 ماهی ايشون نداريم اندازم پی تومن هزار 10 حتی ولی

....  و میشه درس میگن ايشون ، موند دوست نمیشه که ابد تا ولی میبینم ايشونو عالی اخالق و عالقه کنم کار چی نمیدونم

 نمیشه که مطمئنم من ولی

 نمیتونم میگه ولی چنیال تا بخونن درس ايشون و کنم کار من کردم درهواست ازشون حتی

 اگه حتی االن و هستم باال سطح ی خونواده يه از خودم من ، ايشون دارن لیسانس که میکنن فک من ی خونواده االن

 بدن ازدواج اين به اجازه نداره امکان بفهمن ايشونن تحصیالت فقط من ی خونواده

 منو انقد که کسی مخصوصا بزرگیه گناه چون بشکنم کسیو دل که نمیاد دلم طرف يه از واقعا ولی شم جدا میخوام من

 داره دوس

 کنیم جمع پول تونن هزار 500 تا ولی کنیم جمع کوچیک ی سرمايه يع زندگی شروع برای کردم سعی بارها طرف يه از

 میکنه خرج وقتا بعضی منم پوالی حتی و میکنه سفر و لباس مثل مورد بی خرجای آقا اين

 شم جدا که نمیزاره دلش شکستن از ترس ولی نداريم هم به ای آينده هیچ که میکنم احساس واقعا

  نمیدن ازدواج اين به اجازه هت واقعیت فهمیدن با من ی خانواده بازم نشم هم جدا اگه حتی

 کنین کمکم تروخدا

 فکر اينکه و نداد اجازه بهم عالقم ولی میشدم جدا بايد واقعیتارو فعمیدم که اولی روز مقصرم خودمم اينکه به توجه با

 نمیفته اتفاق اين مطمئنم االن ولی میسازيم رو آينده باهم میکردم

 

 داره خدارو فقط که يکی

 

  2۳:2۴ 95 خرداد 1۷ دوشنبه    

 

 خدارومیخوام خود ارامش همتون واسه روخوندم همتون ستان من ها بچه سالم

 2علیرضا

 

  18:۳2 95 خرداد 18 شنبه سه    

 

 ....داره رو خدا فقط که يکی به سالم

 خداست به امیدمون چشم ما همه....ممنونم

 2علیرضا

 

  18:۴1 95 خرداد 18 شنبه سه    

 

  سالم

 رفتید؟؟ ازدواج از قبل مشاوره تابحال آنا خانم



 از خیلی ندارن کردن انداز پس توانايی ايشون که بپذيريد بايد شما....میکنه تغییر سختی به سالگی۳0تو انسان شخصیت

 طرفی از...نداره ربطی تحصیالت سطح به ندارن مهارت و توانايی اين هم هستن کرده تحصیل و پزشک که من دوستان

 جلسه۳ بعد مشاوره بريد جلسه چند کنید سعی....کنه ايجاد براتون مشکالتی ممکنه آينده تو شما تحصیالت سطح اختالف

 صبور خیلی بايد شما ولی....کنن تغییر میخوان اصال يا نه يا میکنن تغییر ايشون و بديد ادامه میتونید که میشه مشخص

 عالی زندگی برای پاشنشونه و میشه جزم عزمشون ايشون که اهلل شاء ان...باشید نداشته وار معجزه تغییرات انتظار و باشید

 میکشن ور شما کنار در

 آنا

 

  21:5۴ 95 خرداد 18 شنبه سه    

 

 حق خانوادم خب ولی دارم درامد خودم من...  و نمیکنن جمع پول همیشه چرا ايشون نگفتم منم ، 2 علیرضا آقای مچکرم

 باشن داشته رو توقعات سری يه دارن

 شیم جدا بايد که میگن فقط بريم ازدواج مشاور اگر که مطمینم من

 میدونم اينکه با مهمتره، ارامش بنظرم واقعا تیست عالقه که چیز همه خب ولی دارم عالقه ايشون به خیلیییی هم هودم

 الناس حق منم و چیز همه کنه تغییر شايد بمونن فعال بذار میگم خودم به ولی میشه ختم دل شکستن به داستان اين اخر

 نیفته گردنم به

 آنا

 

  22:1۳ 95 خرداد 18 شنبه سه    

 

 میاد پیش ، ديدم بارها زياده خیلییی دانشگاه تو چیزا ازين شمارو، ی قصه خوندم من علیرضا اقای

 میاره آرامش که شدنه داشته دوست ، نیست داشتن دوست به فقط خوشبختی ولی داره شعار حالته حرفم میدونم

 نبوده عاشق مطمعنن چون رفته زندگیتون از آدم اون که باشین خوشحال من بنظره

 میچشین رو واقعی وعشق خوشبختی طعم و عاشقتونه که میشین آشنا کسی با ايشاال

 سینا

 

  01:00 95 خرداد 19 چهارشنبه    

 

  سالم

 خانم آنا به

 .هست درست کامال حرفشون هم 2علیرضا عزيز برادر و داديد رو خودتون جواب حدی تا خودتون شما ببینید

 يا دوستان جلوی ازدواج بعد اينکه شرط به نمیشه زندگی تو مشکل ايجاد يا و خرابی موجب تحصیلی سطح اينکه اول

 ...خودتون شخص به برمیگرده اين که نکنید خجالت احساس اقوام

 ....نگیريد ناديده رو خوب رفتار و اخالق گاه هیچ اينکه دوم

 ....اشتباهه کامال که ندونید اخالق از برتر رو تحصیلی سطح هرگز اينکه سوم

 ...میشه ساز مشکل اينده در و داريد زيادی سنی اختالف متاسفانه اينکه چهارم



 

 

 بلد رو معاشرت اداب ولی هستن لیسانس هستن ادمهايی چون عالیه تحصیلش به توجه با خوبه اخالقش گفتید که اينجا تا

 .کرده مغرور رو اونها بودن من جو و نیستن

 

 ... که شما خدمت بگم اخر در

 اقا اين. میشه زيادی مشکالت باعث خودشیفتگی اين که میبینه خودشو فقط يعنی داره شیفتگی خود مشکل شما طرف

 .برداره دست کردن خرج از میتونه سخت و نداره چندانی عالقه زندگی به

 اين با ولی نیستم کار سر همیشه و ازاده شغلم و ملیونه يک ام ماهیانه حقوق و هست سیکل تحصیلیم سطح خودم من

 . هستم ساله 28  ولخرجم هم قدری اينکه با دارم انداز پس ملیون يازده وجود

 . کردم انداز پس ايندم و زندگی بخاطر

 

 يه احترام و معاشرت اداب نمیکنه، پیدا معاشرت اداب طرف تحصیالت با چون نباشید تحصیالت بفکر اينکه اول بهتره شما

 .هست خانوادگی و ذاتی چیز

 .مهمتره همه از اين نباشه فساد اهل نکرده خدای ببینید و کنید دقت بهتره

 کال.  بگیری جلوشو نمیتونی کلی طور به هست بازی رفیق اهل اگر.ديگه چیزای يا موادی و ی س ن ج میخوام عذر فساد

 .کنه ترکش ممکنه غیر ديگه کنه عادت چیزی هر به انسان

 

 هزار حتی باشه داشته دوستون واقعا ،اگر میکنم ترکت نکنی انداز پس اگر بگی بهش میتونی يا ، مشاوره بريد حتما حتما

 .نیست بدهکار گوشش باشه نداشته دوستون اگر و نمیکنه خرج هم ماه در ريال

 .باشه عشقی اگر البته بده تغییر اينو میتونه عشق فقط

 عالیه بتونه اگر بده، تغییر خودشو و کنه انداز پس میتونه ببینی جدايی به ترسوندنش با و ببینید رو ها واقعیت بايد حتما 

 بقول و نیست زندگی مرد اصال يا و میکنه استفاده سو شما پول از داره يا که کنید قطع رو رابطه بهتره نتونه اگر ولی

 .بدتره هم جهنم از زندگی بیخیال فرد با هست، بیخیال معروف

 

  

 

 2علیرضا

 

  1۴:2۴ 95 خرداد 19 چهارشنبه    

 

 همه به سالم

 تو از بیشتر منو دنیا تو هیچکس میدونم گفت....نداره آرامش من کنار که زد بهم حرفو همین دقیقاً خودشم آنا خانم

 ....برام نمیشی گاه تکیه تو گفت....ندارم آرامش من تو کنار اما داشت نخواهد دوست

 البته....میشه مشهود درونش تغییر به تمايل باشه شما به رسیدن هدفشون واقعا اگه ايشون...هستش مانع بدترين بالتکلیفی

 ...باشید ومحترمانه منطقی جدايی بفکر نشد حاصل ای نتیجه اگه کنید صبوری هم کمی



 

 آنا

 

  2۳:۳1 95 خرداد 19 چهارشنبه    

 

 اگر میگن يامثال دارن، ای ديگه نظره خب ها خانواده ولی نیست مهم اصال تحصیالت سطح منم برای کنین باور سینا آقای

 .... و باشه موفق حدودی تا...  و ورزشی ی رشته يه يا کار تو نداره تحصیالت کسی

 دادم، بازی ايشونو انگار شم جدا االن اگه میدونستم مسايلو اين اول از چون دارم وجدان عذاب خیلی من علیرضا آقای

 مرور به میکردم فکر و باشه گذار تاثیر حد اين تا موضوعات اين نمیکردم فکر واقعا ولی میدونستم که دارم قبول خودم

 عذت ولی نکرده اذيت منو خیلی مالی مسايله هم واقعا ، بیام کنار ای سختی هر با میتونم میکردم فکر ، میشه بهتر زمان

 از حاال تا دخترم اينکه با من میده بدی حس بهم میگیرن پول من از تومن 1000 حتی ايشون که هربار مهمه برام نفس

 باشه بد اخالقشون که نمیکنم ای بدی هیچ منم ولی واقعا خوبه اخالقشون طرفم يه از ، نگرفتم پول ايشون

 خودم به ، باهاش کنم بازی نمیخوام خدا به ، موندم بازم جدايیه اخرش میدونم اينکه با االن همین دارم وجدان عذاب ولی

  نمیشه درس هیچوقت میبینم میکنم نگاه که منطقی ولی ، نمیشم جدا همین واسه شه درست شايد که میدم انید

 2علیرضا

 

  10:5۷ 95 خرداد 20 پنجشنبه    

 

 همگی به سالم

 اهلل شاء ان حق درگاه قبول نمازتون روزه

 ....میشه تر سخت براتون جدايی میره پیش ارتباطتونن که ثانیه هر اينطوره واقعا اگه

 .....بود مهم براشون بقیه دادن بازی و میکردن حس وجدان عذاب شما مثل هم مذهبیاش کاش

 میشدم عصبانی من که میکرد کارايی اون که بود اين داشتم طرفم با که اختالفی تنها من شما و سینا آقا از دارم سوال1

 ايشون...داشتم مالکاشون همه شغل و خانواده و تحصیالت نظر از انصافا ولی دوسال طی داشتیم لفظی دعوای باهم ودوبار

 پسريو هر اين میکنه تغییر رفتارشون بود مشهود کاملً  داشتن که زمانی و بودن خوب بامن نداشتن خواستگار که زمانی

 بهتر خواستگار اومدن با داشت حق اون آيا....میکرد تحقیق خواستگاراش برای خودم چشم جلوی اينکه بخصوص..میده آزار

 خدا!هست بهتری موردای شما برای!بود خوبی تجربه که جواب اين کنه؟؟با رها منو من، خواستگاری عین در

 !عقدش بعد بگه تبريک تولدت بیاد بعد!!کنید فراموش منو امیدوارم!کريمه

 

 مريم

 

  12:0۳ 95 خرداد 20 پنجشنبه    

 

  میشه شکسته دلتون دوبرابر دقیقا دوبرابر، که باشین منتظر شکستین رو کسی دل اگه نشسته حق جای خدا عزيز دوستان



 دقیقا که شدم آشنا ديگه کسی با بعد مدت يه. کردم کات سال يک بعد داشت دوست منو که بودم پسری با سال يک من

 جای خدا چون میبینه دنیا همین تو زشتشو کار نتیجه اونم هستم مطمئن. کرد استفاده سو ازم و داد بازی منو سال دو

  نشسته حق

  نمیگذره شکسته منم دل که کسی از نگذشت من از نمیگذره الناس حق از گفته خودش خدا

 آنا

 

  18:5۴ 95 خرداد 20 پنجشنبه    

 

 صحبتتون با موافقم من مريم خانم

 نمیکنه فک ای ديگه خاستگاره هیچ به باشه کسی عاشقه دختر يه اگر میکنم فک من راستش علیرضا آقای

 وقتی ولی ، بشناسی تارو 10 اون شما داره عیب تا 10 شما طرف اگر میشه باعث مدت طوالنی دوستیه کل در ولی

 تا 10 چون میکنه فک و نمیدونه خانم دختر اون شه معلوم آينده تو قراره که باشه داشته عیبم 1000 اگه میاد خاستگار

 بهتره خاستگار پس نديده عیبی هیچ ماه 1 تو خاستگار از و شناخته سال ۴ تو شمارو ايراده

 و دخترا دله رو میمونه کوچیک چیزای بعضی میگم دارم خودمم من عجیبیین موجوداته دخترا کال اشتباهه، فکر اين که

 کوچیکترين حتی به راجع قدم به قدم بايد رابطه طول در بنظرم بکنه، نمیتونه فکرشم حتی پسر يه که میکنه سرد اونارو

 تحمل اين ولی کرد تحمل مشکلیو يا نظر اختالف بشه ازدواج از قبل شايد ، رفت جلو و کرد صحبت عقیده و ناراحتیو

 خیلییی میشه سخت ازدواج از بعد واقعا

  پزشک؟ پیرا يا هستین؟ پزشک شما 2 علیرضا آقای

 آنا

 

  19:01 95 خرداد 20 پنجشنبه    

 

 برای کنن تحقیق شما جلوی که ، آمیره توهین خیلی بنظرم خانم اين رفتارای  عجیبه خیلی من واسه ولی سینا آقای

 بگم چی نمیدونم واقعا ، خاستگاراشون

 جدايی که بهتر!!!!!!  میشدين خوشبخت ازدواج از بعد حتی خانم اين با شما نمیکنم فک ولی کنم قضاوتشون نمیخوام

 بودم خوشحال بودم شما جای اگه من اومد پیش

 براتون بهتر های موقعیت خیلی باشین مطمعن و ،، میبینم من که جايی تا هستین اعتمادی قابل و متشخص آدم شما

 کنین اقدام جدايی برای خودتون که میگفتم بهترن من بودين من برادر فرض به و بودين رابطه تو شما اگر   ، میاد پیش

 وقت هیچ ارزش پس نمیخواد کامل و ٪100 شمارو يعنی میکنه بررسی خاستگاراشو بقییه هستینو شما که کسی

  نداره گذاشتنیو

 سینا

 

  19:09 95 خرداد 20 پنجشنبه    

 

 همه به سالم

 آنا  و.   2علیرضا به سالم



 عزيز برادر هستین خوب

. بوده پوشالی شما به عشقش طرف يعنی شما های صحبت اين و داشتن افراد خیلی رو شما مشکل کال خوبم برادر علیرضا

 فقیر پسر يه عاشق واقعا فقیر دختر يه اگر. بوده دختری چه هست مشخص کامال کرديد توصیفش اينجوری شما که کسی

 عشقش اگر و میپسنده رو فقیر پسر همون باشه عاشق دختر واقعا اگر بیاد گیرش پولدار خواستگار يه مدتی بعد و بشه

 محکمی مالک مالی وضعیت و تحصیالت کردم عرض همین بخاطر کال.پولدار پسر سمت میره و میکنه رهاش باشه پوشالی

 غلط کامال که میکنن نگاه فرد اجتماعی جايگاه به دوم و مالی وضعیت به اول ما جامعه در متاسفانه که نیست ازدواج برای

 .هست اشتباه و

 شوهرش همون به باش مطمئن و باشه شما کنار نداره لیاقت بوده اينجوری که دختری برادر نکن ناراحت خودتو هم شما

 عمرش اخر تا بمونه عشقش رو نتونه بار يه که کسی. بیاره گیر بهتر يا پولدارتر شوهر يه اگر میکنه پشت روز يه هم

 پنهانی طور به میديدی باهاش زندگی اگرتو چون نکرديد ازدواج هم با شما که بهتر پس باشه، محکم و قدم ثابت نمیتونه

 خودتون که هايی گفته طبق ديده صالحتون به خدا پس میشد، تر کننده ناراحت و بدتر براتون داره مشکوک های رابطه

 رو شما حرف و باشین درگیر هم با مدام زندگی تو تا بوده بهتر عفتی بی دختر چنین از االنتون شدن جدا. کرديد عرض

 . میکرده فلج کلی به زندگیتونو و میکرده سرکیسه رو شما سنگین مهريه با بدتر همه از و نده گوش

 :عزيز علیرضای دارم شما از سوال يه من حاال

 و نبوده حالیش عشق که دختری چنین از بشید جدا هم از زندگی تو يا بهتره براتون و میپذيريد رو االن جدايی شما

 بشید؟؟؟؟ سنگین مهريه پرداخت به مجبور

 داريد؟؟؟؟ قبول رو مجدد ازدواج جهت خودتون شدن بدنام خانوادگی، ابروی مهريه،رفتن پرداخت

 رو؟؟؟؟ االن رابطه قطع يا

............................................ 

 عزيز آنای به

 ماهی امد در با ابتدايی پنجم مدرک با پسر يه ولی باشه نابکار و بدجنس میتونه ملیون سه ماهی امد در با مهندس پسر يه

 .باشه ترين پاک و بهترين میتونه تومان هزار پانصد

 دختر تفکر طرز اين با کامال که صورتی در بده نداره هرکس و خوبه داره تحصیالت کس هر میکنن فکر ها خانواده

 .میکنن بیچاره خودشونو

 ...هست اشتباه جامعه تو داماد انتخاب روش کال...داماد انتخاب شیوه افتاده جا بد جامعه تو کال

 .داريم داماد تا سه خودمون

 هم مادرخودش و پدر و مادرم و پدر به احترام حتی شعوره بی و مغرور ادمی هست، لیسانس و میکنه کار داروخانه تو اولی

 .کرده مغرورش و روانی بودن من جو و نمیزاره

 .میکنه مصرف مواد متاسفانه که میکنه کار کارخانه توی و هست ديپلم دومی

 از بزرگتر جلوی حتی بافرهنگه و تربیت با خیلی و میده انجام گاز کشی لوله خودم کنار که داره ناقصی ديپلم هم سومی

 .نمیکشه هم دراز خونه تو خودش

 

 و ما کار از شده جدا هست مدتی هست ساله۳8 سنش و دبستانه پنجم تحصیالتش هست کاريمون محیط تو هم کارگر يه

 اول االن و خوندن درس به کرد شروع امسال حتی زرنگیش و اخالقش بخاطر نفت شرکت پیمانکاری سرکارگر شده

 .تموم و بگیرم رو ديپلمم فقط میخوام میگه و شده قبول راهنمايی

 



 .کنه تغییر تا کنید بینش خوش اينده و زندگی به بتونید که باشید اين فکر به بیشتر شما پس

 ...کن دقت خیلی نمیاد گیر جا همه مهربون و خوب اخالق جان آنا 

 ...کن دقت نمیاد گیر جا همه نجابت و پاکی

 ...نمیخوره بدرد کار فساد اخالق بد لیسانس فرد يه

 ...نمیخوره بدرد باشه داشته بزن دست که اخمو لیسانس فرد يه

 ...نکن تباه خودتو زندگی خانواده حرف به

 ...کنی درستش میتونی که ولخرجه و بیخیال زيادی فقط نداره که مشکلی خدا بنده

 ...بشه درست تا کنی ترکش میخوای بگو و بترسونش باشه داشته عالقه بهت واقعا اگر

 ... باشی سرپناه يه فکر و بشی عوض بايد میخوای منو اگر بگو

 شرايط میتونی هم و باشی شرمنده خدا پیش و نشکستی دل هم اينجوری میکنم ترکت نکنی انداز پس اگر بگو بهش

 .کنی فراهم رو تغییرش

 .نه يا باشی کنارش شما نیست مهم براش و نداره دوستون نشه عوض اگر و داره دوستون بشه عوض اگر

 ...نپذيرفته رو تغییر چون خواسته خودش بلکه نشکستین دل شما بشه عوض نخواد اگر

 

 و کردن ترک کامال عشقشون بخاطر بودن معتادانی. بده تغییر رو چی همه میتونه و داره زيادی قدرت ،عشق جان آنا ببین

 ...شدن عوض کال

 ... شما خواسته از بیشتر خیلی...میکنه تغییر میکنید فکر که اونی از بیشتر حتی باشه عاشق اگر شما طرف

 ...شما بخاطر بسازه ايندشو زندگی و نکنه خرج ديگه هم ادامس يه پول حد در حتی میشه راضی باشه عاشقتون اگر

 مبارک ماه اين برکت به کنه تغییر امیدوارم

 خودشو سريع باشه سخت براش شما دوری اگر میکنم، ترکت باشی اينجوری میخوای اگر بگو و کن امتحانش بار يه شما

 .کرده تغییر انتظارت از بیشتر ديد خواهی و میکنه جور و جمع

 

 سینا

 

  19:۴9 95 خرداد 20 پنجشنبه    

 

  سالم

 خانم مريم به

 .بديش از بیشتر حتی میده خطاشو جواب هرکسی و درسته دقیقا

 .بودم شاهد و ديدم خودم من که باشه کسی سرگذشت هم شايد و باشه خودم به مربوط شايد میزنم من که حرفهايی

 .میشن هم عاشق و میپسندن همو کامال دختره و پسره دوماه بعد میشه دختر يه عاشق پسر يه

 و دختره خواستگاری میره و میکنه مهیا رو زندگی ايجاد شرايط و میزنه اتش ابو به خودشو پسره سال يک گذشت بعد

 .میکنن ردش نیست کارمند و ازاده شغلش پسره اينکه بخاطر فقط دختره خانواده

 .باشه پسره عشق فکر اينکه بدون میشه جدا پسره از راحت خیال با هم دختره

 کمال با دختره اضافه به دختره مادر و پدر و بوده بهزيستی کارمند که میاد گیرش خواستگار يه دختره ماه چند بعد

 .عروسی هم دوماه بعد و میکنن عقد سريع و زود و میکنن قبولش ذوق و خوشحالی



 ناديده رو خطا اين پسره خوب شغل بخاطر هم باز و بوده زندان سال چند عمد قتل بخاطر پسره میفهمن ماه چند بعد

 ... میگیره خانوادشو و دختره گريبان اول خواستگار شکسته قلب عذاب اينکه تا. نمیارن خودشون روی به و میگیرن

 اداره هیچ در اينکه بر مبنی ای نامه و میشه اخراج بهزيستی اداره از نامشروع رابطه بقیه و شما از میخوام عذر بخاطر پسره

 . میکنن اش پرونده ضمیمه نداره رو گرفتنش کار به حق ای

 .... هست نانوايی در کار مشغول پسره االن

 ...شدن ابرو بی کامال هم دختر خانواده

 داد خواهد رو بدی کار هر جزای خدا بله

 2علیرضا

 

  01:25 95 خرداد 21 جمعه    

 

 سالم

 بیان که داشتین نفس عزت انقدر و پذيرفتین و اومدين کنار خودتون با که داشتین اينو جرات که خوبه خیلی خانم مريم

 ...کردين

 ....نمیکنه وعده خلف وقت هیچ و داروه ترين عادل خدا..شماست با حق بله

 

 

 2علیرضا

 

  16:2۳ 95 خرداد 21 جمعه    

 

 همگی به سالم

 داشت خواستگار وقتی...اندازه از بیش بود رنج زود خیلی من طرف اما بود سال2 ما آشنايی مدت....راهنمايیاتون از ممنون

 بشدت میرفت خواستگارش وقتی اما...نمیگفت شده چی میپرسیدم هرچی و میشد عوض رفتارش من با ناخودآگاه

 ...کردن تموم چی همه دبو عید ماهش يک که ماهه۳ که هم آخر بار و میشد احساسی

 داخلی ارشد کارشناسی میشه مشخص بعد هفته تا اهلل شاء ان نداد اجازه خدمت طرح قانون يعنی نیستم پزشک نخیر

 محل بیمارستان تو گرچه....نیستی متشخص بده اخالقت که بود اين گذاشت رومن که اشکاالتی....نه يا میشم قبول جراحی

 ....باشم داشته مناسب برخورد میکنم سعی مدير رئیس تا وخدمات نگهبان از کارم

 آنا

 

  19:5۴ 95 خرداد 21 جمعه    

 

 يه خودم ،،، نمیاره شور و فهم تحصیالت ايشونواقعا با موندم االن تا که موافقم شما های صحبت با خودم من سینا آقای بله

 داشت، شريف فضای هرا دکترای ، میزدم حرف باهاش وقای میکشیدم خجالت بود دهن بد انقد مه داشتم دمتر خاستگاره

 هستم اشنا باهاشون االن ک اقايی اين ولی ، مرز و حد بدونه ادبو بی خیلی ولی بود دانشگاه استاد مادرشم ، ادب بی واقعا

 و کنه کمک خدا که ايشاال بدم فرصت يه بهشون شما صحبت به بنا گرفتم تصمیم منم عالین اخالقی نظره از خداروشکر



 آل ايده زندگیه يه امیدوارم هستین محترمی و شخصیت با ادم که مشهص شماهم سینا آقای شه درست چیز همه

 بشه نصیبتون

 .....دوست ی

 

  1۴:00 95 خرداد 22 شنبه    

 

 .باشه حق قبول عباداتتون و طاعات گلم دوستای سالم

 ..بود شده تنگ همتون برای دلم

 .باشی خوب همیشه امیدوارم چطوره حالت عزيزم سینای

 .....همکاريم گفت میشه نوعی به البته شدم اشنا العاده فوق مرد ی که هست ای هفته ی تقريبا راستش سینا

 برخورد بايد چوری نمیدونم چکارکنم نمیدونم ولی کرده عالقه احساس بهم خیلی دارم بهش خاصی حس ی ولی نمیدونم

 ...کنم

 .دارم دوسش جورايی ی ولی

 کن راهنمايیم قشنگه خیلی حرفات جونم سینا

 آنا

 

  16:2۷ 95 خرداد 22 شنبه    

 

 علیرضا آقای نباشین نگران میشین قبول حتما که شاهلل ان

 شدن عوض خیلی دخترا جديدا مخصوصا ، میشه خودمم شامل ، نمیارم در دخترا کاره از سر زياد من واال بگم چی

  رابطه اين شدن تموم با نکردين ضرر شما زياد اختمال به که مطمعنم ولی

 2علیرضا

 

  2۳:55 95 خرداد 22 شنبه    

 

 همگی به سالم

 دوست يه به و خانم آنا به سینا داداش به

 همه به شبیه خیلی داديم زندگی تو شما و من که امتحانی میکنم سالتونه؟فکر چند شما جسارته!عزيز سینای آقا:سینا به

 بشید خوشبخت که اهلل شاء ان شدم خوشحال خیلی: دوست يه

 پايان نیازمنده خوب گرايش که حیف...میشد قبول رزيدنتی میشید استريت رينگ يا استريت اهلل شاء ان شمام:آنا خانم

 طرحه

 

 

 ناشناس

 

  12:11 95 خرداد 2۴ دوشنبه    



 

 طريق از نیازهاش به داشت انتظار ازم.بود دور هم از شهرامون.شدم دوست پسری يه با و کردم اشتباه من.ببخشید.سالم

 با هم روز دو.کردم بالکش منم.میکنم بالکت يا نزن حرفات اين از يا گفتم داشتم دوسش اينکه با هم من.بدم پاسخ چت

  افتاده؟ گردنم به الناس حق ايا.کردم بالکش همین برای کنم ناراحت رو خدام نخواستم شکستم؟من دلشو من. بوديم هم

 سینا

 

  15:۴۴ 95 خرداد 2۴ دوشنبه    

 

 خوبم دوستان همه به سالم

 ....دوست يه به سالم

 عزيزم؟ دوست هستین خوب

 ...ايشاهلل باشه مبارکتون

 .هم کنار در بشید خوشبخت و باشه ارزوهاتون عشق همون میکنم ارزو

 در ولی شخصی موضوع يه بخاطر ناراحتم مقدار يه اينکه ،با شدم خوشحال چقدر واقعا بهتون میکنم عرض تبريک بازم

 . خوشحالم خیلی خیلی نیستید قبل مثل ديگه و کرديد پیدا رو عشقتون میبینم اينکه از نهايت

 .براتون میکنم خوشبختی ارزوی و میکنم عرض تبريک بازم

 .نمیشناسم رو خدا بنده اون من چون هست اثر بی شما االن موقعیت توی من راهنمايی عزيز دوست

 :شما خدمت کنم عرض رو نکته چند فقط

 ...نبند دل زياد بهش خواستگاری نیومده که زمانی تا.1

 ...کنه عالقه ابراز مستقیم بهتون خودش تا کنی دوری مقدار يه ازش کن سعی.2

 ...نکن برقرار رابطه باهاش وجه هیچ به.۳

 ...نشو مزاحم يا خواستگاری بیا يا بگو کرد عالقه ابراز وقتی. ۴

 ...باش خودت راه سر بر شده پهن های دام مراقب.5

 ...هست کی هر حاال نکن اعتماد بهش هرگز میکنم عرض بازم.6

 ...بشی خبر با اخالقش از و بشناسیش يواشکی کن سعی.۷

 ...نگیر گرم باهاش و نکن توجه بهش اونموقع تا وگرنه خواستگاری اومده که کن اعتماد بهش زمانی فقط و فقط.8

 ...نکن اعتماد بهش کلی طور به میاره در بهونه اومدن خواستگاری سر عالقه ابراز از بعد ديدی اگر.9

 ...داره شغل شما مورد که باشه بیکار طرف که انداخت تاخیر به رو خواستگاری میشه زمانی فقط.10

 ،..خواستگاری زمان تا نبند دل بهش و نکن اعتماد بهش میکنم عرض هم باز. 11

 ...عشق هستو زندگی نیتش بفهمی میتونی خواستگاری اومدن با فقط. 12

 ... نخور هاشو بهونه گول. 1۴

 يا دارم خانواده من بگو کالم يک فقط شما کرد عالقه ابراز وقتی و کنه عالقه ابراز خودش تا نشو نزديک بهش اصال. 15

 .نشو مزاحم يا بیاخواستگاری

 .بشناسیش میتونی فورا( نشو مزاحم يا خواستگاری بیا يا) جمله با باشه داشته زندگی نیت واقعا اگر

 !نمیتونم و اونجوريه يا اينجوريه فعال که میاره بهونه يا خواستگاری میاد و میکنه محیا رو شرايط سريع يا

 ...کامل کنی اعتماد بهش میتونی و عشقه هدفش خواستگاری بیاد اگر



 ...هاس گذار دام اون از که بگیرش نديده کال نبند، دل بهش نشو، نزديکش اصال بیاره بهونه و نیاد اگر

 ...باش مراقب...باش مراقب...باش مراقب. گرامی دوست. عزيز خانم.عزيز دوست يه

 میکنن استفاده سو و میکنن نزديک خودشون جنس هم غیر به رو خودشون چجوری پسرها میدونم و پسرم خودم من

 ...ازشون

 فقط... میکنن استفاده دخترها کردن افسون برای روشی چه از میشناسم رو فاسد های پسر خوبی به و پسرم خودم من

 سال دو يکی رابطه شروع از میبینی میکنی نگاه که بعد ولی خواستگاريت بیام میخوام و عاشقتم و دارم دوست میگن

 ...خواستگاری از نیست خبری و گذشته

 

 .کنم عرض اخر در

 ...کارت دنبال برو يا خواستگاری يا بگو فقط

 ...نخوری دارشو برق و زرق پر حرفهای گول نکرده خدای

 ...باش مراقب پس قديمت سرگذشت میشه بازم کنه اسیر دلتو اگر...کنه صید دلتو و نخوری گول

 ...دخترها از بیشتر خیلی هستن زيرک خیلی خراب پسرهای باش مراقب عزيز دوست يه

 .داشتین ارزوشو که باشه آلتون ايده مهربونو عشق همون و خواستگاری بیاد ايشاهلل

 .بشی خوشبخت کامال تا کن دقت پاکیش و اخالق به خواستگاری اومد ايشاهلل وقتی فقط

 .بدون مالک رو پاکی و اخالق فقط...نخوری گول نکرده خدای اجتماعیش موقعیت يا شغلش بخاطر

 .نیوفتی دام تو مجدد نکرده خدای و کنی عمل خوب امیدوارم

 .کنی زندگی خوشحال همیشه و بشی خوشبخت ايشاهلل

 سینا

 

  1۷:1۴ 95 خرداد 2۴ دوشنبه    

 

 دوستان به سالم

 2علیرضا خوبم برادر به

 ناراحت چیزی چه از هست؟؟؟ کی سینا اين که شده سوال همه برای میدونم که بگم سرگذشتم از....بگم خودم مورد در

 خودش؟؟؟؟ از بزنه حرفی اينکه بدون اينجاس اصال چرا هست؟؟؟؟

 

 !!میگم حدودی تا منم بدونید داريد ،حق باشه جسارت چرا برادر

 .میشید خوبی پزشک و میشید موفق ايشاهلل باشه من مثل شما سرگذشت نکنه خدا و سالمه28 من

 واقعیت تمامش من شده نوشته های صحبت اين و ديدم که بوده جرياناتی و هست ای اشاره صحبتهام و حرفهام کال من

 .بوده مختلف های قشر به مربوط که هست هايی

 هم وحرفهام پامیشم وقت يه میشینم وقت يه. پايین وقت يه میرم باال وقت يه. راست وقت يه میرم چپ وقت يه من کال

 .شکلیه همین

 .میکنم عرض االن که خودمه شخص به مربوط ها صحبت اين



 کسی!! نبود کسی ولی داشتم کننده راهنمايی يه به نیاز که داشتم قرار بدی موقعیت تو بودم ساله 1۴ من پیش سال 1۴

 وبالگی چنین يه و بود االن مثل اينترنت پیش سال1۴ کاش میدونید. کنم چیکار بگه بهم و بده نجات بال بند از منو نبود

 .میگرفتم راهنمايی ازشون و داشتم شما مثل دوستانی اونجا و داشت وجود

 . داره غلط و صحیح استفاده اينترنت. نیست اينجوری نظرم من ولی مخربه اينترنت میگن همه

 ولی!! میاره بار به جانی خطر و بده چاقو میگن همه میدونید، خوبی به موضوعو اين و میشین پزشک اينده در شما االن

 نجات رو انسان يه جون پزشک يه دست تو چاقو يه ولی میگیره رو انسان يه جان اوباش يه دست تو چاقو يه...  هست غلط

 ...میده

 و بود کم سنم من اونموقع. شد وارد ايندم و زندگیم به سنگینی خیلی ضربه و داشتم بدی موقعیت من پیش سال1۴

 که چیزی به نتونم شد باعث کسی بی اين و کنم پیدا خودم برای رو مسیر بهترين يا و کنم راهنمايی خودمو نمیتونستم

 بدبختی و رنج فقط و نبودم چیزا اين فکر به اصال من زمان اون چون نبود ازدواج موضوع. خوردم شکست و برسم میخوام

 مسیرمو و شناختم موقع به و شدم نما انسان شیطان گرفتار.رفت باد بر ارزوهام. شد خراب تحصیلیم و شغلی اينده.داشتم

 انتخاب اگر چون ارزوهام راه در خوردم شکست که راضیم االن ،خداروشکر فساد و بدنامی ای ذره بدون کردم عوض

 میساختم ديگه چیزای با رو ام اينده و میکردم رها ارزوهامو بايد پس میومدم بار کار فساد فردی برسم ارزوهام به میکردم

 خدمت بخاطر نه شد عوض ديدم خدمت رفتم وقتی از. رفت باد بر ام اينده بده نشون بهم رو درست مسیر نبود کسی چون

 نخور بدرد اخالق با همش و نداشت يادگیری برای مثبتی چیز هم خدمت محیط هرچند متعدد جوونای ديدن بخاطر بلکه

 ياد رفته رفته و کنم هموار خودم زندگیمو مسیر گرفتم ياد ازشون کردن دوری همین از و بودم روبرو خدمتیام هم فساد و

 زمان در!!  نبود کسی ولی داشتم خوب دوست يه به نیاز بودم ساله 1۴ که زمانی در. بگیرم پیش خوبو مسیر خودم گرفتم

 کمک میتونم تا که خوردم قسم و کنم راهنمايی رو افراد میشه که جايی تا گرفتم تصمیم و افتادم مشکلم ياد خدمت

 خداروشکر هم اونها و هست اشتباه مسیرشون و رفتارشون که کردم قانع رو ها بچه از بیستا از بیشتر خدمت توی.کنم

 ارزوهای و زندگی چند هر افراد به ياری و کمک جهت در بدم ادامه و کنم پیدا روحیه شد باعث همین و شدن عوض

 هستم اينجا که االنم. نداشتم بدنامی يا لغزش هیچ االن تا تولدم از زندگیم تمام در خوشحالم ولی رفت دست از خودم

 بوديد شما اونموقع کاش. کنه کمکم نبود کسی داشتم کمک به نیاز من که زمانی چون هست ياری و کمک بخاطر

 و فساد به دادم ترجیح ارزوهامو کردن رها خوشبختانه.بودم تنها تنهای ولی....داشت وجود وبالگی چنین....بود اينترنت...

 .بدنامی و بیچارگی

 

 .بمونه باقی سربسته و نکنم صحبت میدم ترجیح و بدتره خیلی من سرگذشت

 رو دختر مادر و پدر خوشحالم خیلی. نمیارمش حساب به شکست ولی نشدم موفق همسر انتخاب توی پیش سال سه

 .بودنم مجرد و تنهايیم از خوشحالم واقعا بودن کثیفی ادمهای چقدر شناختم

 .کافیه برام میدونید خودتون دوست منو شما و دارم رو شماها که همین

 .بزنن بهم کنايه حرفو هزار تا ندم قرار دخترها مادر و پدر مقابل خودمو میدم ترجیح

 . ندارم همسر به نیازی و خوشحالم و میپسندم رو تنهايی

 ...باشن پرست تحصیل بزار...باشن پرست جايگاه بزار...باشن پرست ثروت دخترها خانواده بزار

 !!دخترها خانواده برای نداره ارزش ديگه نیکو اخالق و پاکی

 ...ندارم چرا که نمیدم نشون توجهی بهش و ندارم من میخوان دختر خانواده که اونهايی

 .هست پوچ من واسیه ازدواج چون میکنه فکری چه کسی نیس مهم برامم دارم پاکی و نیکو اخالق من

 .هست ارزش بی... غیره و برتری مقام، ، ،شهرت،جايگاه پول بخاطر ازدواج



 .نداره ارزش کنن ردت ساده و باشی داشته غم و رنج بشن باعث دختر مادر و پدر که ازدواجی 

 .میشن بیگناه پسرهای ذهن خرابی باعث که هستن شیطان دخترها مادر و پدر

. کنن خوردش تا نمیدم دخترها مادر و پدر به خودمو غزت و غرور. میکنم دوری شیطانها از هست توانم در تا پس

 .داد نخواهم پرست پول های شیطان بدست رو شرافتم و مردونگی

 .باشه نشده ناراحت کسی امیدوارم

 .میدن ترجیح پاکی به رو پول که میاد حساب به تند کسانی برای حرفهام هرچند

 

 !!!هست سینا دل غم هزارم يک ها صحبت اين تازه!!! هست حرفها اين از بیشتر خیلی من مشکالت

 .فشاره رنجو اخر سینا

 .مشکالتم مورد در نزنم زيادی حرف و کنم سکوت میدم ترجیح دوستان

 .دارم استقامت هنوز زندگیم از غمناک ريزه گوشه اين با میبینید و محکمم خیلی من

 

 باشن پیروز و موفق دوستام همه امیدوارم

 

  کردن؟ پیدا جديد عشق دوستان بقیه میبینید. باشید جديد عشق فکر به هم شما علیرضا اقا

 کردين پیدا مهربونتونو عشق هم شما ببینم و کنید خوشحالم هم ،شما برادر هست شما نوبت

 .بقیه منو به میديد خوب خبر بزودی هم شما که انشااهلل

 سینا

 

  19:۴۴ 95 خرداد 2۴ دوشنبه    

 

 ناشناس به سالم

 .غمگین نه باشید ناراحت نه. نیست گردنتون الناسی حق هیچ شما. نشکستید دلی هیچ شما

 .برداشتین قدم درست مسیر جهت در و بوده درست صد در صد کارتون

 .داره تحسین جای و بوده عالی کارتون بوديد هم با دوروز اگر

 .حق و بوده درست کارتون واقعا چون باش راحت و نگیر سخت خودت به اصال

 .میکرد فرق اونوقت بوديد هم عاشق و بوديد هم با ماه چند يا بوديد گذاشته ازدواج قرار هم با اگر

 .بوده خوب و درست کارتون بودين هم با دوروز کرديد عرض که خودتون گفته طبق االن ولی

 .نبوده اشتباه اصال کارتون چون نکن فکر بهش

 .هست......پسرای اون از بزنه ربط بی حرف دوروز توی که کسی چون خواهشن نرو سمتش ديگه

 ...کنی مجدد توجه بهش و شکستی دلشو کنی فکر نکنه وقت يه

 .کن دوری کلی طور به ازش

 نزديکتر خدا به تازه هیچ نمیاد حساب به که گناه عمل اين که داشتید نگه خودتونو نجابت و پاکی بلکه نشکستین دل شما

 .هستی محکم اخرت بخاطر دادی نشون و شدی

 بجا و بوده صحیح کامال شما کار. نکن فکر اصال بهش. نجابتتون و شما بر افرين

  باشید موفق



 2علیرضا

 

  21:۴۴ 95 خرداد 2۴ دوشنبه    

 

 همگی به سالم

 باشه خوب حالتون امیدوارم

 ....شد منم گیر گريبان ازدواج زمینه در شما مشکل دقیقاً 

 احساس و هوس فقط میخواد تورو دوسال که کسی گفتن و خواستگاری بريم ما ندادن اجازه پدرشون حتی

 با....کنم راضی نفر صد و کنم انداز پس و کارکنم يا بخونم درس يا روز و شب بايد بدبخت من نمیدونست ديگه....زودگذره

 دخترشون ديدن خوب ظاهر به خواستگار دوتا تا....نه بازم جوابشون جلو برم هم دانشجويی دوران تو میدونستم اينکه

 ....رفت دادن شوهر

 روحمو فقط دارم دوست...معناست بی برام ازدواج ديگه اصال....برم رو تو راه میکنم سعی منم...بزرگه خدا داداشی جان سینا

 و کنن شنا آب موافق همه بذار..انتخابی ديد و شدن طلبی،مقايسه پرستی،منفعت دنیا بجای کنم کار خودم رو و بذم جال

 ....".کرد خواهم ارائه را قلبم قطعاً..بطلبد سندی من از بزرگ خداوند اگر"چمران شهید قول به...ببرن لذت

 عشق

 

  2۳:50 95 خرداد 25 شنبه سه    

 

 سالم

 میخونم فقط فقط ولی میام ک وقته خیلی ها بچه

 بود شاد من نصف کاش میگف دوستم نبود خندان من مث کس هیچ ها بچه

 منو کنید حالل ها بچه

 ..شدم تموم من

Game  over 
 خدافظ

 2علیرضا

 

  1۳:09 95 خرداد 26 چهارشنبه    

 

 همگی به سالم

 باشم؟؟ ارتباط در سینا آقا با تا بذارم ايمیل که داره وجود امکاش آيا عزيز مدير

 ...نشده ثبت من قبلی کامنت چون

 alirezanr@yahoo.com بگیر تماس من با داره امکان برات اگه عزيز سینای

 دارم ازت سوال چندتا

 سینا

 



  1۴:۳6 95 خرداد 26 چهارشنبه    

 

 2علیرضا به سالم

 ...بری منو راه نبايد شما ولی بوده هم مثل مشکلمون دو هر درسته خوبم برادر

 به بايد.  کنی پیدا قلب قوت تا کن فکر مهربان خانم يه کنار در اروم زندگی يه به و نمونی تنها کن سعی برادر نکن اشتباه

 .رفتارشون از بشن پشیمان شیطان ادمهای اون تا بشی عالی پزشک يه و کنی فکر پیشرفت و درس

 .میکنید خوشحال رو شیطانها اون فقط کارتون اين با بمونید عشق بدون و تنها نبايد شما عزيز برادر علیرضا

 .دشمنات چشم تو بشه خاری تا باشید ازدواج فکر به بهتره

  بلند سر و میشید موفق که انشااهلل

 .دشمنات چشم در خاری بشه شما های موفقیت و باشید موفق زندگی مراحل تمام در تا میکنم دعا براتون

 .باشید پیروز و موفق همیشه ايشاهلل

 سینا

 

  1۴:۴۷ 95 خرداد 26 چهارشنبه    

 

 عشق به سالم

 !کنید حاللم چی يعنی

 !!ندی انجام گانه بچه کار

 شدی؟؟ تموم چی يعنی محکم و هستین مرد شما برادر

 ...بدی انجام بدی کار نکنه

 ...شدی شروع االن بلکه نشدی تموم اتفاقا

 ...پرست مال و ادب بی افراد شناختن با شدی شروع

 ...کردی پیدا دست بزرگی دانسته به شناختی رو افراد اين همینکه

 ... داد خواهد اونو سزای خداوند بده انجام بدی کار هر هرکسی

 بخدا...کنه رد رو کسی جايگاه و ثروت بخاطر و بگیره ناديده را هست دين پايه بر که رو پیغمبری ازدواج که کسی بر وای

 .ارزش بی و پوچ چیزهای بخاطر میشکنن دل سادگی به که ادمها چنین بر وای هست واقعیت

 ...ببینی رو دشمنات زندگی خرابی و زجر تا باش محکم و بگو علی يا پاشو ، برادر پاشو

 ...میده نشونشون چجوری خدا رو کردن باهات که کاری ببینی تا باش صبور و کن صبر

 .محکم و باش امیدوار

 ايشاهلل دشمنات بر خداوند عذاب ديدن برای باشی محکم و کنی پیدا خاطر ارامش تا دوستات و برادرات با کن صحبت بیا

 2علیرضا

 

  16:51 95 خرداد 26 چهارشنبه    

 

  همگی به سالم

 ...ندارم ای چاره کردم فکر خیلی عزيز سینای



 بنده بود راضی هم خدا قضايا تمام بعد بود اومده خوب هم استخاره حتی...نبود حقم اما دادم تاوانشم شدم عاشق يکبار

 ..نشد راضی خدا

 مرده ديگه میمیره که دل....کاره و درس مهمه برام که چیزی تنها

 

 سینا

 

  19:۴0 95 خرداد 26 چهارشنبه    

 

 علیرضا سالم

 .هستم شما خدمت در من. برادر دادم ايمیل بهتون

 .داريد حالی چه میکنم درک عزيز علیرضای

 .عزيزم برادر باش تماس در باهام ايمیل طريق از

 .پايینه نظرات ثبت و گفتگو سرعت اينجا

 

 2علیرضا

 

  22:۳6 95 خرداد 26 چهارشنبه    

 

 همگی به سالم

  حق درگاه قبول عباداتتون و طاعات

 عزيز سینای ممنونم

 ممنونم عزيز مدير از

 دعا التماس

 

 سینا

 

  22:۳8 95 خرداد 26 چهارشنبه    

 

 همگی به سالم

 ... دوست يه به سالم

 ...خوبم دوست نیست خبری ازتون

 شد؟؟ چی بديد شرح و بیايد هستم منتظر

 شد؟؟؟ روبرو موفقیت با کارتون انشااهلل

 شد؟؟ چی که کن باخبر منو

 ...عزيز دوست ی بديد خبر و بیايد هستم انتظار چشم

 ....براتون نگرانم مقداری



 .کنید خارج نگرانی از منو و بزنید سر زودتر انشااهلل

 سینا

 

  18:50 95 خرداد 28 جمعه    

 

 دوستان به سالم

 

 ...پروردگارا

 

 نیست، تو آغوش گرمی به« آغوشی» هیچ

 نیست، تو دلدادگی به «معشوقی» هیچ

 باش بیادش هست بیادم کس هر

 باش کنارش نیست کنارم

 باش غمخوارش دارد غم

 باش پناهش تنهاست

 ..میسپارم تو آغوش به عاشقانه را دوستانم

------------------------- 

 ...نمرد يوسف بکشند، را يوسف خواستند

 ...رفت باالتر ارزشش ببرند، بین از را آثارش خواستند

 ...شد شود،پادشاه برده که رابفروشند او خواستند

 ...شد بیشتر محبتش شود، پدرخارج دل از محبتش خواستند

 ...داشت دلهره نبايد بشر های نقشه از

 ...است ای اراده هر باالتراز خداوند ی اراده که چرا

 

 ...دويد هم بسته درهای سوی به ؛حتی خدا خاطر به اما هستند، بسته درها تمام میدانست، يوسف

 ...شد باز برايش بسته درهای تمام و

 برو بسته درهای دنبال شد،به بسته رويت به هم دنیا درهای تمام اگر

 .......ست يکی "يوسف" و"تو" خدای چون

 2علیرضا

 

  12:55 95 خرداد 29 شنبه    

 

 ....گاهی آهی آتش بود سوز خانمان

 ...........گاهی سپاهی پشت شکند می ای ناله

 ....دوست ی

 



  22:۴8 95 خرداد 29 شنبه    

 

 .گلم دوستای همه به سالم عزيزم سینای سالم

 .خداروشکر همیشست مثل روزگارم سینا

 .نمیشم زمان گذر متوجه که ريخته کار سرم روزا اينقدر ندارم کسری کمو

 ...بده پیام بهم نمیکنه جرات حتی بشه نزديک بهم نمیدم اجازه اصال میکنم مراقبت خیلی اقا اون با رابطم

 ...مراقبم خیلی

 ...زندگیم بفکر فقط گذشته عاشقی و عشق از من کار ديگه مهمم خودم فقط سینا

 .میکنه درست خودش حرفا اين و بچه شوهرو برای انشاهلل خدا خود میدمو ادامه موفقیتمو راه بخواد خدا اگه

 .داری دوست دوستامم میدونم داری دوست منو توهم میدونم دارم دوستت خیلی خدا

 و دوستانم همه به دمیدی ما در خودت از که روحی ذره ی اين بحق پاک شبای اين حق به مبارک ماه اين حق به خدايا

 .کن درست برامون و کن کمک خودم

 .گردان نزديک زمانو امام اقا فرج خداجونم و

 .بشه حل مشکالتتون و بشه شاد مبارک ماه همین تو همتون دل که الهی

 .امین الهی

 .نکنین فراموش خودتون از...باشین خودتون بفکر ذره ی فقط ها بچه

 

 2علیرضا به کننده سوال

 

  2۳:۳۴ 95 خرداد 29 شنبه    

 

 .باشه قبول اتون روزه و نماز.نباشید خسته نجفی آقای  سالم

 . خواندم رو ها کامنت اکثر

 از بعد که تمامی با.کن خوشبتختش خدا میکنم دعا براش هام نماز توی اما عقدش ديگه روز چند من.میکنم درکت من

 منم قلب باشه داشته آرامش اون اگه ، من آرزو خوشبختیش اما.نکنم گريه يادش به که نیست شبی چندسال گذشت

 آرام خودت. کن دعا براش داری دوستش واقعا اگه.بدم راه زندگیم تو کسی نتوانستم و نکردم ازدواج ،من داره آرامش

 . سخت خیلی میدونم. کنی آرام خودت خدا ذکر و ياد با کن سعی. نکن فکر بهش ازدواج به درصدم يک.میشی

 کنید دعا منم برای دعا التماس

 سینا

 

  1۴:09 95 خرداد ۳0 يکشنبه    

 

 همگی به سالم

 ....دوست ی به سالم

 .هست خوب حالتون اينکه از خوشحالم خیلی

 .باشید شاد و خوشحال تا میکنه مهیا براتون خوب و اروم زندگی يه خداوند که انشااهلل



 .شما به افرين واقعا میديد اهمیت خودتون به محکم خیلی که خوشحالم خیلی

 .هست گذار تاثیر خیلی کنه قسمت براتون خداوند که عشقی اون و خودش وقت به هم عشق

 . پروردگار جانب از قسمت و تقدير يعنی عشق

 سنین در و کرده نامگذاری براش رو عشق يه تولد زمان همان از و گرفته نظر در تقديری براش خداوند تولد، زمان از انسان

 .بشه زندگیش وارد میتونه گرفته نظر در خداوند که کسی همون فقط بزرگسالی

 انشااهلل رسید خواهید تقدير همون به روز يه هم شما عزيز دوست ی 

 .زده رقم براشون تولد زمان از خدا که رسید خواهند تقدير همون به همه

 .بشه تغییرش باعث نمیتونه چیزی هیچ و کس هیچ...بده تغییر نمیتونه کسی هیچ رو تقدير

 شرايط تمام دلبستگی زمان ولی نداره معنی برام ازدواج ديگه میکنم فکر نبستم دل کسی به اينکه بخاطر حاال هم من

 .میکنه عوض رو افکار همه عشق قدرت و میکنه فرق

 .شد خواهند عاشق مجدد همه که امد خواهد روز يه

 آمین الهی میکنم بودن شاد و خوشحالی ارزوی براتون

 .خدمتم در خواستید کمکی يا و داشتید صحبتی اگر و بزنید سر گاهی از هر و باشید پیروز و موفق

 

 کنم عرض هم اخر در

 .میشم افراد حاالت متوجه خوب. هستید ناراحت میگه دلم توی حس يه

 .میشم ناراحتی اون متوجه من نشه دل از صحبتی که زمانی حتی

 .هستم شما ارومی نا متوجه چون نیست مشکلی بگید نیست نیازی

 

 .بوديد دل درد و صحبت به مايل خودتون وقت هر البته.ياری و کمک برای خدمتم در من دونستید نیاز وقت هر

 سینا

 

  15:02 95 خرداد ۳0 يکشنبه    

 

 همگی به سالم

 عشق به سالم

 ...بده جواب خوندی رو نظر اين اگر باشید سالمت امیدوارم عزيز برادر

 

 شما عبادات و طاعات قبولی اروزی با و عزيز نجفی اقای جناب محترم مدير به سالم

 .باشم تماس در( عشق) عزيز برادر با تا نکنید حذف منو ايمل هست مقدور براتون اگر نجفی اقای

 بزرگوار شما زحمات از تشکر عرض ضمن

cina.cina1۳80@gmail.com 

 باش تماس در باهام دونستی الزم اگر هست من ايمیل اين عزيز برادر

 باشید موفق

 2علیرضا

 



  1۷:26 95 خرداد ۳0 يکشنبه    

 

 همگی به سالم

 عزيز کننده السو از ممنونم

 ....کن حاللم میشم مزاحمت خیلی وقته چند جان سینا

  کنید دعا برام میاد ارشد نتايج ديگه روز2 ها بچه

 دعا التماس

 مدد ياعلی

 سینا

 

  22:0۷ 95 خرداد ۳0 يکشنبه    

 

 دوستان همه به سالم

 عزيز علیرضای به سالم

 ...مايی سرور شما عزيز برادر

 .مراحمی شما علیرضا اقا نزن حرفا اين از ديگه

 .داره ارزش دنیا يه من برای کرديد پیدا خاطر ارامش که همین

 .ايشاهلل هست بخش لذت براتون نتايج و هستید موفق اهلل ياری به راحت خیالت علیرضا اقا

 .آمین الهی باشید موفق و خوشحال همیشه میکنم دعا براتون.  برادرم هستید موفق ايشاهلل

 حق يا.  باشید پیروز و موفق

 

 

 غريبه اشنای يه

 

  22:18 95 تیر 6 يکشنبه    

 

 ديگه ندارم ارزشی چون کیم بگم نمیخام اما میشناسین منو همتون ها بچه سالم

 

 

 رفت و گذاشت پاروقلبم راحت خیلی

 بود کسم همه ک همونی

 بود عمرم ک همونی

 بود تنم پاره

 سینا

 

  2۳:08 95 تیر 6 يکشنبه    



 

 دوستان همه به سالم

 !!نیست؟؟ اينجا کسی اخیرا شده چی

 .بگیره قرار حق قبول مورد انشااهلل همگی عبادات و طاعات

 

 عزيز.... دوست ی به سالم

 قبول هاتون روزه نمازو و عبادات 

 گرامی؟ دوست چطوره حالتون

 .باشه داشته ارامش خاطرتون و باشید سالمت امیدوارم

 باشید پیروز و موفق

 علی يا

 سینا

 

  1۴:58 95 تیر ۷ دوشنبه    

 

 غريبه اشنای يه به سالم

 !!هستین کی که میشناسمتون و نیستین غريبه من برای

 داريد ارزش هم خیلی داريد ارزش شما

 نمیدونید رو خودتون ارزش خودتون هنوز ولی

 ...خوبم دوست نرسیده اخر به که دنیا

 .میکنید پیدا رو بهتری و بزرگتر چیزهای کوچیک چیز يه دادن دست از با باش مطمئن

 .کنید فدا رو کوچیک چیزهای بايد بهترينها اوردن بدست برای گاهی

  میفرسته براتون رو يار بهترين خدا ايشاهلل

 

 .باشی داشته ارامش تا میکنه کمکت خیلی کنی پیدا خودتو ارزش که اين

 

 ... کردم پیدا خودمو االن ولی ندارم يار به نیازی ديگه که میکردم فکر خودم من

 ...امده بوجود قلبم در که هست دوسداشتن حس يه کنم پیدا خودمو شد باعث که چیزی تنها

 . داده ارامش بهم که دوسداشتنی

 .میکنم سرکوبش خودم قلب تو و آگاهم ازش خودم فقط که دوسداشتنی

 آمین الهی بگردان ارام را همه دل اسالم بانوی نجابت حق به خدايا

 

 2علیرضا

 

  15:10 95 تیر ۷ دوشنبه    

 



 همه به سالم

 قبول طاعات

 ...نمیذارن نظر اما دوستان میخونن مطالب شايد جان سینا

 ....غريبه آشنای سالم

 میکنیم درک همو که کسايی تنها شايد هم به شبیه همه ما اينا

..... 

 دعا التماس

 مدد ياعلی

 مهرداد

 

  15:۳2 95 تیر ۷ دوشنبه    

 

 دارد جراحی عمل بابت میلیون 20 به نیاز و میدهد ازدست دارد را بینايیش میگفت که قرارگرفت زندگیم راه سر زنی

 وی گفته به شوهرش و بود مطلقه کرده رها را وی و گرفته زن سالهاست پدرش و ندارد مادر میگفت میشود نابینا وگرنه

 پیامهای دخترش گفت بعد مدتی دادم چکش و فروختم را ماشینم میداد خرجی بايد خودش را بچه تا2 و بود نداده مهريه

 شکايت که گرفت ازم دوباره ملیمو20 دارد شديد سوختگی هم پسرش پای و سوزانده را اش خانه و ديده را ما بین عاشقانه

 عضوش اهدای بابت عمل اتاق میرم گفت نکردم اعتنا گذاشتم فروش برای را ام کلیه ملیون15 گفت بعد و نکنه ازم

 ملیون15 بدهکارم پسرش به من ولی شد فوت عمل قبل گیرنده اهدا مهرداد داری اعتقاد معجزه به زد زنگ بعد يکساعت

 گل ماشینها به شبها خودش و میخورد خالی نان است روز2 پسرش میگفت بدهد را متوفی پسر پول تا من از گرفت

 تماس چکها وجه گیرنده با نخوابند گرسنه سر کردم کارت به کارت بارها و بارها کند تامین را زندگیش خرج تا میفروشد

 گرفم وکیل و کردم شکايت اختالف حل شورای و دادگاخ به است دروغ داستانها اين همه و رفته سرت کاله گفت و گرفتم

 خیلی میگه و میخنده من به هم قاضی میگرفته پس را وسودش داده پول من به میگه و میده فحش قاضی جلوی من به

 میگه من به برداری کاله ملیون ۷0 هست پرونده در و بازنويسی چیامکهاش نداری کافی مدارک و هستی احساسی و خر

 بار چند روزی و میخواهم اهلل از را حقم من شده تعقیب منع هستم زنده تا گفتم بدی ادامه شکايتت به میخواهی کی تا

 خرجی و شده صیغه است ماه ۷ گفته و گرفته تماس کارم محل عامل مدير و کارم محل حراست با چون میکنم نفرينش

 بی کارم محل رو من هم نمیده رو هام بچه انداز پس سال 18 پول حم بیحیا بیشرم بگیرد نفقه میتواند چگونه نگرفته

 پدر و اهلل رسول و خدا به است بسیار دست باالی دست بیاد يادش بلکه بخوره را خدا چوب تا کنید دعا برام کرده رابرو

 اشک من پیش مرتب که بود کسی الشی مردک نشو مزاحم گفت هم من به داد زشتی های فحش همسرم و مادر

 میخواهم ياری وی از و میبرم پناه خدا به میخواست مالی کمک ازم و میريخت

 سینا

 

  16:05 95 تیر ۷ دوشنبه    

 

 مهرداد اقا به سالم

 حل مشکلتون که بزرگ روز اين تو میکنم ارزو و خواستارم خداوند از بشه دلگیری موجب که صحبتی هر از قبل اينکه اول

 .کنید پیدا رهايی رنج اين از و بشه



 

 .... بگم چی اخه. دوم

 !!نداشتی خبر زندگیش از که کسی به دادی ملیون هفتاد

 !!برسه جماعت زن به بايد خیرتون نیت میکنید فکر فقط چرا

 !!دارن زدن نارو قصد که میسوزه زنها حال به دلتون فقط چرا

 میکرديد؟؟؟؟ کمک بهش کنه فراهم عروسیشو خرج بتونه تا میکرد ازدواج برای کمک درخواست ازتون پسر يه اگر

 .نمیکرديد کمک که معلومه خب

 .خودتون جان به اتش شده دلسوزيتون

 .ازدواج سن به نزديک پسر يه يا میکردی کمک بخت دم دختر يه به بايد بوده فاسد که زن يه به کمک جای به

 اينجا خودتون فکری بی بخاطر شما ولی عاطفی مسائل بخاطر شده شکسته دلشون همه شدن جمع اينجا که دوستانی

 .هستید

  نشسته حق جای خدا.بشم خفه و نکنم باز رو دهنم اين از بیشتر میدم ترجیح

 غريبه اشنای يه

 

  00:10 95 تیر 8 شنبه سه    

 

 میشناسی خوب منو داداش سینا

 يانه بدن نمايش حرفمو نمیدونم گرفته حالم

 میشم کشیده دارم فساد ب ندارم هیچی ديگه شدم نابود اون رفتن با

 کصافطم ی االن بودم ادم بود وقتی

 ايستاد خانوادش دربرابر بخاطرم ک کسی رفت خدافظ گفت جمله ی با

 میگرفتم ارامش اغوشش تو ک کسی

 خالم اغوش تو گريه شده کارم االن شکست غرورمو و رفت

 کنم تالفی میشه چطر عشقمه اخه نمیزارم اما کنه نابودشون میخاد خالم

 غلطه رابطه ادامه نداری هیچی گفت توروم دادم چیمو همه بخاطرش

 گرفت؟ چیمو همه کی المصب

 کرد رها منو سرنوشتم تعیین ب مونده روز 10

 میشه چی دادم بخاطرش ک میشه؟زندگی چی من دله

 چی؟ کرد له ک ارزوهامو

 میکنه کمک بدبخت منه به دادگاهی کدوم

 میده؟ کی اشگامو جواب

 میخاد گريه دلم گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 سینا

 

  1۴:00 95 تیر 8 شنبه سه    

 



 غريبه اشنای يه به سالم

 باش محکم عزيزم ،دوست دلم عزيز

 .میشکنه دل که هست کثافت اونی کنید، فکر اينجوری خودتون مورد در نبايد شما خوبم دوست ببین

 .کرد نخواهی پیدا ارامشی کنی فکر بهش که زمانی تا کنی، پیدا ارامش تا کن رها رو ها گذشته

 .کردی بحرانی خودتو اوضاع بهش فکر بخاطر باز ولی کردی پیدا ارامش قبال

 .باشی محکم بايد ولی داری حسی چه میدونم نیست،خوب خوبی گزينه فساد دلم عزيز ببین

 .اروم و باش صبور فقط میده نشون بهشون کارشونو اين نتیجه که بزرگه اونقدر خدا ، بزرگه خدا

 .بشن تموم اشکهات تا کن گريه اونقدر کن، گريه و بیار گیر خلوت ارومو جای يه. کنی گريه بهتره

 .میکنی پیدا ارامش گريه بعد ديد خواهی و کن گريه. ندار نگه گلوت توی رو بغض

 بده، زشتشو کار جواب خداوند تا هست دلیلی بهترين شده جمع دلت رو غم بخاطرش و نیستی راضی ازش که همین

 .خداوند پیشگاه در بدن پس جواب که رسید خواهد روزی باش مطمئن

 .باشید داشته ارامش تا میکنم دعا براتون ، کنید پیدا درونی ارامش امیدوارم

 چشمم تخم روی بزار قدم خودت قبلی نام با عزيزم دوست

 نیست کاری پنهان به نیازی پس بازه هممون دل اينجا

 .برات بشه غم باعث که نبینی جوری رو ماديات اين و کنی پیدا ارامش امیدوارم

 .نکرده وفا کس هیچ به و نداره ارزشی هیچ ماديات و دنیا

 .باش داشته دوس خودت خاطر به خودتو

 

 سینا

 

  15:5۳ 95 تیر 8 شنبه سه    

 

 باشه عبرت درس انشااهلل کنن مطالعه دوستان همه. گرامی و عزيز دوستان همه به سالم

 

 بزرگوار نجفی اقای عبادات و طاعات قبولی ارزوی همچنین و نباشید خسته و سالم عرض ضمن

 کنون تا چون میکنم تشکر بزرگواريد شما که انجا از. کنید درج رو نظر اين خواهشمندم شما از بزرگوار نجفی اقای جناب

 موفق ، عزيز سرور نجفی اقای جناب شما زحمات از فراوان تشکر. نکنید درج رو حقیر من نظرات که نبودم اين شاهد

 علی يا باشید

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 

 مهرداد اقا به اصلی پاسخ اما و

 !!بده؟؟ دلتو جواب خدا داری توقع چطور شما

 ...کردی خیانت خودت همسر و خانواده به

 ...دادی عاشقانه پیامهای خودت گفته به ديگه زن يه با خفا در و شکستی خودتو همسر دل

 !!!میدادی؟؟ پول زن اون به که زمانی بودی خودت همسر فکر به

 !!!نشه؟؟ نیتت متوجه که گفتی دروغهايی چه همسرت به ماشینت فروش بخاطر

 !!!چی؟؟ بخاطر کردی خورد خودتو همسر



 !!!کی؟؟ بخاطر گرفتی ناديده رو داشت قبولت که همسرت پاک دل

 داری که دادی اطالع داشته قبولت و داشته دوست که کسی به ، دادی اطالع زندگیت شريک ،به دادی اطالع همسرت به

 !!!میدی؟؟ انجام خیر کار

 !!!کی؟؟ بخاطر کردی پشت خودت همسر به

 ...هست شما پايبند هنوز خودت همسر ولی ريخته رو کرده،ابروت خرابت و رفته زن اون

 ... شدی عاشقانه پیامهای غرق غريبه زن اون با و ندادی اطالع همسرت به خیرتو نیت

 ...بوده مهربون و پاک همسرت مشخصه چون خوردی خودتو همسر دل اه چوب شما

 ...هست همین همسر به خیانت نتیجه

 

 دوسش که همسری با زندگی اول و عشق شروع توی دلشون شدن شکسته بخاطر شدن جمع اينجا دوستان همه اين

 ...خیانت و کردين پشت خودتون همسر به راحتی به شما ولی    ولی   ولی. میکردن فدا جونشونو بخاطرش و داشتن

 دلهای روی غم يک هزارو نداشتنش بخاطر و دارن داشتنشو ارزوی همه پست اين در که  عشقی همون همسری، همون

 !!!کردين؟؟ خیانت راحت شما اونوقت شده جمع نجیبشون پاکو

 !!!نداره؟؟ خبر کسی ديگه باشه نداشته اطالع همسرت اگر میکردی فکر

 ...داده بهت رو همسرت دل شکستن نتیجه و بوده اعمالت و کارها به ناظر خدا چون کردی فکر اشتباه

 ...باشه راضی ازت اونهم و بطلبی حاللیت همسرت از که زمانی تا نیست بخشیدنی همسرت به خیانت

 

 شما ولی هستن غم درگیر مدام و هستن ناراحت عشقشون دادن دست از بخاطر شدن جمع اينجا که دوستانی اين

 !!!خیانت؟؟ اين به شدی راضی چجوری

 

 میرفتی؟؟؟ کجا تا نمیومد در اب از کالهبردار زن اون اگر

 ...کنی خراب همسرتو زندگی و بشی جدا خودت همسر از میشد باعث که میرفتی جايی تا

 . دقیق و هست عیب بی خدا کار

 کنی؟؟؟ همسرت و خانوادت چشمای تو نگاه االن میشه روت چجوری

 

 .ندادی دست از رو زندگیت که کن شکر خدارو بشین کالهبردار زن اون به نفرين جای به

 ....داری رو همسرت کن دعا بشین

 ...بشی خالص مصیبت از تا کن بخشش درخواست و بزن زانو همسرت جلوی

 ...بشی خالص مصیبت از تا کن بخشش درخواست و بزن زانو همسرت جلوی

 ...بشی خالص مصیبت از تا کن بخشش درخواست و بزن زانو همسرت جلوی

 

 ....نمیبخشیديش هرگز بود داده انجام اون رو خطا اين اگر ولی بخشید خواهد رو تو همسرت

 ....نمیبخشیديش هرگز بود داده انجام اون رو خطا اين اگر ولی بخشید خواهد رو تو همسرت

 ....میکشتی همسرتو شک بی

 

 ...مهرداد اقا کن توبه بشین و بگیر ،وضو نفرين جای به



 ....شکستی همسرتو و خانواده دل شما بلکه بده جوابتو خدا که نشده شکسته تو دل

 ...کردی خیانت مهربونت همسر حق در

 شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ منتهی عاشقانه پیام به چرا خیرت نیت

 نکردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مشورت همسرت با خیرت نیت مورد در چرا

 آمین الهی بده، قرار بخشش و عفو مورد را همه خدايا

 آمین الهی بفرما، هدايت راست راه به را کنندگان توبه خدايا

 

 غريبه اشنای يه

 

  16:11 95 تیر 10 پنجشنبه    

 

 عشقم همون من داداش جان سینا

 

 میکردم عشقم چشمای نذر خودمو هزاربار روزی ک همون

 نکردم براش ک کار چی میدونه خدا فقط دادم ترجیح ارامشم به راحتیم به زندگیم به اونو ک همونی

 زيرش  میزنه دروغ به اما میدونه خودشم

 بیا کی میگم خودم نیست وقتش االن نه میگفت بزنم حرف خانوادت با بیام بزار میگفتم بار100روزی خداشاهده سینا

 نفهمیدم اينو بودم احمق من میزدی حرف خانوادم با میخاستی منو اگه تو گفت بهم بره خواست وقتی

 نیست؟؟ وقتش االن نه میگفت بود کی گفتم

 بهت مستقیم خودم نمیتونستم من و میخاستی درسی دی سی وقتی گفتم بشم موفق درسم تو من نمیخای تو میگفت

 بهت دوست عنوان به میگذشتم دختر ی دنبال در ب در(  نمیزنیم حرف اومده پیش تفاهم سو خانوادشون با اخه)بدمش

 داد بهش گفتم رفیقم دختر دوست به اخرشم برسونش

 نفهمه مادرش میکردم نذر صلوات تا1000تا1000کنم دق میخاستم نمیداد اس دادنمون اس وسط يهو وقتی بخدا سینا

 اس وقتی بده اس میموندم منتظر ها ساعت  نبود وقتش هنوز خودش بقول اخه بشه بد براش و داريم ارتباط باهم هنوز

 برات نیفتاد اتفاقی ک همین دربیام؟میگفتم نگرانی از ندادی اس ی حتی ساعت همه اين تو چرا بگم اينکه بجای میداد

 کشیدم چی من نیست مهم کافیه

 ديگه؟؟ پسر ی با رفت کرد خیانت بهم يبار میشه باورت سینا

 هرچند نکن اينکارو ديگه فقط بزنم پس تورو نمیتونم ک من گفتم بخشیدمش پشیمونه ک ديدم اشکاشو وقتی اما

 بخشیدمش اخرش اما طبیعیه ک زدم حرفم بهش و شدم عصبانی

 میکشه طول يسال بگم بخام ک هزار هزاران کردم براش کار هزار هزاران سینا

 همه و همه ارزوم شغلم دادم دست از ايندمو رفت وقتی رفت اون اما

 ندارم هیچی االن

 بخام چیزی ازخدا میکشم خجالت

 نوشتم بغض با حرفامو تمام اوردم درد سرتو ببخش

 خدايا دارم دوست

 ببخش منو



 امیری مجتبی

 

  22:2۴ 95 تیر 10 پنجشنبه    

 

 بزن ايمیلت به سر يه جان سینا

 سارا

 

  22:5۴ 95 تیر 10 پنجشنبه    

 

 عالقه ابراز بهم پسری. مشکلم با بیام کنار چجوری بگو خواهشمندم سینا اقا.دوستان کنید راهنمايی منو. دوستان به درود

 عقد و بودن راضی هم خانواده و کردم قبولش و خواستگاريم اومدن خانوادش با دوهفته از بعد و نکردم توجه بهش ک کرد

 با ک شدم متوجه میگذره عقدمون از سال يک ک االن ولی داره هم خوبی درامد و بوديم هم عاشق هردومون کرديم

 داره دوستم و خوبه خیلی باهام اش رابطه کنم؟؟ چیکار حاال میره گردش به باهاشون و هست دوست زيادی دختران

 .بشه خبر با کسی فعال نمیخوام چون کنید راهنمايیم میکنم خواهش

  کن راهنمايم میکنم خواهش سینا اقا

 امین

 

  15:1۷ 95 تیر 11 جمعه    

 

 ک کرد اعتراف بهم مدت ی بعد فقط براش میدم جونمو وار ديوانه اونم شدم دختر ی عاشق سالم 25 پسر ی من سالم

 میگ میزنه حرف باهام درسته نمیتونم کنم جمع میخوام خودمو هی ماهه دو از بیش االن من داره بچه داره شوهر

 �😔😔� کنم کار چی باشه خودم ناموس شهبا حاللم دارم دوس من ندارم دوس رو رابطمون من ولی عاشقتم

 امین

 

  15:19 95 تیر 11 جمعه    

 

 خیلی میشم ديووونه اون از دور برسم عشقم ب برسم انیسم ب زودتر هرچه من کنین دعا میکنم خواهش ازتون فقط

  دارم دوسش

 2علیرضا

 

  19:۴8 95 تیر 11 جمعه    

 

 همگی به سالم

 حق درگاه قبول طاعاتتون



 طرف از کاری سهوی يا عمدی اگه بدون ولی..توه حق بخوای؟؟اين چیزی خدا از میکشی خجالت چرا عزيز عشق

 توکلت و بسنج جوانب تمام میشه بیشتر مشکالت بشه ها خانواده رنجش و گیری سخت باعث که بشه انجام هرکدومتون

 ....باشه بخدا

 اش رابطه...فکرکنید قضیه اين به کامالً  هرکاری انجام از قبل و بديد ايست فرمان فکرتون به بايد هرچیز از قبل سارا خانم

 بهش شما آيا شده؟؟ آشنا ها خانم اون با چطور که اينه هستن؟؟منظورم همکاراش صمیمیه؟؟از چطوره؟؟چقدر اونها با

 میشه؟؟ شما رنجش موجب و نیست درست کارش بفهمه که کرديد اقدامی و هستید جريان در که گفتید

 سارا

 

  02:۳2 95 تیر 12 شنبه    

 

 هست کنارم ک زمانی هر.هست صمیمی خیلی باهاشون اش رابطه و زياده تعدادشون. برادر کمکتون از مرسی.شما به سالم

 تو ولی هستن دوستام و هستن پسر میگه بهم میپرسم هم وقتی میزاره قرار و میکنه صحبت باهاشون گوشی با مدام

 کنم؟ چیکار شده سرم بر خاک.زننده و زشت پیامهای و هست شماره از پر گوشیش

 همه.نمیاد خوشم ازش ديگه بشم جدا ازش میخوام. نزد سر بهم اصال ماه ی و کرد توهین بهم ولی دادم تذکر بار چن

 خونه يا و مشغوله گوشیش میزنم زنگ بهش زمانی هر و شدن گرفته ناديده از شدم خسته ديگه میکنه باهاشون غلطی

 کپی شدشو ضبط صوتی مکالمات تمام کردم چکش و برداشتم گوشیشو بار ی.  نمیره خونه هم شب حتی نیست،

 .داشتن ک طالفروشی های مغازه بخاطر کرد بیچارم ک بود مامانم تقصیر.کردم

 بدبختم و کنیم تحقیق نداد اجازه مامانم.بهش دادن دوتاشو بودن فرزند تک بخاطر ک داره طالفروشی مغازه تا سه باباش

 چون بمیرم دارم دوس. ها غريبه نه باشم زنش من فقط ولی بخوابم خالی شکم شب حاضرم.کثیفش ثروت بخاطر کرد

. میکرد راهنمايم هم برادرم سینا کاش. هست پرست ثروت مامانم واقعیتش. بشم جدا ازش نمیده اجازه مامانم میدونم

. شده تار چشام کردم گريه بس از بخدا بگیرم؟ پیش رو راهی چه بگو قران رو تو. کن راهنمايیم هم شما خوبم برادر سینا

 کنید کمکم رضا علی اقا کمک با شما سینا

 

 2علیرضا

 

  02:۴۴ 95 تیر 12 شنبه    

 

 عزيز امین به سالم

 امکن اين میکنن خیانت شوهرشون به نمیدونیم ما که دلیل هر به درواقع و متاهله خانم اون نمیدونستید شما جان اين

 مقیدی آدم خیلی شما...میکرد بازی شما احساسات با اينطور نبايد خانم اون و...باشن مقصر هم همسرشون که داره وجو

 گناه مرتکب داريد میکنید فکر اون به شما که تازمانی جان امین ولی...بشه نصیبتون حاللش داريد دوست که هستید

 ...گناهید بی شما نمیدونن ديگران و بود خواهد شما گیر دامن پیامدی هر هستن متاهل ايشون چون طرفی از و میشید

 "میده قرار گشايش کارش در هم خدا...بگذره عشقش از خدا بخاطر عاشقی اگه"اکرم پیامبر

 خدايیه؟؟ و منطقی عشق اين عاقبت ببین کن فکر فقط میکنه نصیبت حاللشو و بهتر اهلل شاء ان...کن معامله خدا با

 دعا التماس

 مدد ياعلی



 

 2علیرضا

 

  19:۴6 95 تیر 12 شنبه    

 

 همگی به سالم

 حق درگاه قبول طاعاتتون

 از پس زندگی که کنید فکر اين به...افتاديد طالق فکر به اول که رفتید تند کمی اينجارو...میده جواب بزنید ايمیل سینا به

 اولین(1 اما بدم نظر که نیستم درحدی که درسته...بسازه بهتر فرداش و کنه توبه میتونه هرکس و ممکنه هم خیانت

 تندی واکنش هیچگونه کنید سعی(2...باشید داشته منطقی دلیل میديد انجام که اقدامای تک تک برای که اينه من توصیه

 وجود کمبودی چه زندگیتون تو ببینید(۴بگیريد کمک مشاور يه از(۳...ندونن چیزی هاتون خانواده و نديد نشون فعال

 حرف منطقی باهاش میخوايد بگید بهش مرحله۴ اين کردن طی بعد(5شما طرف از چه ايشون طرف از چه داره و داشته

 درجايگاه بلکه نصیحت جايگاه در نه البته بیشتره خیلی شما زندگی و رابطه ازش بفهمونید بهش شده هرطور و بزنید

 دوست و همسر

 سارا

 

  15:۳0 95 تیر 1۳ يکشنبه    

 

 .دلگیر و بشه ناراحت و بیاد بدش شايد گفتم بدم ايمیل سینا اقا ب خواستم.خوبت راهنمايی از مرسی رضا علی اقا. سالم

 !!زد سیلی بهم ولی داشتم ارومی لحن و کردم صحبت باهاش ديروز بود منطقی من اقدامات

. مرگته چ پس هستی تامین مالی نظر از ک میزنه سرکوفت و نیست توبه ب راضی شرايطی هیچ تحت. بشکنه دستشو خدا

 همسری حقش در داشته توقع ک اونی از بیشتر حتی دادم انجام همسر عنوان ب خواسته کاری هر براش ک خداشاهده

 رو خواسته ازم همسر عنوان ب کاری هر.بودنش مرد ب میزاشتم احترام و میشدم بلند جلوش منزلمون میومد وقتی. کردم

 سرپیچی هرگز و بودم دستوراتش مطیع نیاوردم،کال بوجود براش عشق و محبت در کسری کمو هیچ و دادم انجام براش

 .داد ثروتشو سرکوفت و زد سیلی بهم توبه جای ب! بشه عوض نشد حاضر! کنه توبه نشد حاضر ولی نکردم

 خوش داره حق ک کردن دفاع ناپاکشون پسر از مادرش و پدر. گفتم رو چی همه و منزل کردم دعوت خانوادشو ديشب

 شدن راضی خداروشکر. انتخابشون از شدن پشیمون و خورده سنگ به سرشون خوشبختانه خودم بابای و مامان. بگذرونه

!! داره فساد پسرشون ک نمیدونن عیب و داشتن خبر پسرشون کارای از من از قبل هم مامانش و باباش حتی جدايی ب

 ب مربوط شوهرم وقتی.  نداره ارزش برام اين ولی!!  بگو داری چی هر ،درخواست بپاش بريزو و بکن زندگیتو فقط تو میگن

 .میشم جدا ازش و نمیدم اهمیت پولش ب نیست خودم شخص

 تغییر نمیخوام وقت هیچ و هستم همینشکلی من میگه زد، سرکوفت زد، سیلی بهم ولی گفتم بهش ماليم و اروم صحبت با

 درخواست برو کنی تحمل منو دخترهای دوس نمیتونتی و ناراحتی اگر ببرم لذت بودنم زنده از میخوام اينکه بخاطر کنم

 !!میدم بهت روش هم ملیون چند میپردازم بهت نقد رو ات مهريه و کن طالق

 برات گفتم بهش خودش بابای و مامان و بابام و مامان جلوی. کرد بیچارم ک بشکنه دستش امیدوارم هست عوضی خیلی

 !!انداختمش دور و شده تکراری برام هم پیشم هفته دو دختر دوس میگه شرمی بی نهايت با همه جلوی شدم؟؟؟ تکراری

 .کرد داغون زنشو ک کنه لعنتش خدا.نزاره جواب بی هاشو توهین اين بايد داره وجود اگر خدا



 میگفتن عقد قبل اموزش توی. باشه من ب عشقش و حس تمام تا کردم کار همه کردم، کاری همه براش مادرم جون ب

 ی. کردم محبتش و کردم رسیدگی بهش خودم مادر و پدر از بیشتر من ولی میشه دلسرد ازت نکنی توجه همسرت ب اگر

 روز سه حتی. کردم رسیدگی بهش هم باز بودم خسته خسته خونه کار شدت از ک زمانی حتی بودم براش واقعی همسر

 دلسرد ازم تا دادم انجام براش داشتو نیاز بهم که کاری نمیومد بیرون نفسم و بود گريون چشمام اينکه با برادرم فوت بعد

 میزنه سیلی بهم شکلی اين حاال اونوقت. نشه

 سارا

 

  16:01 95 تیر 1۳ يکشنبه    

 

 از بدور زندگی تا داری نیاز من ب ک تويی بلکه باشی زندگیم تو ندارم نیاز بهت من میگه گرفته تماس باهام االن.  سالم

 چجوری بزنم؟؟ حرف ماليم و نرم باهاش چجوری بدم؟؟ سرکوفتهاشو اين جواب چجوری!! باشی داشته گرسنگی و فقر

 ب فامیل توی برام ک ابرويی بی چجوری بگیرم؟؟ سوخت پاش ب ک پاکیمو حق چجوری بگیرم؟؟ ازش هامو محبت حق

 ولی میخرم ماشین برات میگه بهم باباش کنم؟؟ تحمل ثروتشو کشیدن رخ ب داغ اين چجوری کنم؟؟ مخفی رو اورده بار

 !!نره ابروم تا نکن طالق درخواست

 حفظ بخاطر فقط و هست کثافتی ادم باباش.میترسه ابرويی بی از و داره بااليی خیلی شغلی و اجتماعی موقعیت باباش اخه

!! نیستم مخالف باهاش من و بگذرونه خوش داره دوس پسرم میگفت ک ديشب وگرنه داره نگه منو میخواد موقعیتش

 !!ببره لذت جوانیش انرژی از بايد و جوانه هنوز پسرم

 بشم راحت خودش و باباش زشت های کنايه از تا میخوام رو جدايی فقط و میمونم حرفم سر محکم منم

 سارا
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 !!نشدن گذاشته نمايش ب گذاشتم قبال که پیامم دوتا اينکه مثل. دوستان  سالم

 . بودم گفته رو چی همه

 .دلگیر و بشن ناراحت و کنم ارسال ايمیل سینا اقا برای میترسم علیرضا اقا

 بهت زندگی تو میگه. مرگته چ پس نداری کمبود هیچی ک تو گفت و زد سیلی بهم ولی کردم صحبت ماليمت با باهاش

 و پدر و کردم اشکار همه برای را ماجرا. فقیرانه زندگی نداشتن برای محتاجی من ب که تويی اين برعکس و نیستم محتاج

 بهش.نیستم محتاج زندگی تو و هستن پولدار چون باشه مهم برام نبايد پسرشون کارهای ک میکنن دفاع ازش مادرش

 هیچ تحت!! میکنم پرداخت بهت نقد نقد اخر تا رو مهريه ک زد سرکوفت بهم ولی میشم جدا ازت نکنی توبه اگر گفتم

 .دوستاش بخاطر زد سیلی بهم. نیست شدن عوض ب حاضر شرايطی

 اقا.  کردم خراب زندگیمو فقط.شده تر مغرور پدرش بخاطر مغرور ادم اين!! ها غريبه بخاطر زد سیلی خودشو همسر

 نمیشه؟ ناراحت بدم ايمیل سینا اقا ب اگر نظرت ب علیرضا

 .هست پسره پدر مورد در. نمیدن نمايشش اينجا بپرسم اگر ک دارم سوال ی ازش

 جدايی ب راضی خوردنم سیلی با و شدن اشتباهشون متوجه حاال پدرم و مادرم خوشبختانه و نیست شدن عوض ب حاضر

 .خودش و من مادر و پدر روی توی زد رکیک حرفهای خیلی چون شدن

 2علیرضا
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 دوستان ی همه به سالم

 قبول طاعاتتون

 ..قبلش کنید معرفی خودتو البته نمیشن ناراحت دارم ايشون از من که شناختی طبق سارا خانم

 به که اين چشید خواهد عذابش هم میزنه سیلی بهش روزگار هم زده شما به که سیلی بخاطر پیغمبر گفته طبق

 اينه بکنید میتونید که کاری تنها بعد....کنید انتخاب طالق و ازدواج زمینه در مطمئن روانشناس يه هرکاری از قبل....کنار

 اگه باشید ارتباط در باهاش خانوادش واسطه به و پدرتون خونه تو دور دورا يعنی ماه سه تا يک حدود کنید صبر يکم که

 با میتونید نشد اگه....هیچ که ارزشه با براش رابطتون هنوز که فهمیديد بعد و اول وهله در اشتباهش پذيرش به حاضر

 ....بديد طالق تقاضای مادی غیر چه و مادی چه حقوقتون تک تک مورد در وکیل يه از مشورت

  ياعلی

 دعا التماس

 سینا
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 .دوستان همه به سالم

 ظاهرا نیست شدنی حل و کرده کالفم که دارم گرفتاری مقدار يه نزدم سر ببخشید

 خانم سارا عزيزم خواهر

 بايد چرا.بهم میداديد ايمیل بايد میدونستید نیاز اگر و هستم شما خدمت در من. دادم پاسخ بهش و کردم دريافت ايمیلتو

 .هستم دوستان بقیه و شما خدمت در.بشم دلگیر و ناراحت خدانکنه بشم، ناراحت

 

 :کنم عرض مشکلتون مورد در

 .باش مطمئن داد خواهد بهش رو سیلی جواب خداوند عزيز علیرضای اقا برادرم گفته طبق نباش نگران اصال

 .کردن خوبی راهنمايی احسنت نحو به و کردن بیان منو حرفهای همون علیرضا اقا خوبم برادر

 :کنم عرض رو نکته چند من فقط

  کنید توبه به وادار ايشونو نمیتونید شما اينکه اول

 .کنه توبه ظاهر به و کنه پنهان کارشو ايشون که میشه باعث فقط توبه به کردن وادار

 .کنی قانعش و کرد پیاده بشه که نداره روشی و راه متاسفانه شما شرايط

 میتونه راحت هرچند کنید صحبت وکیل با فقط بهتره برخورداره اجتماعی موقعیت چنین از پدرش اگر شما گفته طبق

 !! بده قرار شما علیه رو وکیلها همه

 هرگز. بديد نشون قاضی به شاهد عنوان به رو مدارک همون و باشید کارتون دنبال و بگیريد وکیل يه که اينه حل راه تنها

 چند. میگم پدرش بخاطر شماس با حتمی شکست مدارک اين بدون چون نديد دست از رو داريد دست در که مدارکی

 که کنه سعی پدرش قدر هر. بديد ارائه و باشه حتماهمراهتون حتما دادگاه روز در و باشید داشته مدارکتون روی از کپی

 طور به گفتید ايمیل توی که حرفهايی با. بگیره ناديده رو شما مدارک نمیتونه قاضی چون نمیتونه بده شکست رو شما



 االن  شما مدارک بخاطر و افتاده راه که جنجالی اين با.نباشید موضوع اين کردن حل فکر به و باشید جدايی دنبال قاطعانه

 دار بچه و نکرديد عروسی هنوز که خدا شکر بازم. بده انجام خودتو کار و نشو نزديک بهش اصال. هست زخمی مار مثل

 .نشديد

 .میشی تر افسرده هستی که اينی از و میکنه ترت بیچاره که نده گوش هاش توبه به اصال.  نشو نزديک بهش فقط

 خواهرم بهم بدی ايمیل میتونی ازادانه و خدمتم در بود سوالی

 آمین الهی کنه محافظت نما انسان گرگ اين مقابل در ازت( ع)زهرا حضرت پاکی و خداوند امیدوارم

 آمین الهی کنه مجازات رو صفت گرگ خانواده اين خداوند دلیتون پاک و نجابت اين حق به امیدوارم

  حق يا

 سینا
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 ....دوست ی به سالم

 نیست؟؟ خبری ازتون طوالنی مدته يه کجايی

 .باشید سالمت انشااهلل

 .میخوام ازتون کار يه مورد در خصوصی راهنمايی يه بده ايمیل بهم حتما حتما خوندی پیامو اين و اينجا به سرزدی اگر

 .هست فوری که دارم واجبی کار بزن ايمیل بهم خوندی اگر حتما

 . بگیرم نظر در براش رو حلی راه چه موندم و شدم کالفه

 خدا ياری به بزنی سر زود خداکنه

khanom nashenas 
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 بیا. کردن هم خواهی معذرت کردن توهین بهت اشتباهی. شد تموم چی همه. نکن قهر بیا دوستمون وبالگ به. سالم سینا

 حال حسو بهم و بود معنی پر نظراتت. قشنگت و ظريف نظرات به محتاجم. بود جذاب قشنگو خیلی نظراتت خودم وب تو

 نیای اگه دارم نیاز سوزدارت قشنگ حرفای به. نمیکنی دريغ ازم قشنگتو حرفای و میای که بده قول میای؟؟. میداد خوبی

. میکنم خواهش بزار نظر وب تو بیا فقط میزنم میل هزاربار روزی شده میزنم،اگه میل بشی هم ناراحت میزنم میل بهت

 باشه؟؟ خودم وب تو بیا.میکنم التماست

 سینا
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 . ناشناس خانوم به

 ناشناس خواهر

 محترم خواهر

 عزيز خواهر



 گرامی خواهر

 گرانقدر خواهر

 مهربون خواهر

 نازنین خواهر

 متشخص خواهر

  موئمن خواهر

 شدی؟؟؟ اينجا در من حضور متوجه کجا از شما. نکن ايجاد مزاحمت کن لطف بهتون بگم چی ديگه

 .نکن ايجاد مزاحمت و شو من بیخیال پس داداشم وبالگ تو گذاشتم پا کردم اشتباه من

 رو؟؟؟ ها اذيت و ازار اين کنی تمومش میشه حاال تا دادی ايمیل تا هفت هشتادو دقیقا 

 .باشم داشته ابرو و بمونم پست همین تو بزار.  نشو من ازار موجب میکنم خواهش

 و کنم جدا مهربونم دوستای بقیه از رو شما و بگردم دونه دونه ندارم حوصله واال نده ايمیل ديگه کن بزرگواری و کن لطف

 نکن خراب ابروشو و شو سینا اين بیخیال محترم خواهر. کنم پاک

 انشااهلل کنید گوش حرف و باشید موفق

khanom nashenas 
 

  20:0۷ 95 تیر 15 شنبه سه    

 

 .کنید قضاوت بعد بخونید. کنم تعريف رو ماجرا بديد اجازه کنید دراز من سمت به اتهام انگشت اينکه از قبل

 نام به شدم فردی نظرات متوجه اونجا و کرده کار به شروع روزه چند تازه که خیانت بنام زدم سر جديد وبالگ يه به من

 عجیبی حس و شدم خندون شادو خیلی شدم متوجه ناخوداگاه و داد تغییر حالمو سینا اقا نظرات درونیم غم بخاطر. سینا

 دلبسته انگار. میگشتم سینا اقا نظرات دنبال به خیانت جديد وبالگ توی و میکردم رها خودمو وبالگ ساعت هر و داشتم

 رو نظرات و میومدم خواننده بصورت فقط نکردم توجه جلب اصال ولی میشدم غمگین نمیومد وقتی و بودم شده نظراتش

 حرفی که میگرفتم خودمو جلوی و بهش بودم شده وابسته خیلی میرفتم حرفی هیچ بدون خداشاهده میرفتم، میخوندمو

 که بود گذاشته شده پیوست وبالگ برای کننده راهنمايی و معمولی نظر يه سینا اقا خیانت، وبالگ همون توی روز يه نزنم

 دل ته از بشه که بزاريد مطالبی و بديد تغییر هم به پراکنی تیکه از رو مطالب بود گفته فقط سینا اقا! شد خراب چی همه

 بهش و مظلوم سینای پای به پیچید و شد شاکی(( ۷9 فاطمه)) بنام وبالگ صاحب که بود اين. کرد برطرف رو افراد غم

 دخالت من وبالگ توی نبايد و هست( ۷9 فاطمه يعنی) من به چشمتون سینا يعنی شما که اورد در ريزی ابرو و زد تهمت

( ۷9 فاطمه. )نرسید جايی به کارش ولی میرفت هوا میخوردو زمین توپ مثل تهمت اين بخاطر نجیب سینای اقا!! کنید

 جلوه جوری رو سینا اقا و بود سینا اقا ابروی ضد بر محتواش کال که گذاشت جديدی پست سینا اقا تهمت بر تاکید بخاطر

 مطالب تمام خواننده فقط خودم من. سینا اقا به شد توهین خیلی و داشته بهش بد چشم سینا اقا کنند فکر همه که داد

 قصد و شدی وبالگش وارد زور به فاطمه بخاطر که بستن تهمت بهش بیخودی و نداشت تقصیری سینا اقا اگاهم و بودم

 بدتر و بدتر من حال و نزد سر و کرد ترک رو خیانت وبالگ تهمت از رهايی بخاطر و نکرد تحمل سینا اقا. داری فضولی

 که فاطمه. بیشتر های تهمت از کرد فرار و بود نجیب چون نشد گرفتار فاطمه تهمت تور توی سینا اقا. نبودش بخاطر شد

 ابرويی بی از خودشو و کرد عوض عقیدشو بندازه دام به رو سینا نتونسته شد متوجه و ديد سوراخ خودشو ماهیگیری تور

 خیلی ولی. کرد خواهی معذرت سینا اقا از و کنه جمع رو ناحقش تهمت و خودشو ابروی تا داد ترتیب پستی و ساخت مبرا

 .برگشتم قبل غم همون به من و بود رفته سینا اقا چون بود دور



 و زد تهمت سینا اقا به بیخودی چون نمیاد خوشم ازش ديگه ولی دارم گرمی دوستی ۷9 فاطمه با و دارم وبالگ من

 و نشد اسیر ۷9 فاطمه پاره تور توی غیرت خوش سینای خوشبختانه که انداختنش دام به بخاطر فقط کرد دار لکه ابروشو

 .کرد ترک رو وبالگ کاربران ديگر جانب از رکیک حرف و تهمت کلی با

 

 خارج منظور هیچ قسم واحد قبله همون به خداشاهده ولی شدم وابسته بهشون میکنم حس و دارم دوست رو سینا اقا من

 عیب کجاش اين زيباش حرفهای بخاطر شدم عاشقش.  نکردم که خطا شدم دلبسته بهش خب.ندارم و نداشتم اسالمی از

 نظر و میان زيادی افراد و دارم وبالگ خودم من. قلبم تو کردم سرکوب احساسمو و نزدم حرفی هیچ بهشون من داره؟؟؟

 میکنی حس خوندنشون با باشی داشته هم غم هزار هزاران اگر که داره خاصی طعم و حس يه سینا اقا نظرات ولی میزارن

 دستش از اينکه از انگار برگردون رو سینا گفتم فاطمه به ناشناس صورت به قدر هر خالصه. کردی پیدا زيادی قدرت

 شده جفت فاطمه با چون نکرد کاری هم اون ولی گفتم هم خیانت وبالگ ادمین به. ازش نداشت خوشی دل بود گريخته

 ادمین و فاطمه! هم به پراکنی تیکه با میکردن شاد خودشونو دل فقط و نبودن نظرات به نیازمند اطرافیان فکر به و بودن

 وبالگ مديريت ادمین چتر زير فاطمه و رو بقیه نه میکردن شاد بودن هم با از خودشونو دل فقط و شدن محکمی جفت

!! خودشون حال رفاه جهت فقط دونفره و شد شخصی باشه عمومی وبالگ مطالب اينکه بدون بدست گرفت هم رو خیانت

 ازش که شناختی طبق بود خواسته ادمین از و میزاشته نظر الناس حق بنام پست يه توی سینا اقا شدم متوجه خالصه

 تهمت شدن پاک جهت نکرد کاری میکردن خطاب برادر رو همديگه سینا اقا با که هم ادمین ولی کنه پاکش تهمت از داره

 داده سوق راه بهترين سمت به رو همه سینا اقا بله ديدم و کردم پیدا رو الناس حق پست بیچارگی کلی بعد من و. سینا اقا

 .نکنه دريغ من از نظراتشو و برگرده خواستم و شد بدتر بهش احساسم و قلبیم نیت و

 هنوز خواستم و نظراتش بخاطر کردم پیدا سینا اقا به شديدی دلبستگی احساس و نداشتم بدی قصد من خداشاهده

 .همین بشنوم معنیشو پر نظرات

 .میشناسید من از بیشتر حتی و خوبی به رو سینا اقا که باشه خودتون با خدايی و عادالنه قضاوت حاال

 که نگذره خدا گناهشون اين از ،امیدوارم بستن تهمت به رو سینا که خديجه حضرت ابروی حق به کنه ذلیلشون خدا

  گريخت تهمت از غیرتش تمام با هم سینا.گناه بی به زدن تهمت

 بود اين تهمت ماجرای تمام

khanom nashenas 
 

  01:۴6 95 تیر 16 چهارشنبه    

 

 پاک سینا اقا از مورد بی تهمت تا کنید درج هستید مديون عموم، برای کنه درج رو نظر اين تا دارم تقاضا مدير از. سالم

 .بشه

 بهشون و نداشته خبر هم روحش سینا اقا لحظه اين تا ولی شدم سینا اقا دلبسته که میکنم اعتراف و شدم عاشق من بله

 اونم بشه دلبسته پسر به دختر يه داره عیبی چه مگه. شدم عاشق و دلبسته فقط کردم خالف نه کردم جرم نه. نزدم حرفی

 مگه خب کنن؟ عالقه ابراز بايد دخترها به پسرها همیشه چرا. افتاده دلم تو که عشقی روی از بلکه شرع خالف روی از نه

 رو دلبستگی اين االن فقط من که خداشاهده. کنه قبول بود مايل اگر پسر و کنه عالقه ابراز پسر به دختر يه هم بار يه بده

 من مگه کردم؟ خالف من مگه زدم؟ حرفی من مگه بهشون؟ زدم تهمت من مگه. نمیدونسته االن تا سینا اقا و کردم ابراز

 شکلی چه سینا اقا قیافه نمیدونم هنوز که اين با نداشته خبر خودشم که شده کشیده کسی سمت به دلم منم کردم؟ جرم

 قصد من که میگیرم وکیل رو خدا و میگذرم ام عالقه از حاال. پاکیشون و مهربونی بخاطر شدم دلشون عاشق نديده!! هست



 زده تهمت که اونی حقشون در نکردم بدی کار و نزدم تهمت من. هست بهشت مثل برام سینا اقا نظرات فقط نداشتم بدی

 متنفرم ازش زده که ناحقی تهمت بخاطر االن ولی بوده خودم دوست که هست ۷9 فاطمه بده پس جواب اخرت در بايد و

 من شد باعث و شده من حد از بیش ازار باعث و شکسته رو سینا اقا دل و زده تهمت که اونی. ندارم قبول ديگه اونو و

 میشديم روبراه سینا اقا نظرات با داشتیم. زن تهمت گوی ناحق فاطمه به متعلق هست زير وبالگ اين برگردم غم به مجدد

 بهشون ناحق وصله هزار و شده وبالگش وارد زور به که سینا اقا به زدن تهمت بخاطر چیزو همه کرد خراب فاطمه اين که

 و بیوفته برق چشام دختر اسم شنیدن از نیستم ادمی من) گفت استقامت با نظرات از يکی در سینا اقا يادمه. چسبوند

 که صورتی در بوده زشت نیتش پسر که میکنن باور رو تهمت همه بشه زده که تهمت ولی( بشم نزديک بهش زور به بخوام

 و شکستگی دل اين باعث که وبالگی اينم. موند دستش در خالی دام فقط فاطمه و گريخت تهمت دام از زرنگی با سینا اقا

 من شکستگی دل و سینا به تهمت. شد تهمت

 

۷9-mah-o-mahi-۷9.blog.ir 

 سارا

 

  1۴:۴۳ 95 تیر 1۷ پنجشنبه    

 

 2رضا علی اقا و سینا اقا ب سالم

 مرسی میکنم تشکر و خوبتون راهنمايی از ممنونم رضا علی اقا

 واقعا نیست فردی هر کار خالصانه کردن بیان يا اعتراف ولی باشم داده تسکین غمتونو ک بگم چی نمیدونم سینا اقا

 کردن،همه بیان بد ک کردن هم اشتباه. کنن برداشت اينجوری دارن حق هم ناشناس خانم و انرژی پر و قشنگه حرفاتون

 خدا ب بگم میتونم فقط بوده قرار چه از جريان شدم متوجه و خانم اون رفتار از شدم متاسف و کردم دنبال رو جريانات

 خیلی اوقات برخی وبها محیط.تهمت از شدی پاک شما و شده برمال خداروشکر بوده قصدی و بوده تهمتی اگر کن، واگذار

 کنار ب حاضر خودش و من زندگی ب انداخته اتش نامزدم وب هست،همین وبش همین هم من نامزد مشکل و زنندس

 خرابکاری و يابی دوست زدنو الس محیط شده همش منفیه، وب هرچی امیدوارم بشه خراب نیست، هم گذاشتنش

 و بده رخ اتفاقی چنین بوده پروردگار قسمت شايد سینا اقا نکن ناراحت خودتو.افراد زندگی پاشوندن هم از همچنین

 ناراحت. بشناسنشون همه و بشن شناخته زدن الس محیط کردنرو وب که دونفر اون همچون افرادی و بشه اشکار مسائلی

 رو زندگی ک هستن شکلی همین رو ناحق تهمت نمیزاره جواب بی خدا باش نیست،مطمن حکمت بی خدا کار نباش

 خراب فرد ی.شده خراب زندگیشون ک کسانی نجابت و پاکی حق ب نگذره سرشون از خدا کردن، خیانت همه واسه

 و هست جا همه دام و ريا هاتون گفته طبق سینا اقا میکنه، نابود رو همه و میکشونه فساد سمت ب رو بیشماری زندگیهای

 نباشید ناراحت پس گفتید خودتون اينو هست جا همه گذار دام. گوسفند لباس در هستن گرگ میدن، نمايش خوب رو بد

 خودتون. باش مطمن هستید قبل سینای همون شما من نظر از پس رو پاک و عاقل ظاهر ب فرد دو اون شناختم ،من

  شده، پهن دام جا همه و باشید دامها مراقب گفتید

 سینا

 

  20:5۳ 95 تیر 1۷ پنجشنبه    

 

 دوستان همه به سالم



 ...امده پیش شرمساری اين از بگیرم باال سرمو چجوری نمیدونم واقعا

 ...میکنم خجالت و شرم احساس بینهايت

 ...دوستانم روی تو کرده سرافکنده منو جريان اين واقعا

 ...دارم وحشتناکی خیلی اوضاع االن ولی بودم اينجا فرد ترين اروم خودم زمانی

 ...کرد حل میشه رو اومده بار به افتضاح اين چجوری نمیدونم

 ...امده پیش برام سنگینی ناراحتی و غم و دارم حدی از بیش کالفگی و بد حس واقعا

 ...میسپارم خدا به رو دوستان و میرم اينجا از تیر ماه اين اخر تا و ندارم راهنمايی و نظری و پیامی هیچ ديگه

 ...کوچولو کار يه بخاطر میزنم سر فقط ماه اين اخر تا

 

 .... دوست ی به

 ...کاری زمینه در دارم مشورت يه باهاتون بزار نظر يا بزن ايمیل بهم اومدی اگر حتما

 میسپارمتون خدا به و نیستم ديگه من نیومدی ماه اين اخر تا اگر

 

 .کنن حاللم و باشن راضی من از همه و باشم نیاورده وجود به ازار و اذيت کسی برای مدت اين طی در امیدوارم

  بده جواب حتما خوندی اگر دارم واجبی کار باهاتون حتما محترم....  دوست ی

 

 ...کردن زدم خجالت و شرمسار دوستان شما همه روی توی

 حق يا

 2علیرضا

 

  01:19 95 تیر 18 جمعه    

 

 همگی به سالم

 فقط نمیشه خاموش اما میشه بیشتر اش شعله که آتیشیه..نشدنیه حل که من مشکل....بشه حل تون همه مشکل امیدوارم

 ......نشه متوجه مادرم که مرد جوری میشد کاش کنه کمکم میتونه خدا

 ....راهنمايیات بابت جان سینا ممنونم

 

 اعظم

 

  1۴:0۴ 95 تیر 18 جمعه    

 

 چ دو نمیشه طرف گیر گريبان هم نفرينی و نمیشه شکسته دلی پس اشتباس ها رابطه اين چون گفتین بعضیاتون چرا

 رفت آخرشم و کشیدم زجر آوردنش بدست برای سال چند ک شکوند کسی و دلم االن من..  زدين و حرف اين حسابی

 ..و ازدواج و شده عاشقش نگاه ی تو ک بايکی

 ک قلبی با من آره جوابگوه؟ کی شکسته اينجوری من دل االن نیست؟ يکی دختر اون و من خدای مگه بدونم میخوام

 اين آخه میکنه قبول کی کارت؟؟ پی بری و بزنی لگد با بعدش و بشکنی دل بزنی میشه؟ مگه آخه کردم نفرينش شکسته



 خیلی من میگیره و کارش جواب روز ی باالخره دلیلی هر ب حاال بشکنه رو دلی جا هر کی هر باشید مطمین نه و؟ عدالت

 و بگیره و شکسته دل جواب خدا ک هستم روزی اون منتظر فقط مونده دستم رو ک دلی اين با پس.  میگم ک ديدم

 ..  میگیره

 سینا

 

  20:2۴ 95 تیر 18 جمعه    

 

 حق يا. کنید حاللم میرم دور خیلی مسافرت يه به و نیستم ديگه من دوستان سالم

 حق يا  کنید حاللم نیستی غیرت بی داد نشون و کرد اجرا بايد رو عدالت

 سینا

 

  22:26 95 تیر 18 جمعه    

 

 اينقدر که کسی چون نیستم پشیمان. رسید خودش کار تقاص به کرد بازی من ساله چندين ابروی با که کسی دوستان

 انشااهلل دارم اخرت به سفری دوستان. غیرتم و مردی با دادم خنجرشو جواب منم زد خنجر بهم پشت از بودم نزديک بهش

 همه. کنید حاللم محترم.... دوست ی و عزيز عشق و عزيز ایعلیرض. میسپارمتون خدا به. باشید شاد همیشه همتون که

 .کنن حاللم دوستان

 

 کن حاللم. نشد قسمت ولی کنی راهنمايیم و بیای میخواست دلم خیلی محترم.... دوست ی

 .نمیکنه فراموش بندهاشو. بزرگه هم خیلی بزرگه خدا. باش محکم و نیست کنارت ديگه که ببخش برادرتو علیرضا

 . کثیف مزاحم ادمهای به لعنت. ندارم ای چاره ديگه ولی کنم تمومش اينجوری نمیخواست دلم هیچوقت...شده رفتن وقت

 . مزاحمها همه به لعنت. میبرن ادمو ابروی و هستن مزاحم که ادمهايی به خدا لعنت

 .نگی اگه مديونی نره يادت. بخونه اينو بگو عشق به علیرضا

 دوس رو همه.  کنید حاللم. برام کافیه چون توش گذاشتم دونه يه میلرزه دلم میکنم که وسیله اون نگاه عشق عزيزم برادر

 .اخرت تو باشم راحت کنید حاللم.  داشتم

 تموم بخاطر بلکه ابروم حفظ اجرای بخاطر نه ببخش منو خدايا. میشه تموم چی همه نظر اين ارسال از بعد ثانیه بیست

 علیییییی يا.  حق يا. حق يا. زندگیم کردن

 سارا

 

  0۳:10 95 تیر 20 يکشنبه    

 

 . . .سالم

 میشم ممنون بديد جوابمو ممکنه اگر دارم سوالی

 اينجاست سوالم دادم انجام حرامی کار میدونم و شدم دوست اقايی يه با من ببینید



 دوست از بوديم خوب هم با ک موقعی طول در همینطور و ازم شدن جدا هنگام که بود دوست کسی با من از قبل اقا اين

 اگر میکشم که عذابی و اه و شکوند رو دلم ک دارم من حقی اگر ايا...شکوند بسیار رو دلم و گفت من به اون بسیار داشتن

 میده؟ تشخیص جزيات با رو ها حق خدا يا کردم اشتباه اول خودم چون نمیگیره درنظر رو اون خدا باشه حق به واقعا

 2علیرضا

 

  11:۳۷ 95 تیر 20 يکشنبه    

 

 سالم

 قبول طاعاتتون

 و میاره خاطی فرد ياد به طوری يه جا يک عادل خداوند طريقی هر به میشکنه دلی واقعا که وقتی....داره وجود نکته دوتا

 مراتب ه.... میشیم امتحان طريق همون از بالفاصله کنیم مسخره کرده که گناهی بخاطر فردی بسا چه....میکنه امتحانش

 هم شما مورد اينکه اما...کنه حاللمون که کنیم راضی طرف هست هرطور و کنیم توبه مگر میديم تری سنگین تاوان

 دل میاد يکی میشکنه ديگهرو يکی دلی يکی بفرض باشید مطمئن اينو ولی....نمیدونه خدا جز هیچکس باشه اينطور

 خداست قدرت به زندگی دومینو....سومو نفر دله ديگه يکی و میشکنه خودشو

 سارا

 

  1۳:12 95 تیر 2۴ پنجشنبه    

 

 جوابتون بخاطر تشکر دنیا يه و مجدد سالم

 که همین...کنه من ياد و بفهمه جايی يه باالخره اقا اون میخوام خدا از ولی بشه نفرين دچار چون میکنم دعا حقش در

 همه برای دعا التماس.....کافیه برام باشه داشته دوستم و بگیره و بشه تنگ نهايت بی من برای دلش

 2علیرضا

 

  00:1۴ 95 تیر 25 جمعه    

 

 همچون انسانهائى يا تواند،و دينى برادران يا:نیستند بیش دوگروه آنها زيرا کن برخورد رحمت با خود ملت با! مالک ای

 انجام کارهائى اشتباه بطور يا عمدا آنان میگرددبدست عارض بآنان ناراحتیهائى.زندمى سر خطا و لغزش آنها از توگاه

 تو زيرا.کند بتوعنايت عفوش از خداوند دارى دوست که کن، عطا بآنها آنمقدار خودگذشت عفوو از(موارد اين در)شودمى

 کرده،و واگذار بتو را آنان امور!است قرارداده زمامدار ترا کهاست کسى مافوق خداوند و تو فوق ما پیشوايت آنها،و مافوق

 !مده قرار خدا با نبرد مقام در را خود هرگز.است نموده آزمايش را تو آنهابوسیله

 

 و.مباش پشیمان اىنموده که بخششى و ازعفو هرگز.نیستى نیازبى او رحمت و عفو از و.ندارى را او کیفر تاب تو که چرا

 مگو.مده بخرجسرعت دارد چاره راه و آيدمى پیش که بکارىسبت هرگز نیز و.مبال خودبه اىنموده که کیفرى از هیچگاه

 نزديک دين،و خرابى قلب،و در فساد دخول موجب اين که شوداطاعت بايد و کنممى ،امر(مسلطم اوضاع بر و)مامورم من

 .است قدرت درتحول و تغییر شدن

 الی



 

  2۳:۴0 95 تیر 28 دوشنبه    

 

 با و نجیب پسرخاله از خوردم پسرخالم از من نیستید من جای شماهیچکدوم...بددددد روزگار از خوردم شکستی بد من

 !!!آره خوردم حیام

 الی

 

  10:29 95 تیر 29 شنبه سه    

 

 تمام میدونستن هم همه و بوديم باهم سال پنج که ای پسرخاله!!!؟!؟!عمر؟ يه کنم چیکار بايد من میگید دوستان سالم

 قربون که همونی کرد بدم فامیل تمام جلوی منو!!!!بود متنفر ازش که دخترخاله سراغ رفت سال پنج از بعد فامیل و فک

 صفت گربه اما!!!!نکردم کاری براش خوبی جز قسم حسین امام پاک تربت به!!!!!میگه بدوبیرا االن سرم پشت میرفت صدقم

 تو روحیه اين با برسه دادم به خدا!!!کرد هفته يه عرض در راحتی به اون نکنیم،اما خیانت بوديم گذاشته قران رو دست!!بود

 دارم پیش در که راهی

 2علیرضا

 

  22:56 95 تیر 29 شنبه سه    

 

 علیکم سالم

 ....نمیکنید تصورشم که طوری...شمات از بدتر خیلی خیلی من اوضاع

 ....شما از بدتر خیلی

  الهیه امتحان اين

 .....میشیم امتحان دارم هنوزم

 ....گفته خدا خود...را شکیبايان بده مژده و صبر و نماز با جز نیست ممکن اين...کنید تحمل

 

 ...دوست ی

 

  11:۳1 95 مرداد ۴ دوشنبه    

 

 گلم دوستای سالم

 عزيزم سینای سالم

 .خوندم بزنم ايمیل بهت بودی گفته که جايی تا هم پیامارو بزنم سر بیام تونستم امروز من

 ...شده چی شدم نگران خیلی

 .کن ارسال برام لطفا ندارم ايمیلتو عزيزم سینای

 .کنید ارسال برام داريد جانو سینا ايمیل کدومتون هر ها بچه

 ...دوست ی



 

  11:۳۷ 95 مرداد ۴ دوشنبه    

 

 .دارم کارت بیا قران تورو کجايی سینا

 دارم باهات حرفا خیلی

 بیام میتونستم ازين زودتر کاش

 نگرانتم خیلی بیا خدا تورو سینا

 داشتم زيادی کاری فشار نیومدم که مدت اين

 شده چی سینا

 شده چی بگه يکی ها بچه

 دارم حرف باهات خیلی سینا

 میزنی حرفارو اين چرا ديگه تو

 بیا توروقران

 بیای زوذی امیدوارم میکنم چک لحظه هر

 

 ...دوست ی

 

  11:۳8 95 مرداد ۴ دوشنبه    

 

 .میخوام رو سینا ايمیل ها بچه

 بفرستین برام لطفا

 ...دوست ی

 

  12:05 95 مرداد ۴ دوشنبه    

 

 شدم متوجه و خوندم مطالبو کلیه االن عزيزم سینای

 کن ارسال برام ايمیلتو حتما عزيزم دوست

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.باشی ناراحت بايد چرا تو گلم دوست

 متاسفم واقعا کودکانت افکار برای ناشناس خانم

 ............بدين حال شرح اينجا بیاين که نیست لزومی و نداشت خبر سینا اقا قضیه از اينجاست که هرکسی

 ............میبرين سوال زير ديگرانو ابروی راحت چه

 ..................میگفتی بهش حالتو و حس تمام و میزدی ايمیل سینا اقا خود به فقط داشتی ايمیلشو که شما

 .دارم کار باهات خیلی که بیا و منتظرتم گلم سینای

 .هستم ايمیلت منتظر

 .باشی نکرده ناراحت خودتو نیستن تو شخصیت حدو در که نفر چند برای و باشی عالی و سالمت هستی که جا هر انشاهلل

 .گلم دوست بخند همیییییییییییییییییییییشه بخند و بخند سیناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا



 منتظرتم

 ...دوست ی

 

  12:11 95 مرداد ۴ دوشنبه    

 

 .لطفا بفرست برام رو سینا ايمیل علیرضا اقا

 .باشه کرده ای احمقانه کار نکنه نگرانشم خیلی خدا به کرد اينجوری چزا پسر اين

 بزنه سر بهم حتما بگو ارتباطی در باهاش اگه لطفا

 منتظرشم

 پسرا دختر همه به الی به

 

  10:52 95 مرداد 8 جمعه    

 

 نیست بعید کس هیچ از چیز هیچ که آموخت من به زندگی

 ديگه دروغهای کلی و میکنه افتخار بهم میگفت بهم میرفت صدقم قربون کلی احمق دختر اون

 هم سگ محل کسی و میترشه داره هنوزم جالبه گذاشت تنهام چهارسال بعد واهی های بهانه با بعدا فطرت پست اون

 نگذاشته بهش

 بزنه بهم منو زندگی تا بود اومده فقط

 کنید مثل به مقابله نه اگر کنید نفرينش

 احمق دختره بخوره شالق بده پس تقاص بايد کشیده لجن به رو داشتن دوست و کرده خیانت عشق به که احمقی اون

 نازبانو

 

  00:18 95 مرداد 9 شنبه    

 

 و حرفاش همه زير زد آخرش ولی عاشقی و عشق و قرار و قول خیلی حدود و حد حفظ با بودم سال چند آقايی با من

 خانوادم میگفت دکتر میگفتن دوستام شد ضعیف چشام شدم مريض بخاطرش دارم خاطره باهاش جا همه نه ازدواج گفت

 نمیاد چشمم به هیچکس و نمیکنم فراموش بوده دروغ اگه حتی محبتشو و عشق هیچوقت من ولی کن فراموشش میگفت

 و کرد رهام اون ولی خواستم حسین امام از اونو من ازدواج بعد کربال ببره منو داد قول شده سیاه همه از دلم اون از بعد

 چی من تدريجی مرگ چی؟ من دل پس نمیشه ازدواج گفت

 2علیرضا

 

  16:11 95 مرداد 9 شنبه    

 

 همگی به سالم

 ..........برسه هممون داد به خدا

 ....بمیره احساست...بمیره دلت که سخته خیلی



 ....میسوزيم بیشتر باشه بیشتر انسانیمون عواطف و باشیم تر بااحساس هرچقدر....نداره تفاوتی دختر و پسر

 ........نده نشون مخلوقاتش از هیچکدوم به و درد اين از لحظه يه تصور حتی خدا

 مهسا

 

  00:19 95 مرداد 11 دوشنبه    

 

 غصه و کردم گريه خیلی میگیره کارشو جواب که مطمئنم و سپردم خدا به فقط شد شکسته دلم جور بد فامیل از هم من

 بیاره؟ دوام خدا عقوبت جلوی بتونه که کیه و میبینه کارشو بازتاب میدونم ولی خوردم

 بدبخت يه

 

  21:۴1 95 مرداد 15 جمعه    

 

 اينها همه خاطر به میخونم درس زياد چون نیستم اجتماعی چون نیستم خوشگل چون میکنن مسخرم حتی فامیال همه

  باشه گريه کارشون االه شاء ان بده رو وابشون خدا میکنم نفرينشونن منم میخندن بهم بلند صدای با خودم جلوی

 2علیرضا

 

  00:08 95 مرداد 16 شنبه    

 

 همگی به سالم

 !!میدونید بدبخت خودتون که خانمی

 !آفريده بیهوده رو شما خدا پنداشتید آيا

 يکشون....تهرانه دانشگاه سیاسیه علو دکتری۳سال دانشجوی يکشون..زدن بهم نفر دو شمارو حرف دقیقاً دقیقاً دقیقاً 

 باالشون تالش و چهرشون بخاطر بقیه طرف از و میکنن تالش و مصممن بسیار هردوشون قلب تخصص2 سال رزيدنت

 ....میخونید درس زياد که کنید افتخار....شدن مسخره بارها

 سعی...رفته ياد از اخالق زيبايی...شده خالصه لیزر و بوتاکس و چانه و گونه و بینی متعدد های عمل در دوره اين زيبايی

 ...بخونید درس و کنید ورزش کنید

 نشکونیم دلشو و نکینم مسخره کس هیچ وقت هیچ....اش بنده با رفاقت در خودش حق جز میبخشه اهلل حق بیشتر خداوند

 شکستی دوستمو دل بگه  و نیاد کوتاه حقش از خدا شايد که است موقع اون....باشه خدا دوست ممکنه چون

 الدن

 

  0۷:50 95 مرداد 2۳ شنبه    

 

..... ديدم زياد اطرافیانم و خودم زندگی تو من... داد خواهید پس بدجور رو تاوانش بشکونید دل صد در صد باشید مطمین

 خواهد گوشتون به باشید مطمین...  بمونید مقابل طرف عقوبت منتظر شکست ناحق به که دلتون..... نکنید نفرين فقط

 وقتی ولی طالق واسه رفت بارم يه..... نمیخوره دردش به زنش فهمید بچه يه و ازدواج بعد که دارم دايی يه من..... رسید

 طالق خودش شه خسته بلکه میکرد اذيت هم رو زنش طرفی از...  شد پشیمون دارايی نصف و بده کامل مهريه بايد ديد



 رو اون جا همه.... گفت هم زنش به.  کرد صیغه ديگه زن يه رفت دايیم سال چند بعد..... نبود طالق اهل زنش ولی.. بگیره

 زن جلوی آخه... شکست دلش... بود پناه بی و مظلوم زنش.... نمیذاشت مخل اين به و میکرد خرج واسش حسابی و میبرد

 طالها تموم.... نمیخام رو تو گفتو جوب ور اون پريد ايه صیغه زن نرسید ماه سه به.... میکرد تخقیرش ديگران و ای صیغه

.... خماری تو موند اينم و برد ازش اون نداد خودش زن به که پولی اون.... رفت و زد تیغ دايیم از نقد پول میلیون چند و

 میدونم.... سخته میدونم ها شکسته دل پس.... دقیقه خیلی که داره صاحب دنیا بابا.. داره کتاب داره حساب دنیا بابا آره

 التهابش و میشه آروم آدم دل چیه همه به هواسش هست يکی میبینی وقتی ولی نمیشه اولش مثه ديگه شکسته دل

 باشید صبور پس... میشینه

 مريم

 

  1۴:۴1 95 شهريور 1 دوشنبه    

 

 سالم

 برسم آرامش به کنید دعا منم برای توروخدا

 کرد خیانت بعدم کرد بازی آبروم با داد فريبم دروغاش با... نامردو آدمای کنه لعنت خدا

 بده منو های ضجه تقاص میخواد جوری چه نمیدونم

 سوزوند بد خیلی سوووووزوند دلمو شکسته خیلی دلم

 ...برام کنی دعا

 

 2علیرضا

 

  22:00 95 شهريور 1 دوشنبه    

 

 همگی به سالم

 ....میداد پیشنهاد راهی يه هرکس و...بود بدتر خیلی اومد سرمن که باليی شايد دوستان

 ....نداد جواب ها راه از هیچکدوم و

 ...کنید پیدا رو خدا فقط

 میشن جذبتون همه که مستقل قوی..متفاوت انسان يه يعنی....میشه عالی حالتون ساله يک

 دريا

 

  22:۴5 95 شهريور 5 جمعه    

 

 هستم شما مثل منم سالم

 مريم به اشکان

 

  01:22 95 شهريور 6 شنبه    

 



 .باشید میگیره،مطمعن اون از رو شما حق و میکنه ياری رو شما آخرت در خدا باشید مطمعن

 .نیست دل شکستن از بدتر چیز هیچ

 او به را دنیا ی همه اگر بکنید را شکستگی دل آن جبران توانید نمی شکستید را دلی شما اگر: فرمايد می( ع) صادق امام

 .بدهید

 .نشکنیم رو کسی دل کنیم سعی

 

 مسلم

 

  19:55 95 شهريور 10 چهارشنبه    

 

 همگی همه به سالم

 مادر ديدم مدت چند بعد.  داد من به رد جواب دختره خواستگاری رفتم پیش دوسال تقريبا. هستم ساله 2۷ پسره من

 آخر تقريبا.  دادن رد جواب که شدن پشیمون که فهمیدم.  داره زياد و امد رفت شده خوب خیلی مامانم با خیلی دختره

 ضمن در.  داد بله جواب کردم صحبت دختره با شاهچراغ در کردن صبحت برای گذاشت قرار دختره مادر  پارسال مرداد

 با(  کارمندی)  اداری کار يک تا بده فرصت من به سال يک که بود اين داشت شرطی يه.  بودن خدا با و مومن ای خانوده

.  چی همه زير زد که.  بود مانده بود گذاشته که شرطی از ماه يک فقط.  کردم پیدا اداری کار يک اينکه تا.  کنم پیدا بیمه

 مامايی دانشجوی.) کنم ازدواج کرده مجورم مامانم و نداشتم احساسی هیچ مردی هیچ به حاال تا زندگیم اول از من گفت

 همش که فهمیدم.  میشم داخون داخل دارم خرابه حالم خیلی هم حاال.  بود داده بله جواب خودش که صورتی در(بود

 هیچی خاطر به فقط کردم پیدا رو کار اين تا شدم داغون خیلی سال يک اين تو. بود سرکاری

 مسلم

 

  20:02 95 شهريور 10 چهارشنبه    

 

 که کنید دعا برام فقط.  ندارم رو کاری هیچ حوصله.  کنم کار چه دونم نمی داغونم خیلی شکسته دلم خیلی روزا اين

.  کردن سیاه منو روزگاره که برسه بقیه داد به خدا.  بود خداش با مومن خانواده اين.  بگذره بد روزای اين زودتر هرچه

 يه خاطر به.  جنگیدم هیچی خاطر به سال يک که داغونه اعصابم از فقط.  داغونه اعصابم ندارم خواب شب که هست دوماه

 . کنید دعا برام فقط.  بودم عاشقش قلب ته از واقعا که دختری

 مسلم

 

  20:05 95 شهريور 10 چهارشنبه    

 

 کرديم صحبت هم با شاهچراغ تو.  چیه جوابت داد بهش قسم نماز به مادرش حتی پاسال مرداد.  بگم رفت يادم چیزی يه

 . داد بله جواب که. 

 2علیرضا

 

  2۳:۴1 95 شهريور 11 پنجشنبه    



 

 همگی به سالم

 همه جان مسلم...نمیشود تماشا به سوختن حس...میکنم درکت بشدت اما اما باشه شما تصور از دور اين شايد عزيز مسلم

 اينکارو بامن مومنش خانواده دقیقاً....جاشه سر دلم زخم اما شدم آروم گذشت زمان...میگذره زمان میشی بهتر میگفتن به

 ...کردن

 ....ديندارها به وای است مسلمانی چه اين....تکرارها همه زين برد عبرت که کیست

 ...برسیم میخواد دلمون هرچیزی به ما نیست قرار بدون...کن بیشتر باخدا تو رابطه

 ...میشه اما سخت...متوکل و باش صبور....برده سر دو بخدا..خدا بنده با نه کن معامله خدا با

 ...نشدنی وصف میده آرامشی بهت خدا

 بهار

 

  05:۳9 95 شهريور 12 جمعه    

 

 تالفیشو باش مطمئن بشکنه رو دلی کسی هر....میدی پس دست همون از بگیری دست هر از...مکافاته دار دنیا...بابا ای

 شکرت خدايا...میبینی و هستی که شکرت خدايا...داره کتاب و حساب دنیا اين و هست خدايی که شاکرم رو خدا...میبینه

 ....آخرت چه دنیا اين چه...نمیذاری پاسخ بی رو ظلمی هیچ که

 ...شکوند دلمو...برتر خانواده کاربرای از يکی پیش ساعت چند همین

 ...بودم گذاشته نظر پست يه تو بدبخت من

 ...کرد توهین بهم کلی تربیت بی فرهنگ بی اين وقت اون

 ...حده همین در بعضیا شعور باالخره...کنم درکش بايد من...نداره اشکالی

 ...نیس مهم برام البته

 مردم دل با اينجوری که کسی...کن ولش...کرده ضرر که اونه...نداشت لیاقتتو دختر اون...نباش ناراحت...من برادر...مسلم آقا

 ..خداست خود حسابش طرف...میکنه بازی

 ...بده قرار راهت سر داره لیاقتتو واقعا که يکیو خدا انشاهلل

 ..انشاهلل کنه پیدا ترمیم زودتر چه هر شکستتون دل زخم امیدوارم...ها شکسته دل ی همه به همینطور و

 مسلم

 

  1۷:55 95 شهريور 1۳ شنبه    

 

 چی هر البته داده من به خواستم خدا از چی هر زندگیم اول از خدايی ولی.  دلگرمیتون از ممنون. بهارخانوم و علیرضا آقا

 خدا به سپردم اينم من.  شکرت خدايا گفتم همیشه ولی.  بوده من ضرر به حتما نداده من به هم هرچی.  بوده من نفع به

 داريم خدا ما که همین خانوم بهار و علیرضا آقا... شکرت خدايا... مادرم و پدر بعدم خدا اول دارم چی هر چون.  خودش

 از ممنون بازم.. هست  اش دلشکسته بنده کنار همیشه داريم رو خدا ما....  اوست از داريم چی هر چون دلگرمیه باعث

 ...دلگرمیتون

 بهار

 



  21:52 95 شهريور 1۳ شنبه    

 

 ...مسلم آقا..میکنم خواهش

 منو که هست حکمتی حتما...گرفته نظر در برامون ماست لیاقت که رو تقديری بهترين خداوند باش مطمئن...تو به آفرين

 ...خبريم بی ازش شما

 ازدواج کاش ای..میکردی آرزو که افتاد می اتفاقی يا...میشدی پشیمون آينده در میکردی ازدواج خانوم اين با وقتی شايد

 ...بودی نکرده

 ...میدونه بهتر رو ما مصلحت که اونه...باشه خداوند به توکلمون بايد شما و من

 چیزو همه زمان...کنیم صبر بايد فقط...کنه ترمیم رو ما ی همه ی شکسته دل خداوند انشاهلل...خداس به توکلت که خوبه

 باشید موفق.میکنه حل

 

... 

 

  02:5۴ 95 شهريور 16 شنبه سه    

 

 ديدم من که چیزيه لین. میزنه رقم براش رو چیز بهترين هم خدا و نمیفته مقابل طرف برا بدی اتفاق هیچ مواقع جور اين

 الناس حق خصوصا ندارم چیز هیچ به اعتقادی ديگه و

 نیلوفر

 

  1۷:18 95 شهريور 25 پنجشنبه    

 

 دوستان سالم

 ازدواجه قصدم که گفت اول همون از ايشون شدم آشنا بودم شبیه خانوادگی و فرهنگی نظر از که پسرى با پیش سال2 من

 مخالفه خانوادم گفت يهو امسال ارديبهشت اينکه تا  بودم وابستش خیلی داشتیم دوست همو واقعا ما بود خوب چى همه

 که اونی با و بشی خوشبخت برو باسه گفتم اما شدم داغون واقعا بود نکرده خواستگارى واسه اقدامى هیچ که صورتى در

 يک بعد دوباره اينکه تا شد قطع ماه1 ما رابطه... بودم شده افسرده گذشت سخت خیلی کن ازدواج دارن نظر در خوانوادت

 خیلی نبودنش تو چون نکردم قبول اولش من میکنه راضی خانوادشو و بیاره طاقت من بدونه نمیتونه گفت و برگشت ماه

 حرف موردش در وقت هر و میکنم درستش میگفت همش کردم موافقت اصرارش با اما شدم داغون واقعا گذشت سخت

 اخالقی و فکری تفاهم مسايل خیلی تو ارشديم دانشجو جفتمون داشتیم دوست همو واقعا بده زمان من به میگفت میزدم

 میکنن انتخاب اونا که کسی با میخوام منم و  شه تموم بايد و نیستن راضی خانوادم گفت يهو پیش هفته2 اينکه تا داشتیم

 میزد عشق و داشتن دوست از دم که ادمی شدم داغون ؟بخدا!؟!کنن؟ قضاوت و نبینن ادمو میشه مگه اخه کنم ازدواج

 دارم دوسش خیلی من بوده بهونه حرفاش همه میکنم احساس وقتا گاهی نیومد هم خواستگاری حتی رفت راحت خیلی

 خوبمو خواستگارای و ها موقعیت مدت اين تو کنم فراموش کنم چیکار نمیدونم بیام بیرون فکرش از ای لحظه نمیتونم

 کرد بازى من احساس با چون کنه اينکارو خودش با يکی که میخوام خدا از رفت راحت خیلی اون اما کردم رد بخاطرش

 خانوادشو و نمیخواسته خودش شايد بهونس اين گفت بهم مشاور ببینن بار يه واسه و من که نخواست خانوادش از حتى

 ازش نمیگذرم....نبود من حق اين میشه کنده داره جا از قلبم ازش!!!!!!بازى اسباب مگه آدم دل انصافه اين اخه کرده بهونه



 ابوالفضل

 

  2۳:21 95 شهريور 28 يکشنبه    

 

 میگذرد روان که است روان آب زندگی

 میگذرد همان توست من اقبال هرچه

 دلشکسته دختر

 

  10:22 95 شهريور ۳1 چهارشنبه    

 

 خواس دلش هرکاری هستم هنوزم موندم پاش به سال 6  عاشق احمق يه ياشايدم  دلشکستم يه من سالم

 

 دارم دوسش نمیکنم نفرينش من   گذاشت تنهام نداره پول نداره کار اينکه بهونه به بعد اورد سرم خواس دلش باليی هر

 عاشق و بستم دل که اينه من گناهه ولی  احمقم بگین شماها شايد  منه زندگی همه اون  باشه نداشته  دوسم اگه حتی

 هیچی نیس مهم واسم گفتم بهش  دارم دوسش خیلیم  دارم دوسش بازم ولی کرده درحقم رو بديها بدترين اون  شدم

 داشتم خواستگار بهترين من  کنه تحمل رو زندگی همچین نمیتونه اون گفت ولی  میسازيم زندگیمونو همديگه با نداری

  کنم اعتماد بهش بود گفته بهم  کردم رد اون بخاطر رو همه ولی محترم  دار خونواده  ب خو کار با بهتر يکی از يکی

 امام ترو نکنین بازی احساسش با خدا ترو ندارين دوست رو دختری اگه کنم خواهش پسرا از میخوام  نمیذاره تنهام گفت

 دارين دوسش نگین دروغ به بهش حسین

 

 گذاشت تنها منو بیرحمی با عشقم ولی داره اهمیت واسم عشقم فقط من خونه نه و ماشین نه مهمه واسم پول نه من

 

 معنیه  بی واسم اون بدون زندگی کنم زندگی نمیتونم اون بدون من برگرده کنین دعا واسم تروخدا شده  تنگ واسش دلم

 شده تنگ واسش  دلم  برگرده کنین دعا واسم تروخدا ها بچه  میکنم مرگ ارزوی بار هزار روزی

 

 ها بچه کنین دعا واسم

 

 

 دلشکسته دختر به زهراخانم

 

  12:55 95 شهريور ۳1 چهارشنبه    

 

 به که نیست جوونیت کن،حیف توبه دل ته از میگم فقط عزيزم شنیدی خیلیا از حتما بگم گناهت از نمیخوام عزيزم سالم

 دارم دوسش من میگی خودت واسه تو درسته ياهرچی، احمقی نمیگم بدی؟من هدرش وبزدلی دروغگو آدم چنین خاطر

 سواستفاده ازت!!!سال6 گفته دروغ بهت که کسی عزيزم اما درسته کامال نیست بودن احمق اصال بودن وعاشق وعاشقشم

 کن فراموشش زندگیت خاطر به خودت خاطر وبه کن واگذارش خدا به اونو نداره دوستشنتو لیاقت وجه هیچ به اصال کرده



 خونش خانوم تورو وعشق تعهد با که بده کسی به قلبتو...نباشه لیاقتی بی آدم همچین بنده در واينکه باش آزاد دلت بزار

 میشی سعادتمند که باش مطمئن و بده خدا به دلتو نیست ای کاره خدا بنده میبخشه خدا...شدهو دير نکن فک اصال بکنه

 دنیا اون میری وبعدش میکنی زندگی دنیا اين تو بار يه تو...خودت خاطر به بیرون کن پرتش دلت از آشغال يه مثله اونم

 نصیبت باش داشته لیاقتتو که ماهم آقای يه میگیری پاداششو باش مطمئن دار نگه خدا بنده در ودلتو کن زندگی خوب

 عزيزم باشی موفق میشه

 سمیرا

 

  15:۳6 95 شهريور ۳1 چهارشنبه    

 

 شکسته دل ب

 خیلی منو خونوادش و سر اقا.. افتاد من خود برا پیش هفته دو قضیه همین..میشی اروم بگذره زمان بزار  عزيزم

 همه اين بعد..نمیخوريد هم با ازدواج درد ب شما گف مشو. مشاوره رفتیم..عاشقمه و داره دوستم میگف اقاپسر.میخاسن

 چی اول هفته ی تو میدونه خدا.چی همه ب کرد پشت لیوخا خشک خواهی معذرت ی با گفتن عاشقتم و داشتن دوست

 بگذريم.بره بزاره راحتی همین ب بعد کنه عاشقی و عشق ادعای اينقد پسر ی میشه مگه میگفتم.گذشت سرم ب

 

 .میگم برات برادرما داستان حاال

 ت درد ب دختر اين گفتیم کلخونواده گفت که دخترا شرايط.داشتن ازدواج وقصد شد اشنا خانم ی با سال دو برادرم

 ب ولی نبود بدی دختر.ديديم خونواده با را خانم دختر رفتیم روز ی اخرم.نداشت فايده کرديم نصیحت چی هر.نمیخوره

 چی میدونه خزا..نمیشد راضی کرديم صحبت برادرم با چی هر..نمیخورد ما ب اونا هیچی..نمیخورد ما خونواده و برادرم درد

 نمیشدن راضی جور هیچ.. میکنه ناموفق ازدواج ی داره پسرشون نمیتونستنببینن.گذشت مادرم و پدر ب سال دو اين تو

 نه چون میکنن فکر منطقی مواقع جور اين بزرگترا.کنن ازدواج هم با بخان عالقه و داشتن دوست بخاطر پسر دخترو اين

 ای ديگه دختر شد راضی مادرم وزاری گريه و نصیحت و صحبت کلی با سال دو از بعد.هست وسط ای عالقه نه عاشقن

 نمیدونم..کردن ازدواج و شد راضی و ديد را دختری من برادر هفته دو عرض در باالخره.پسنديد شايد کنیم معرفی بش

 خودش کهب خانمی با من برادر..کنه درکش نمیتونست خودش غیر کسی هیچ..اومد سرش ب چی فهمید وقتی دختر اون

 ..بوديم خوشحال هم ما.کرد ازدواج بخوره ما خونواده و

 .نمیکرد باور اصال. مبهوت و مات خانم دختر

 راه مردم پسر دنبال باشه دختر اگه دختر که شستیم را گناهدختر چقد ندونسته و دونسته سال دو اون تو که بگذريم

 فقط.خودم برادر قسمتیش ی و بود مقصر دختر و بود ما با حق قسمتیش ی شايد که نظرديگه و حرف جور هزار و نمیافته

 .بدم را زدم خانک دختر ب که تهمتايی جواب دنیا اون قراره چطور نمیدونم که میگم را خودم

 . بگذريم

 زمین يهو که  میکرد فعالیت بورس تو.افتاد کنم چه ب سال ی بعد ولی..زندگیش سر رفت و گرفت مفصل عروسی برادرم

 از غیر.محتاجه شب نون ب میشه بورت.رفت دستش از خودشم سرمايه همه و اورده باال بدهی سیصدمیلیون االن..خورد

 .افتاد مردم دهن تو حرفش و شد براش که ريزی ابرو

 رفتن دکار و ازمايش با اينکه تا.نمیشن ولی بشن دار بچه میگرن تصمیم ازدواج بعد ماه چند.بود مالی ضرر فقط کاش

 درون از.کردن ناامیدش رفته دکتری هر.سالمه کامال خانمش اينکه با.بشه دار بچه نمیتونه و داره مشکل برادرم میفهمن

 .خانمش و من غیر نمیدونه را نشدنش دار بچه قضیه اين کی هیچ. میشه داغون داره



 .باشه دکتر و دوا دنبال که پولی نه بده بدهیاشا دارهکه پولی نه. بکنه نمیتونه کاری هیچ و داغونه واقعا

 چجور من برادر که نمیدونه ولی.نداره مشکلی هیچ و خوشبخته که کنه تصور بادرما خردش ذهن و فکر تو دختر اون شايد

 . زندگیش تو میکشونه خودشا داره

 .نکرد ازدواج باش که میکنه شکر را خدا بار هرزار روزی بفهمه را برادرم مشکالت اگه االن

 .بکنه غصه و غم و دردسر پر زندگی ی وارد را تو نمیخاد خدا شايد..بگذره زمان بزار..نخور غصه هم تو

 را پسر هم کرد نفرين اگه بشکته دلش دختر ی وقتی باش مطمین..من دنبال هم هست برادرم دنبال هم دختر اون نفرين

 با خوردم عشقی شکست تجربه سال س  دو اين تو هودم من..خواهرشا داره خواهر اگه هم و خونوادشا هم میکنه نفرين

 خیلی منو خونوادش هم و پسر هم اومده پیش برام که هم موردی چند.عاشقانه روابط نه و بودم پسری دنبال نه اينکه

 خودم سر ب که میکنم درک دخترا اون روز و حال االن من..میاد پیش مشکلی ی میرسونیم نزديک ب ولیوقتی.میخاسن

 .اومده

 ..کن تحمل کن صبر ولی هست و بوده من برای که هموندور برات سخته میدونم.میکنم زرک رم شما حال

 .کنه نصیبت را قبلیت عشق از بهتر لخواه خدا از

 دلشکسته دختر

 

  09:۴۷ 95 مهر 1 پنجشنبه    

 

 دلم اينکه با گذاشت تنهام ولی انداختم خطر تو بخاطرش هم جونمو من میگم چی من بدونه که  نیس من جای کس هیچ

 جهنم اتیش تو خواستی دنیا اون اگه میشم خفه دارم خدايا کرد لهم کرد نابودم کرد خوردم کرد ام تیکه تیکه سوزوند رو

 سوخته بدجوری دنیات اين تو چون نسوزون رو قلبم حداقل زونیم.بسو

 

  باشه داشته دوسم من اونم کن کاری خدايا شده تنگ واسش دلم  شده تنگ واسش دلم  شده تنگ واسش دلم   بازم اما 

 کنین دعا واسم

 

 

 2علیرضا

 

  12:00 95 مهر 1 پنجشنبه    

 

 همگی به سالم

 ...شد خوشبخت خیلیم من طرف ولی....بود عجیب خیلی داستانتون سمیرا خانم

 مسلم

 

  15:25 95 مهر 1 پنجشنبه    

 

 به هم نگاهی يه بزرگ به کوچیک از میده بهش چی همه هم خدا....  هیچ میشه خوشبخت مقابل طرف مواقع طور دراين

 زمونه اين از پره خیلی دلم....  نمیکنه هم ما شکسته دل



 مسلم

 

  19:25 95 مهر 1 پنجشنبه    

 

 . همگی به سالم

 .بود عجیب برادرت زندگی داستان واقعا خانوم سمیرا

 حالش و عشق داره االن سرکارگذاشت منو بودم دنبالش که دختره اون اما...ندارم شب و ،روز داغونم اينجا من االن

 مادره....  بشه انجام ازدواج اين که کن صحبت دختر با بیا گفته مامانم به پشیمون اومده ماه دو از بعد دختر مادر.... میکنه

... بفهمم من اينکه بدون کن صحبت بادختره بیا روز يه که میگفت مادرم به.... نمیکنه پیدا من بهتر که میگفت دختره

 میخواستن ديگه يکی میگن من به ها خیلی... کنم کار چه که موندم.بود ناراحت خواهرش دست از هم دختره خواهر حتی

.... شدن پشمون مادرش و پدر نه يا شده پشیمون دختر نمیدونم حاال.تو سراغ اومده باز نشده اون با کارشون

 ......داغونم فقط......نمیدونم

 علیرضا ب سمیرا

 

  19:۴۳ 95 مهر 1 پنجشنبه    

 

 .هستن کفو هم تقريبا..دارن دوست همو..ندارن مشکلی خانمش با منم برادر

 .داره که مشکالتی بخاطر باطنشنه ولی خوبه زندگیش ظاهر

 

 .نمیدونی را باطنش که شما ولی خوبه زندگیش ظاهر شايدم.باشه نداشته مشکلی هیچ واقعا هم شما طرف شايد

 هم حاال کرد بازی من با میگه و میشه بیشتر غصهاش تازه ببینه را خانمش و برادرم االن اگه منم برادر قصه خانم دختر

 .ايه ديگه چیز زندگیش واقعیت ولی خوشبخته

 

 .بسپار خدا ب خودتو و باش صبور علیرضا اقای

 تحصیلی تفاوت بخاطر خانم اون با برادرم ازدواج واقعا ولی نبودن بدی ادمای برادرم و من مادر پدر و خونواده میدونه خدا

 خودتونا اينقد خانما دختر.نمیشدن راضی همین بخاطر مادرمم و پدر.نمیخورد هم ب ديگه چیزای خیلی و فرهنگی و

 .داشتن خودشون پیش جور هزار من خونواده مثل اوناهم خونواده شايد ببیننه منو نشد حاضر خونوادش که نکنید اذيت

 2علیرضا

 

  15:09 95 مهر 2 جمعه    

 

 همگی به سالم

 عذاب داره بازهم خوشبختن که میکنه فکر االنم...میکشه عذاب داره اول از چون...میکنه ايشون حال به تفاوتی چه خب

 ...میکنه تغییری حالش شده واقع ظلم مورد که طرفی شما بنظر...میکشه

 علیرضا ب سمیرا

 



  02:02 95 مهر ۳ شنبه    

 

 .نگفتم خانم اون برا برادرما زدگی داستان من علیرضا اقای

 شکست دخترا چقد بینید.بشه کم هست دلهاتون رو که غمی از کمی شايد تا گفتم هستید اينجا که شماهايی برا اومدم

 .پسرا مورد چند حتی.شدن داغون روحی لحاظ از و رابطه از خوردن

 

 ..نديد بهش برگ و شاخ ذهنتون تو اينقد...نخوريد اينقدغصه.. نکنید اذيت خودتونا اينقد که گفتم را اينا

 درک را شما نمیتونن خیلیا..نیست شما جای کی هیچ..سخته درست..کنید نگاه مثبت ديده ب افتاده براتون که اتفاقاتی ب

 .گرفته نظر در براتون را اينها از بهتر خدا شايد.اومده پیش براتون که اتفاقاتیه خب ولی.کنند

 

 .نمیشه کوچیکشم انگشت من برادر که کرده ازدواج کسی با االن خانم دختر اون شايد

 

 .نکنید اذيت خودتونا اينقد

 دست سالمه سی که االن تا.خونواده نظر زير و بوده خانواده و سنتی طريق از هم اشنايیهام همه. خوردم شکست منم بخدا

 اونم..نه ولی میشه يکی ابن میکردم فکر بار هر.شدم اذيت خیلی ولی.نبودم پسرا با رابطه دنبال وقت هیچ.نکردم خطا پا از

 سال چند اندازه ب شده تکرار برام اتفاقا اين که بار هر شايد.گذشته من ب چی میدونه خدا.میرسید نزديک ب که زمانی

 .بودم ناراحت هفته ی اگه حتی.کرده داغونم و پیر

 معرفی من ب واسطه طريق از همشون.نه من ولی طرفتون هم يا بوديد رابطه يک گر اغاز خودتون اينکه فرقتون شما

 .شدن

 میکرديم رابطها اينجور ی وارد خودمونا نبايد و بوده اشتباه اول از شايد کارمون بگید کنید اروم خودتونا میتونید شماها

 .چی من ولی

 

 .پشیمونند االن و کردن ای رابطه وارد خودشونا که بود اونايی ب خطاب بیشتر نوشتم

 

 خدا ياری و لطف البته و  کنه ارومتون بتونه زمان گذر امیدوارم صورت هر در

 2علیرضا

 

  11:12 95 مهر ۳ شنبه    

 

 همگی به سالم

 ....نه يا خوبه دلش حال آيا که احتماله حده در چیز همه نداره خبر دخترهم اون دل از کسی ولی...درسته کامالً  حرفاتون

 اهلل شاء ان

 مدد ياعلی

 مهدی

 

  11:0۴ 95 مهر ۷ چهارشنبه    



 

 چند داد مثبت جواب ما به که اين از بعد دختر يه اگر میشن ناراحت  شنوند می رد جواب دختر يه از وقتی بعضیها چا

 ؟ بشیم ناراحت بايد چرا داد رد جواب و کرده اشتباه که  رسید نتیجه اين به بعد وقت

 2علیرضا

 

  12:۳۳ 95 مهر 8 پنجشنبه    

 

 همگی به سالم

 سال؟؟5..سال2 سال1 ماه6 ماه1ماهه؟ چند دقیقاً وقت چند بعد منظورتون مهدی آقا

 باشه؟؟ بوده بینشون اتفاقاتی چه مدت اين

 ....شد ناراحت نبايد گفت نمیشه پس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هستی

 

  19:26 95 مهر 9 جمعه    

 

 . ها بچه سالم

 سرگذشت شده.  بد يا خوب اتفاقی هر.  افتاده حتما بیفته قراربوده ک اتفاقی هر کرد کاری نبايد ديگه بعد ب جايی ی از

 کدوم اه کدوم....  افته نمی خاصی اتفاق هیچ باش مطمِِِِِِِِِِِين بدون مقصر خودتو.  بدون مقصر اونو اينو.  کن گله هی حاال... 

 ... بسه وابستگی داستان اين بسه.  میسوزه خودمون حال به دلم من ها بچه. کنی نگاه فقط بعد به جايی ی از بايد.  اشک

 

 چیز ی مرگم دلیل و بخورم غصه نمیخوام ديگه اما شکست بارها قلبم. کردم تجربه رو شکستا اين تمام منم قسم بخدا 

 تا بزرگترين از کرد کاری هر زد زخمی هر.  بايسته قلبم ادم ی لیاقتی بی  خاطر به که نباشه اين مرگم دلیل باشه مزخرف

 پا از منو نمیزارم اما باشه قلبم گوشه ی اخر تا زخمه اون شايد ديدم هربرخوردی.  شنیدم حرفی هر نوعش کوچکترين

 .  داره    افت    واسم دراره

 2علیرضا

 

  15:2۴ 95 مهر 10 شنبه    



 

 دوستان همه به سالم

 "میکنه تر قوی منو...درنیاره پا از منو که چیزی"میکنه صدق هم ها انسان ترين ضعیف مورد در جمله اين هستی خانم

 ...میشه تغییر دچار بشدت و میگیره شکل دوباره شخصیتشون عاطفی شکست بعد افراد واقعا

 واقعا طرفین يا طرف دراون و میخورن رقم سالگی۳0تا20 سنین در که هايی شکست داره شکست بعد به بسته البته

 ....خوندم جايی يه.....میشن دلبسته

 عجیبی اتش که است اين رسد می نظر به که انچه اما باشد داشته متفاوتی تاثیر مختلف افراد در شايد عاطفی شکست

 را زشتی سوزاند می را زيبايی سوزاند می را گريه سوزاند می را خنده سوزاند می را اينده سوزاند می را گذشته که است

 بخشش و رحمت جز که کنی امضا جان قلم با تا سوزاند می انقدر سوزاند می را بیماری میسوزاند را سالمتی سوزاند می

 نداری راهی خدا

 هستی

 

  22:0۳ 95 مهر 10 شنبه    

 

 موافقم منم. خوردم زخم منم.  شماهام مث منم چون.  کنی دعا برام میخواد دلم.  توئه با حق... علیرضا موافقم باهات

 هرکی برای تو قول ب...  سخت خیلی خیلی خیلی.  کردم حسش وجود تمام با ومن بزرگیه نهايت بی درد دلشکستگی

  بود توانم از بیش هم  من برای.  متفاوته

 علی

 

  1۴:56 95 مهر 11 يکشنبه    

 

 شدم دلتنگش بشدت امروز مدتها بعد

 میشم دلتنگ و میاد يادم دوباره و کنم می فراموش هی

 ديدمش می دور از نزديک از رفتم می میشدم دلتنگش وقت هر بوديم شهر يه توی کاش

 شکست دلمو

 تنگی دل

 بشم عاشق تونم نمی ديگه من و

 دلشکسته دختر

 

  11:۳9 95 مهر 12 دوشنبه    

 

 نباشه من جای هیشکی الهی بد خیلی  بده خیلی حالم من

 

 آمین کنه کمک هممون  به خدا( ع) حسین امام  بخاطر الهی  اومده محرم

 

 میشم خفه دارم خدايا درده با واسم عشقم بدون کشیدن نفس  شده تنگ خیلی واسش دلم  تنهام خیلی من



 

 برگرده عشقم کنین دعا منم واسه اينروزا تو  میکنم  خواهش

 2علیرضا

 

  00:10 95 مهر 1۳ شنبه سه    

 

 همگی به سالم

 ...نکنه فراموش رو بقیه شد جاری اشکش و شکسته دلش هرکس.........میکنه فرق خیلی اوضاع روزا اين

 (ع)حسین يا لبیک

 علی

 

  10:1۳ 95 مهر 1۳ شنبه سه    

 

 تنهاترم تو از من دلشکسته دختر

 من زندگی تو اومد

 زندگیم همه شد اومد اون وقتی داشتم رابطه باهاشون که بودن محدودی دايره اون قبل

 دروغ و فالن و هستم همیشه نره هیچوقت داد قول شد محدود اون به اجتماعیم ارتباط دايره تقريبا و

 شدم تنهاتر قبل از من و رفت

 براتون نیاد تلگرام يا پیامک يک حتی سال طول در براتون وقتی باشه دردناک شايد

 همسايه و فامیل و اشنا چه زن چه مرد چه بشر بنی يک حتی با

 تنهام تنهای ندارم ارتباط کس هیچ با

 خیال بی وقتا بعضی و غمگین دلتنگ

 

 بده دست از چیزشو همه که ترسه نمی يکبار فقط چون میشه عاشق عمیقا يکبار فقط انسان

 مسکن يا توهمه يا بعد عشقهای

 من با گريه هوای دوست ای گرفته دلم

 شد بیشتر دلتنگیام اومد که پايیز اين لعنتی

 من

 

  09:25 95 مهر 1۷ شنبه    

 

 رابطه زد بهم ديگه نفر يه که هايی تهمت علت به اما کرد خواستگاری ازم پسری قبل سال ده.نمیکنم حاللش هیچوقت

 کرد باور رو ها تهمت که خاستگارم اون. خدا به کردم واگذارش فقط.بود تهمت حرفاش تمام که شاهده خدا.خورد بهم مون

 االنم.میرفت اسمون عرش تا صدام که کردم ناله و کشیدم آه صبح تا شبا اينقد گذروندم سختی روزگار.نمیکنم حالل

 اون ولی شدم بد خیلی خانواده يه دچار.نمیفهمه هیچی شوهرم میکنم فداکاری چه هر نیستم خوشبخت و کردم ازدواج



 زندگی راحت دارن االن چرا کردن خراب منو زندگی که اونايی.بده شکستم دل جواب خدايا.خوشبختیه اوج تو خاستگار

 خداااااااا کی میکنی من ی شده خورد دل به نگاه يه کی. بريزم اشک شب هر بايد من ولی میکنن

 رضا

 

  19:۴2 95 مهر 18 يکشنبه    

 

 است شده حذف سايت مدير توسط شده، مشخص*  با که نظر اين از هايیبخش

 نمیشد باورم که زد بهم حرفايی****  دختر

 نداشتم شرايطشو و کنم ازدواج باهاش میکرد التماسمو که سال چند از بعد

 چی همه زير زد خواستگاری برم خواستم و شد جور اينکه محض ب و

 بد و حسود دارند زياد چشمی هم و چشم فرهنگ نکنید ازدواج ترکی پسر و دختر هیچ با وقت هیچ نصیحت شما به من از

 خوردنه آی مثل براشون حرمتی بی و شکستن دل و کنند می دخالت هم خیلی و هستند دل

 جای به بدبختی خونه بره بشه بخت سیاه و بدبخت و غمگین و نابود و علیل و ذلیل امیدوارم و کنم نمی حاللش که من

 بخت خونه

 برمیان خودشون پس از خودشون فقط

 کنه حروم عمرشو کل خدا شد حروم****  دختر به اعتماد و باور خاطر به زندگیم از سال سه دو

 2علیرضا

 

  2۳:۴۷ 95 مهر 19 دوشنبه    

 

 ....نبین چشم يک به رو همه جان رضا

 قوم اون از پسر يه با دقیقا رفت ولی نمیاد خوشش قومی يه از میگفت طرفم ولی طرفم هم ام ترک من هم

 ...کرد عقد سريع

 

 

 مرگ از پس و برزخ عالم در الناس حق نتیجه

 

  10:20 95 مهر 2۳ جمعه    

 

 برزخ در اعمال آثار ديدن و صادقانه رويای

 

 مردنش از پس بود، سرگرم حرامی شغل به عمرش آخر سال چند که حسن شیخ نام به بود خوانی روضه ما زمانه همین در

 می باال آويزانش زبان و دهان از آتش های شعله و سیاه اش چهره و است برهنه که بیند می خواب در را او خوبان از يکی

 .کند می فرار شخص آن که بود وحشتناک طوری به منظره اين و رود



 با و داشته سفید ای چهره که حالی در فرحبخش فضای در لیکن بیند می را او باز عوالمی طی و ساعاتی گذشتن از پس

 می. بلی: گويد می هستید؟ حسن شیخ شما: پرسد می و رود می نزديکش خوشحال. بود نشسته منبری روی نیکو لباسی

 .بلی: گويد بوديد؟ شکنجه و عذاب حالت آن در که هستید همان شما: پرسد

 حرام کار به دنیا در که است ساعاتی برابر در اولی حالت آن: گويد می پرسد، می را حالش شدن دگرگون سبب آنگاه

 و نمودم می( السالم علیه) سیدالشهداء حضرت ياد اخالص روی از که است ساعاتی برابر در خوب حالت اين و بودم سرگرم

 .ديدی که است همان روم می آنجا چون و باشم می راحتی و خوشی کمال در هستم اينجا تا و گرياندم می را مردم

 .برند می مرا و توانم نمی: گفت. نرو آنجا و نیا پايین منبر از است چنین که حال: گفت او به

 به کس هر: يعنی باشد؛ می يره شرا ذرة مثقال يعمل من و يره خیرا ذرة مثقال يعمل فمن: شريفه آيه رويا اين صدق شاهد

 .ديد خواهد را آن دهد انجام شر کار ای ذره اندازه به هم کس هر و بیند می را آن آورد بجای نیک کار ای ذره اندازه

 اهل شفاعت به اينکه يا شود تمام گنهکاريش ساعات عذاب استحقاق که وقتی تا اوست برزخی حالت اين که نماند گفته نا

 خواهد پیوسته خوشی و نجات اهل سرانجام نبود، خالی محبت از دلش و داشته ايمان چون و يابد نجات السالم علیهم بیت

 (1۴8.)بود

 چشمه کردن کور واسطه به چشم کوری

 

 آن سرشار استفاده از و بود خريده ملکی عمرش اواخر در بستگانشان از يکی: فرمود نقل تقوا و علم اهل بزرگان از يکی

 نابینا برزخ در چرا که پرسیدند می را سببش او از بود کور که حالی در ديدند را او مرگش از پس گذراند می را زندگی

 هستی؟

 می بر آن از و آمدند می مجاور ده اهالی که بود گوارايی آب چشمه آن مزروعی زمین وسط بودم خريده که را ملکی: گفت

 سودم اينکه برای و شد می خراب من زراعت از مقداری آمدشان و رفت واسطه به دادند می آب را خود حیوانات و داشتند

 بیچاره و خشکانیدم و نمودم کور را چشمه آن گچ و سنگ و خاک وسیله به بگیرم را شد و آمد راه و نشود کم مزرعه آن از

 .است آب چشمه کردن کور واسطه به من کوری اين. کردند می مراجعه دوری راه ناچار به مجاورين

 مجاورين استفاده مورد تا سازند جاری را چشمه آن و کنند رحم من بر وارثها اگر: گفت دارد؟ ای چاره آيا: گفتم او به

 .گردد می خوب من حال گردد

 و بینايی حالت با را مرحوم آن چندی از پس گشودند را چشمه و پذيرفتند هم آنها کردم مراجعه اش ورثه به: فرمود ايشان

 .ديدم سپاسگزاری

 به نموده ستم کسی به اگر اکتسبت ما علیها و کسبت ما لها: است کرده خود به کند، می چه هر که بداند بايد آدمی

 خودش برزخی مواقف در بريده را کسی سر اگر. است کرده نیکی خودش به کرده نیکی کسی به اگر کرده، ستم خودش

 که اينجاست از االقدام و بالنواصی فیؤخذ: فرمايد می چنانچه است پیچیده هم به پايش و سر جهنم در و است سر بی

 نبريدی رأسک اال قطعت ما و جلدک اال فريت ما و: فرمود ملعون آن به يزيد مجلس در السالم علیها کبری زينب حضرت

 (1۴9.)را خود سر مگر نساختی جدا و را خودت پوست مگر

 2علیرضا

 

  19:۴۷ 95 مهر 2۳ جمعه    

 

 سالم

 بود عالی خیلی ممنونم



 ناشناس

 

  22:1۳ 95 مهر 2۴ شنبه    

 

 ...نکنیم قضاوت را همديگر

 کنیم، قضاوت نادرست باشیم داشته اطالع آيندش و گذشته از اينکه بدون رو آدمی يه وقتی...کردن قضاوت از بترسید واقعا

 نداره خور رد...میده قرار آدم اون موقعیت توی رو ما دقیقا دنیا

 تاريکی در ها آدم ما همة" بده نشونم تا داد قرار ها آدم همون موقعیت در منو دنیا و میکردم قضاوت خیلی قبال من خود

 ."همیم مثل

 شکسته دلشون که کسايی..شکست کاراش از دلم واقعا و زد حرف بد من با خیلی آدم يه گذشته سال که بگم اينم

 اصطالح به و میکنه دوستی خدا ادعای خیلی طرف ديدم وقتی خودم، با رفتن کلنجار ماه چندين بعد...میگم چی میفهمن

 شروع کردن، عذرخواهی بجای!! خواهشا نزن خدا از حرف پس شکوندی منو دل تو گفتم بهش رفتم میکشه آب جانماز

 شايد...خیر ولی بده تسکینم و بیاره در دلم از عذرخواهی يه با میتونست...کرد بدتر واقعا حالمو و آوردن دلیل به کرد

 ولی...زدن پسش رو بود زده من به که حرفايی...آوردن سرش رو بود آورده من سر که بالهايی چندماه بعد...نشه باورتون

 که بود فکر بی اينقدر...میخوره آب کجا از داره قضايا اين و میاد سرش داره بال اينهمه چرا نفهمید خودش هیچوقت

 خدا...نکنیم چه کنیم فراموش چه نکنیم، چه کنیم قبول ما چه حال بهر! میده پس تقاص داره نمیکرد فکر هیچوقت

 هارو الناس حق اين نمیره يادش

 دل از بريم و بشیم مطلع کارمون زشتیه از شکستیم، ناخواسته يا خواسته رو دلی اگه بده توفیق هممون به میخوام خدا از

 .بیاندازد ما به نگاهی هم خدا تا بیاريم در طرف

 ناشناس

 

  22:۴6 95 مهر 2۴ شنبه    

 

 رو دردی همچین دشمنشم برا ادم که بده شکستگی دل درد انقدر...نکردم نفرين دخترو اون هیچوقت من که بگم اينم

 شکسته رو دلمون که کسی بخشیدن واقعا چون...نشکستم رو دلی ولی شد شکسته دلم که میکنم شکر رو خدا...نمیخواد

 کجا از نمیفهمیم هیچوقت و میاد خودمون سر بالها همون و میديم دنیا اين توی تقاصشو هم.بزرگیه گناه واقعا.سخته

 .بديم شکستیم دلشو ک کسیو جواب بايد آخرت توی هم خورديم،

 نانوشته قانونه اين به شکست دلم که پارسال. میده رو طرف جواب و نشسته حق جای خدا نکنیم چه و بکنیم نفرين ما چه

 هیچکس برای من دل و میکنه حال و عشق خودش برای داره دختر اون و شکست دلم میگفتم خودم با...نداشتم اعتقاد

 .خدام حتی نیست مهم

 !خودم چشم جلوی اونم...میشکنن دخترو اون دل چطور ببینم که داشتم اينو توفیق ولی

 شیوا

 

  21:۴2 95 مهر 28 چهارشنبه    

 

  میگیری پس دست همون از بدی دستی هر از



  هستش جهان بر حاکم که ، هست مکافات قانون اين

 نداره قانون اين به ربطی و داره رو خودش چهارچوب که میگن نامحرم محرم بحث ها خیلی

  شدند پسر عاشق چرا که دخترا هام سری يه میگیرن ايراد رو پسرها ها سری يه که اين و

 مورد بی قضاوت نوع يک خودش اين نباشیم خبر با ها جريان اصل از ممکنه و افتاده اتفاق خودش شرايط در همه اينها

 هست

  بشیم دچار همون مثل به ممکنه چون نکنیم ديگه چیز هر يا دوستی بابت سرزنش رو ديگران که هست بهتر پس

  باشن نداشته چه باشن داشته باور ها انسان چه بدونیم بايد که اين و

  گیری می نیتت و عمل مقابل در رو خودت جوابِ تو ، بدی چه خوبی مقابل در چه میشه اجرا همه برای قانون اين

 شیوا

 

  21:5۳ 95 مهر 28 چهارشنبه    

 

  میگیری پس دست همون از بدی دستی هر از

  هستش جهان بر حاکم که ، هست مکافات قانون اين

 نداره قانون اين به ربطی و داره رو خودش چهارچوب که میگن نامحرم محرم بحث ها خیلی

  شدند پسر عاشق چرا که دخترا هام سری يه میگیرن ايراد رو پسرها ها سری يه که اين و

 مورد بی قضاوت نوع يک خودش اين نباشیم خبر با ها جريان اصل از ممکنه و افتاده اتفاق خودش شرايط در همه اينها

 هست

  بشیم دچار همون مثل به ممکنه چون نکنیم ديگه چیز هر يا دوستی بابت سرزنش رو ديگران که هست بهتر پس

  باشن نداشته چه باشن داشته باور ها انسان چه بدونیم بايد که اين و

  گیری می نیتت و عمل مقابل در رو خودت جوابِ تو ، بدی چه خوبی مقابل در چه میشه اجرا همه برای قانون اين

 زهرا

 

  08:۴9 95 مهر ۳0 جمعه    

 

 سالم

 جنسی نیازهای ارضای دنبال به هاشون بعضی االن پسرای چون نیستم پسر با دوستی اهل که هستم دختری من

  نمیدونم درست و ندارم قبول رو ازدواج از خارج جنسی روابط هستند؛ خودشون

 نمیشم دوست کسی با دلیل همین به

 شدم دوست باهاش میومد خوشم ازش که اونجايی از و داد دوستی پیشنهاد من به فامیل پسرهای از يکی پارسال ولی

 ازدواجِ  قصدش گفتم من که جوری میکرد عالقه ابراز من به خخخیلی

 کرد خودش ی وابسته رو من زد که حرفايی با

 داشت نرمی چربو زبونِِِ خیلی

 خانوادگی های مهمونی تویِ هم اون داشتیم ديدار بار 1 ای هفته ما

 میورزيد عشق بهم خیلی داره دوسم که میگفت بهم مرتب میکرد عالقه ابراز بهم مرتب

 نخورد بهم دستمونم حتی داشتم دوسش خودش خاطرِ  به فقط من بود پاک بهش من عشق واقعا



 خیلی دخترای من گفت اومد در مامانش داشتن دوست همه اون و سالم ی رابطه کردننو عالقه ابراز ماه 6 از بعد اينکه تا

 دارم سراغ پسرم ی واسه بهتری

 کنم ازدواج پسرش با من نداد اجازه و

  ماه 1 تا کرد کم من با رابطشو رفته رفته اينکه تا

 رفتو هم با بود شده موفعیتش جذبِ که پولدار؛ دخترِ  خانم يه با شدم متوجه اينکه تا بوديم ارتباط در هم با همچنان ما

 داشتند امد

 بود کرده پیدا براش مامانش

 بگیرِه پولدار زنِ  بايد که بود معتقد چون

 میزد زنگ من به هم باز حال اين با و ارتباطه در کسی با که نگفت من به کلمه يه هم پسره و

 نیاوردم طاقت ديگه من که روزی تا

 نبود بازيچه من احساساتِ گفتم بهش

 پشیمونم و تو با اومدم کردم اشتباه من گفت بهم زدم که حرفو اين

 به خورد چشمش تا ولی نبود پشیمون دارم دوستت گفت بهم بار 100 کردو عالقه ابربز بار 100 که روزايی اون چرا پس

 !شد پشیمون مروم دختر پولِ

 کنند ازدواج میخواند و االن نامزدند هم با دوتا اون و میگذره سال 1 ماجراها ازين

 کشیدم زجر دنیا يک مدت اين تو هم من

 میکنم و کردم گريه خیلی

 بدِِِ خیلی حالم

 کردند مختل منو زندگیه

 کردند بازی من احساسات با

 کردند له و کشتند منو احساسات

 گردون برش خدايا که میريختم اشک میکردم رو خدا التماس و میخوندم توسل همش اول ماهه چند

 شد قبل از بهتر رابطشون روز به روز اونا ولی

 میکشیدم بیشتری عذابِ من و

 گردونِ  برش نمیخوام خدا از ديگه االن ولی

 کردند من با رو کار اين که مادرش و پسر از بگیر پس منو دلِ  تقاصِ  خدايا که میخوام هروز ازش فقط

 ريختم بهم روحی لحاظ از خیلی

 میکنم گريه مدام شدم افسرده

 میکشم عذاب بیشتر دخترست اون با االن يا عقدشه که میشنوم از خبری هروز و فامیلِ اينکه از و

 پسر ازون نگیرِ  منو ی شکسته دل تقاصِ  اگه کردم مادرش حسینو امام مديون رو خدا من

 کنه کر دنیارو عالمو گوشِ شکستنشون دل صدای که بشکن جور يه دلشوند میگم خدا به اذان سرِ هرووووز

 خدا به میگم هرووووز

 که زجرايی ذره ذره از ريختم که اشکلیی قطره قطره از نمیگذرم گذشت بهم که سختی روزهای اين از نمیگذرم من

 میکشم و کشیدم

 زهرا ی فاطمه ی شکسته پهلویِ حق به و آبرو حق به ايشاال حسینمونه امام مختص که عزيز ماه اين حق به ايشاال

 بشند پشیمون خودشون ی کرده از بار هزار روزی که بیاره اينا سرِ  به باليی نامزدش



 پای دستوی به بشندو دچار من حالِ به من روزهای اين بانیه باعثو ی همه و مادرش پسرِ اين عزيز ماهه اين حق به الهی

 بکنند حاللیت طلب ازم و بیفتند

 بدند پس میکشمو که زجرايی تقاص ايشاال

 باختم زندگیمو من چون

 کشتند احساساتمو

 کردند تنهام

 شکستند غرورمو

 اوردند در اشکمو

 شدم افسرده و میکنم گريه همش

 ........................پولِ اين خاطرِ به همش

 زهرا به آرش

 

  12:06 95 مهر ۳0 جمعه    

 

 شده تکرار تو برای که هست من زندگی انگار رو گفتی که اينايی درصد 90 حوش و حول تقريبا

 عاشورا با نیست مقايسه قابل ما های بستن دل و ها عشق اين البته

 نماده يک عاشورا خود نماده يک صرفا کربال ارض کل و عاشورا يوم کل میگن که اين ولی

 مظلوم يکی و ظالمه يکی روز هر که نمادی

( دوباره بازگشت) رجعت السالم علیهما امامان و میکنه ظهور اهلل عج مهدی الزمان اخر در داده وعده خدا که طور همون و

 قیامت در هم يکبار و میشه گرفته انتقام و يزيديان طور همین و کنند می

 

 میشه گرفته قطعا شکسته دلهای و من و تو انتقام بنابراين

 داهاتیش خانواده و احمقش ننه و خودش از لحاظ هر از بشدت که اين با پول بخاطر منم شدم انگیزه بی شدم تنها منم

 بودم سرتر

 نداشتم پله و پول اونقد راهم اول ولی

 ببندم دل بخوام برسه چه نزدم حرف دختری هیچ با حتی من و گذشته سال چند

 نداره برام دختری هیچ عاطفی و جنسی جذابیت کمترين اصال

 بدرک میگم فقط ناراحت نه میکنه خوشحالم نه چیز هیچ کنم می زندگی گذران فقط

 شد کشته انگیزم نشد نشد شد شد

 

 سرشون تو خاک کرد نفرين بايد رو( پسر چه دختر چه) پرست پول حیوانهای اينجور میکنی کاری خوب هم تو

 زهرا به آرش

 

  12:15 95 مهر ۳0 جمعه    

 

 شده اينجوری من برای دنیا تو فقط تمومه زندگی ديگه آی میکردم فکر تو مثل منم



 زخمی تاريخ طول در شکسته دل میلیون میلیون و خرواره نمونه مشت که میده نشون برگه يک اين به نگاه فقط ولی

 بودن عشق

 تو و من شکستگی دل يا تو و من مردن مثال تا میدن اهمیت بیشتر خودشونو ساده سردرد يک مردم

 بريدم دل همه از

 نداره دوستت خودت از غیر هیچکسی چرنده دارم دوستت دارم دوستت رو تو مزخرفه عاشقیی ديگه بندم نمی هم دل

 ندارم دوستت خودت اندازه رو تو مادرت پدر حتی خانوادت حتی

 ديگه شدم خودخواه بشدت من

 بعد درجه در خانوادمو و دارم دوست خودمو فقط

 سرشتن بد و ذات بد همه سوزه نمی ما شکسته دل حال به دلش هیچکس

 ارزوی هم هیچکدومشون برای متنفرم ها کرده ازدواج تازه و ها کرده عقد تازه و عاشق جوانان و پسرا و دختر همه از

 بدرک برن کنم نمی خوشبختی

 کردن؟ درک منو اونا مگه

 يونجه و جو قیمت از ندارم( زن) خررررررررررررر که من حال به خوش میگم هم وقتا بعضی میخورم حسرت وقتی بعضی

 ندارم خبر علفش و

 حلقش تو بريزم بکنم جون نیست الزم

 بندگانش و خودش ارزونی نخواستم هم رو خدا جنسی و عاطفی ارضای و زناشويی لذات اين

 

 و عقايد چقدر و بده ازار میتونه انسانو يک چقدر که ببینند نداره اثری شکستن دل میکنن فکر که اشغااليی احمقای اون

 بگیره کشورش و جامعه و جوان از رو پیشرفت و تالش انگیزه و امید و کنه خراب رو جوان من روحیات

 

 اون کار فعال نیروهای برای ها شکستن دل اين اکثر چون میزنه ضربه کشور اون اقتصاد به حتی ساده شکستن دل يک

 میده رخ جامعه

 نداشتی الزم پول خب نخواست دلش خب بگن عده يک باز حاال

 بشم وابستت که کردی عالقه ابراز کردی غلط پس میدونستی اول از که تو ولی درست بله

 

 فقط و زيبايی و پول کنید ازدواج منطق و حسابگری و عقل با هم فقط نشید هیچکس دلبسته نصیحت همه به من از

 میده جواب زمونه دوره اين ظاهرپرستی و پرستی پول فقط نیست مهم هم اخالق باشید ظاهربین

 

 اخرت جهان داده حواله مارو هم خدا

 نشیم بیشتر عذاب حداقل يا بهشت بريم بده رضايت مهربان خدای تازه بشیم عذاب کلی بايد هم دنیا اون

 خورده زخم

 

  16:0۴ 95 مهر ۳0 جمعه    

 

 .. سالم



 دل و نیست مهم شون رابطه بودن حرام علت به پسر و دختر رابطه توی دختر دل شکستن میگن که هايی پسر اقا اين

 حرفای و ها امید با و میکنن بازی احساسش با و میکنن وابسته رو دختر که هان ادم جنس همون از حتما نداره شکستن

 چون که نگین پرت و چرت لطفا پس داره جواب دنیا در بدی ای ذره و نیکی ای ذره... زيرش میزنن اخر در و.... و عاشقانه

 گذاشته امیدش به و پسر پای به دختر که هايی سال پس.. نداره حقی دختر و اشتباه هم شکسته دل پس حرامه رابطه

 رو دلیلی همچین که باشه کثیف میتونه پسر يه ذات چقدرر  چی؟؟ ريخته بخاطرش که هايی اشک چی؟؟

 ....................بیاره

 شرمینه

 

  1۷:18 95 مهر ۳0 جمعه    

 

  خداروشکردارن و    کردن وارد بمن هايی ناراحتی  تمام  میکنم ذکر  سرنمازم و  بخشم نمی رو عده يه  هرگز  منم

   میدن پس  کاراشون جواب

 

 رو کسی زندگی يا کسی اگه  بالخره میخورن ولی  داره زود  ديرو  فقط    میخورن چوبش باشن  هرطوری ادما  من بنظر

   بزنن تهمت حتی يا کنن قضاوت

 

 میشن دچار درد همون به بشکنن  دلی

 

 داشتن دوست نه  عشق

 کردم تجربه  زندگیم تو يبار  

    بس  پشتم هفت  واسه  خوردم چوبش

 

 میخوره بهم همه از حالم  بوده ديگه يکی عاشق  میرسی هرکی به

 

 

 داری ارامش  اقل حد  بهتره خیلی  تنهايی

 

 

 راحتی  میزنن  حرف  میزارن خدا  جای خودشون که ادمايی شر از  اقل حد

 ياسمن

 

  19:۴۷ 95 مهر ۳0 جمعه    

 

 چند با طبیعتا خب دانشجويیم دوران تو گرفتم لیسانسمو تازه من.  کنه راهنمايم لطفا کمه کمکم میتونه کی هر دوستان

 دوست کدوم هیچ مو داشتیم حدود حد ولی اومدن ما جمع تو پسراام از تا سه دو کم کم شديدم تر صمیمی دخترا از نفر

 ضعیفیم خیلی ی روحیه و زندگیش تو داشت زيادی مشکالت که پسرا از يکی.  جمعمون تو نبوديم دختر دوست پسر



 من به زندگیشو چیزايه خیلی و میکرديم صحبت ديگ هم با زياد کال و گفت زندگیش از شد تر صمیمی من با داشت

 من از حرفام تک تک تو میشه عالقه من به داره فهمیدم میدادم امید بهش بیشتر میکردم صحبت باهاش منم میگفت

 االن من خالصه.  گفتن بهش دوستامم از دوباره حتی ندارم بهش ی عالقه من ک میفهموندم بهش میپرسید چیزيم

 که اين با. کرد ول منو بده جوابشو خودش خدا گفته دوستام از يکی به و ناراحت و شده اذيت خیلی ک فهمیدم و نامزدم

 نفرين میترسم کردمو کاری من نکنه میگم ولی دارم عالقه بهش بفهمه ک چیزی حتی نگفتم بهش عزيزم يه حتی من

 .  باشه کرده

 لیال

 

  10:59 95 آبان 1 شنبه    

 

 سالم

 خونه سر رفتی راحت ک خانومی يا آقا بیساره فالنه حرام پسر و دختر دوستی میگن ک هستن کسايی من حرف طرف

 شرايط اما بشه عاشق دختری ممکنه چطور ازتون دارم سوال ی میزاری بالین به سر راحت هرشب عشق با و  زندگیت

 باشه؟ شکستگی دل حقش نداره ازدواج

 تبر که درخته يه دختر میکنه فک ک نامردی در حجیم انقد مردو آفريدو شکننده دخترو انقد چطور که خدا ازکار عجبم

 جلو میره و ريشه از میشکنه میکنه قط میزنه

 بزاريد شخص اون جای خودتنو ای لحظه حتما حتما کنید قضاوت کسی راجبه میخوايد اگر

 راحت چطور ک پسرايیه آقا با حرفم میبازه عشقس ب دلشو دختر ک اينه جز مگه ولی نیس تدبیر را کرده خود درسته

 میگید راحت انقد چطور تنهايی شده همه مشترک درد وقتی بود جالب خیلی حکايتا خوندم حرفارو تمام من میگن دروغ

 محرمشون بشه قراره ک میشن کسی عاشق همه که نمیشه محرمش عاشق کسی نرو نکن

 و دختر اما فرده خود تقصیر بشه شکسته دلی اگ اينا تو داش نظر در بايد همشو مجازی دنیای گوشی بازی بچه درسته

 حقشونه؟؟؟ نامردی حد چ تا اونو میشناسه نزديکه ک میشن کسی عاشق که پسری

 میشه لبريز چیزايی يه تحمل برای آدما ظرفیت گاهی

 ب حتی من کرده عقد فهمیدم ديشب اينکه تا زد حرف خانوادش با خانوادم با جلو اومد ک شدم کسی عاشق من شخص

 پدرم حضور با اونم ديدمش دوبار تنها و ديدنش ب برم تنها ک ندادم اجازه خودم

 میتونه چطور نداش گوشی حتی دانشگاهیش پیش تا که بده؟دختری خرابه دختر اين که گف بد راجبم زدو حرف کلی

 باشه؟ خراب

 دل همه چرا میکنن انتخاب عشقو مقدس اسم شهوتشون برای آدما چقد میشه بازی داره عشق مقدس کلمه با راحت چقد

 چیه؟ عشق میدونن میگیم ک اينايی مگ دختر؟ و پسر میگیم هارو شکستگی

 که پسری آقا يا خانوم دختر نیس خدا خونه نیس دل اونا دل نیس ناراحت میشکنه مادرشو پدر دل اينکه از کسی چرا

 بین چقد شکوندی برادرتو خواهر و مادر پدر دل بار چن داری خبر کرد  بهمان کرد فالن کرد ولم کرد نامردی میگی انقد

 چادر به بچسبید بشه سبک دلتون میخوايد اگه میکنیم رها نامردترينا نامرديه بهای ب رو مقدسترينا ک افتاده فاصله آدما

 کلی ک داريم فرشته دوتا وقتی پشتشه منت که محبتی دنبال میريم چرا کشیده زحمت برات خالصانه ک مادری پاک

 کمک فرشته دوتا اين از شديم نافرجام عشق يه اسیر ک ازماهايی درصد چند ماکنن صرف منت بی ک دارن عشق

 با که تفاوت اين با ولی توعه عین دقیق منم دوستای از يکی کرد متاثر منو خیلی زندگیت داستان  جان فاطمه خواستیم؟

 ولم که دستش بگیره میخواد گوشی ی کنه ول منو دوست پسر آقا اون اگه حاال نامردی يعنی اين و میزنه حرف پسر اون



 رشته مگ بگه نیس يکی دنیا تو زياده خیلی من دوست امثال کرد خدا ک کنه کر آسمونو زمینو گوش نمیگذرم کرد

 هوسه فقط نباشه قاطی خدا عشق توش ک عشقی میکنی گاليه خدا از شد پاره وقتی ک بستی خدا ريسمان با عشقتو

 قبل ک خوشحالم ولی میمونه مار زهره عین طعمش شد تموم من سنی توان از تلختر خیلی آقا اون با من رابطه آخر

 منم کنید دعا خیلی دلم آرامش برای میگیره زود همديگه حق در دعا کرد انکار نمیشه و دلم شدآشوب تموم بدتر اتفاقای

 ممنون میکنم دعا شمارو

 

 ياسمن خانم به 2علیرضا
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 همگی به سالم

 ياسمن خانم

 نمیکرديد نامزدم اينکه فرض به!نداريد ايشون به ای عالقه که میگفتید ايشون به صراحت با قبلتر کمی میبايست شما

 میکرد؟؟ پیدا ادامه کجا تا نظرتون به همکالسیتون با شما رابطه

 از بگید بهش نديد جوابشو تندی با گرفت تماس باهاتون دوباره اگه...شده وابسته اينقدر روحیش وضع بخاطر شايد آقا اون

 ....بريد پیش آرامش با کنید سعی و بیاريد منطقی داليل براش و نبوده ای عالقه اول

 مربوط کرديد قطع و رنگ کم رابطتون چطور اينکه به آقا اون واکنش و بوده مقدماتی نکرديد نامزد که يکباره شما باالخره

 .....افتاده بینتون که اتفاقاتی همچنین و میشه

 بايد کنیم ضايع خودمون دشمن از حقی ای ذره اگه حتی...داره شرايطی نفرين....آگاه ما اعمال و نیت به خودش خدا

 ....باشیم جوابگو

 ياعلی

 گل آقاپسرهای به آرش
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 است شده حذف سايت مدير توسط شده، مشخص*  با که نظر اين از هايیبخش

 بفهمونید بهش و نیايید کوتاه ابدا داشت لبدروم اولدروم من****  نامزد مثل اگر باشه شما حرف بايد فقط حرف -1

 عزيزش همسر خونه اقای اربابش مقابل بايد زن بگیره ياد تا بديد دستور بهش راست و چپ و هستید شما سرور و ريیس

 کنه قبول مردو رياست و باشه متواضع

 هدايای دادن و هیجانی خريتهای از و کنید رفتار عاقالنه من مثل و باشه کوتاه و ها خانواده اطالع با بايد نامزدی دوران -2

 مناسبتی به اگر!  روحیم بی و اهن ما انگار بخره کادو براتون بايد هم اون باشه يادتون کنید خودداری تومن هزار 20 باالی

 کنید رفتار سرد و کنید خیتش و بیاريد روش به رفت يادش مقابل در اون و خريد کادو براش

 باشه داشته دوستانه ادبیات بايد هم اون میگید جونم و نازم و عزيزم بهش اگر -۳

 نمی نامحرم با گشتن و پسربازی دختربازی به توصیه اصال من و باشه محرمیت صیغه حداقل خواندن با بايد باال موارد همه

 کنم

 باشه توش نبايد گناه



 اشنايی برای فقط و کوتاه مدتش و کنید هماهنگ ها خانواده با کنید رعايت رو حريمها نشديد محرم و بستید دل هم اگر

 گناه گناه نداره فرق منکراتی و زشت موارد تا و بخند و بگو و خنده تا ساده نگاه از باشه توش گناه اگر باشه

 باشه مقتدر و خون نماز و ايمان با بايد پسر ضمن در

 

 نیست مرد کنه ذلیل و خوار ضعیفه زن واسه خودشو که مردی

 بود روح بی من طرف میخوره جرز الی بدرد کنه گريه نتونه که دختری باشه داشته احساس بايد مرد کنه گريه بايد مرد

 خنگ دخترک

 نمیخوره بدرد نکنه فرمانبرداری و اطاعت اگر زن و باشه خانواده سرور حال عین در مهربون و احساس با بايد مرد

 

 ريخته پات چیشو همه که زنی نه يا داره شنوی حرف ازت زنت ببینی زندگی اول الزمه اما تعامله و محبت با بنا البته

 واسه کرده غلط دختر کن قلدری براش هم تو کرد قلدری برات اگر اما نکن نهی و امر بهش باش خو نرم کن مدارا باهاش

 کنه درازی زبون مردش

 

 بشکنه غرورتو که کنی زندگی کسی با بخوای تا بمونی تنها بهتره( اينده زن و نامزدت) نبود مطیع زنت اگر

 آرنیکا
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 من امید تنها راستش بگیره خدا از رو جوابش شکنه می رو کسی دل کس هر امیدوارم فقط ولی بگم چی دونم نمی سالم

 آيت کنه روشن ماشین خواست می وقتی که شدم مردی همسر پیش سال شش همینه روزها اين کشیدن نفس برای

 نمی رو شما من گفت خوردن آب مثل و ازدواجش از قبل عشق با رفت راحت خیلی بعد ماه سه ولی خوند می الکرسی

 کوچکترين ايشون ازدواج از قبل رابطه وجود از اگر من و کنید باور شدم شوکه خوری نمی دردم به ديدم کردم فکر خوام

 هر ندارم کارت به کاری گفت بده طالق منو خواستم ازش وقتی نبود اين تنها شدم نمی همسرشون هرگز داشتم اطالعی

 تو خواد می اونو خوب گفت رحمی بی کمال با پدرش گفتن ش خونواده به رو دردم وقتی بده انجام داری دوست کاری

 نداشتم را کسی تو جز که من خدايا. بمون آبروت خاطر به دارن زن تا سه تا سه مردم کن زندگی بمون داری دوست هم

 دخترهاش دوست دنیای در او شدم متوجه بعد ولی شدم مرد اين زن آرزو هزار با شدم ترور من بود رفته شخصیتم آبروی

 شیک خیلی حکم اجرای روز تنها و بشم جدا بتونم تا آورد و برد دادگاه منو سال شش که بود نامرد اونقدر کنه می زندگی

 بهای دونم نمی. کردم پرداخت من هم رو طالق هزينه حتی بدونید جالبه رفت و کرد امضا رو برگه اومد خندان و مرتب و

 دور تو از بهتر گفت من به بارها ولی کنم زندگی خواست می دلم داشتم دوستش من بده بايد کی منو زندگی سال شش

 ...شما با قضاوت حاال...  زياده من

 

 رقیه
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 .نباشید نگران.منتظره اون. خدا پیش میريم زودی به ها بچه



 آرنیکا خانم به 2علیرضا
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 همگی به سالم

 آرنیکا خانم

 ...میشنويد خبرشو که میشه بد اوضاعش انقدر يا و میکنه اعالم پشیمونیشو میاد که میرسه روزی آقا اين باشید مطمئن

 ....دنیاست نانوشته قانون اين

 .........برنمیگرده عقب به زمان ديگه اما میشید تر آروم شما روز اون

 .........نیفتاده اتفاق هنوز که من برای

 .....است جهیزيه خريد پی در و میگذرونه داره زندگیشو روزای بهترين شوهرش با که دارم خبر طرفم از چون

 

 مسلم
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 همگی به سالم

....  برمیگرده پشیمون که میرسه روزی...  خدا به کنید واگذارش فقط  میده جوابشو خدا بگم  بهتون اينو فقط خانوم آرنیکا

 که.... برگشته پیشمون دختره مامان ماه سه از بعد حاال....  گذاشت سرکار سال يک از بعد منو دختره که طوری همون

 معلوم شده ومهربون خوب مادرم با خیلی دختر... خواستگاری برم باز منتظرن فقط حاال... نمیکنم پیدا جايی پسر اين بهتر

 به دختره تازه.... میزنه خودش و ما رسوم و رسم از حرف همش دختر مادر... بیارن سرم میخوان ديگه باليی يه نیست

 نه يا برم هستم دل دو منم...میزنه دخترش از حرف همش دختر مادر....  باشم نداشته لیاقتش من شايد: گفته اومده زبون

 . باش داشته اطمینان میشه پشیمون خانوم آرنیکا... 

 آرنیکا
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 سالم

 روزه سه دقیقا من بینه می رو کارش عاقبت میگن که همین کنه می کم اشکهام سوز از کمی روزها اين که حرفهايی تنها

 بده خیلی حالم و شدم جدا

 

 ندارم تاب من و رقیبانی همخواب

 ندارم خواب اين ی غصه از بیتابمو

 نیست سخن میله کسم هیچ با دلتنگمو

 نیست من تنگیه دل به آفاق همه در کس

 هست شکن عهد بسی ستمکارو بسیار



 نیست شکن عهد آن ستمکاری به اما

 نیست شکن عهد

 نیست شکن عهد

 

 ترم خوار کس همه از بسی تو پیشه

 من گرفتارترم جمله از که روی زان

 ات کوی سره بر دگری نماند که روزی

 من وفادارترم اغیار ز که دانی

 کن من ی چاره نگران من کسی بی بر

 من ترم يار بی کسو بی کس همه کز زان

 من ترم يار بی.  من ترم يار بی.  من ترم يار بی

 من ترم يار بی.  من ترم يار بی

 من ترم يار بی

 من ترم يار بی

 

 

 

 سعید
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  بديد جوابمو بخونید اينو ولی چیه قضاوتتون نمیدونم نباشید خسته سالم

 خودم هم من و بود تحصیل مشغول فرهنگیان دانشگاه تو خانومش که ازدوستام يکی 9۳ارديبهشت سه دقیق پیش دوسال

 التماس يکماهه االن اومده خوشش شما از دانشگاه ازخانومای يکی گفت بهم بودم تحصیل مشغول فرهنگیان تودانشگاه

 اصال من شديم آشنا خالصه بود کرده التماسشون خانوم امااين نمیشه گفتم اولش...کنیم معرفی بهش رو تو ما که میکنه

 نیستم دوستی اهل من گفتم باشه درمیان ديدنی اينکه بدون اول روزای همون بودن ديده منو اماايشون بودم نديده ايشونو

 والتماس میکشم خودمو اينکه به کرد شروع خانوم اين جداشیم نشديم وابسته بهم تا بیايد ندارم ازدواج شرايط هم فعال و

 هستی خوبی دختر خیلی گفتم کنم تخريبش نخواستم اما نیومد خوشم ازشون ديدمشون وقتی...میخامت من که کردن

 اولین گفت داشتید رابطه باکسی قبال پرسیدم ازش کرد التماس باز اما جداشیم بايد ندارم شرايطشو من گفتم امابازم

 خاطرمن به همینطورچرابايد ايشونم خدام مخلوق من گفتم کردم خلوت باخودم میشنومبعددوماه صداتو هستی پسری

 جلو کرد فوت مادربزرگم گذشت ماه سه میمونم الزمه هروقت تا گفت خاستم فرصت ازش اما کردم قبولش  کنه گريه

 منو خانوادش که شوق کلی و تحقیق اومدن خانوادش گذاشت درجريان خانوادشو میمونه پام به که خورد قسم دوستاش

 باهم سال۳ وقبال پسردايیمه گفت ديدم توگوشیش پسرو يه عکس میرفتیم دانشگاه سمت به که تواتوبوس.پسنديدن

 نداره عیب ولی بودی نگفته بهم چرا گفتم باشه تو شکل زنم نمیخام زشتی تو گفته بهش پسردايیش ولی بودن درارتباط

 گوشیم رو زدم تلگرامشو گذشت ازش ماه سه رسید 9۴ سال نگو دروغ بهم ديگه ولی داده نشون خودشو شخصیت اون

 گفتم بهش خواستگاريم نمیای چرا میگه پسره وبه رفتن هم صدقه قوربون وکلی داده پیام هادی اسم به پسره يه به ديدم



 به ولی ندادم جواب روز20... بچگیشه بازيه هم بوده باهاش دوسال گفت  کناربیام باهاش نمیتونم برو کردی خیانت بهم

 های عکس مدت يه بعد بخشیدمش باز باورمیکردم میترسیدم منم میکشم خودمو ومیگفت میزد زنگ وخونموم دوستام

 برم میخام من بیاد مادربزرگم سال بزنه حرف بامادرم که گفتم م خاله به....(برو شماتاآخرشو)میفرستاد برام آنچنانی

 ديگه شماره يه با کنم امتحانش اخر بار برا خواستم بگه نشد اومد پیش شکل يه هربار اما اومد مادربزرگم سال خواستگاری

 به ولی م خسته میاد خوابم میگه من خوده شماره وبه میده جواب داره ديدم کردم معرفی پسره وخودمو دادم پیام بهش

 دوس من گفت برگشت شد عوض اماايشون خواستگاری برم خواستم95عید بعد بخشیدم باز میداد پیام شماره يکی اون

 اين عفت خاط به بود بینمون که مسايلی بخاطر نگامیکنم قیافتو میاد عقم نداری ريش تو باشه داشته ريش شوهرم دارم

 مادرشو حرف ست عورضه بی سعید بود گفنه بهم بود داده فحش مادرمو وهمکارام دوستا پیش کردم التماسش خانوم

 فحشم برگشت اتوبوس تو همه جلو کردم لجبازی اما کردن شديد مخالفت گفتم مادرم به کردم التماس اماباز میده گوش

 انداممو میخواستم گفت برگشت نبود سرت چادرت ماشین تو روز اون چرا پرسیدم ازش بعدا وقتی نگرفتم دل امابه داد

 وتا شهريه بین تاکسی رااننده بابام)خوردتون به میده حرام نون قماربازه بابات گفت برگشت.... باشه گفتم کنی دق ببینی

 توهین مادرش به من اما زنايی ولد خودت تو خرابکاره مادرت گفت(قمار برسه چه نکشیده عمرش تو سیگارهم يه حاال

  وخانوادم خودم به توهین به کردن شروع بعدش اما بودن گرفته منو طرف اول اونام زدم حرف وخواهرش برادرش با نکردم

 گفتم همسرمه اين بگم بقیه پیش بکشم خجالت شده باعث ت قیافه گفت کردم التماس باز خنديد بهم ديد هامو گريه....

 گفت منه پش عفتت گفتم کردم بازالتماس... بگیرم ازت پسردايیمو انتقام میخواستم گفت بودم اين هم دوسال من

 نون شماها آبرون بی ت خانواده کنم خوش دلمو تو چیه به ماشین نه خونه نه داری پول نه داری قیافه نه تو پسرپسره

 نیروانتظامی که آقا بااين ماهه۴ شدم متوجه بعدا کرده عقد گفتن بعد هفته يه کردم خاموش شمارمو..... میخوريد حرام

 هم عکس يه با میتونم راحت من............ بود من کردن خراب هدف اما میدونستن هم وخانوادش داشته ارتباط هستن

 بعد روز5..... مردتره ازهمه بز است ريش به اگرمردی اما ببرم ابروشو هم کنم کارش بی ازکار هم کنم داغون زندگیشو

 جوری قسم حسین امام عاشورای به کن حاللم که داد پیام روزعاشورا کن حاللم پشیمونم که داده پیام بهم عقدش

 ازهمچین بگذری خدايا.................. نمیرم هم ايینه جلو که دادم ازدست نفسمو به اعتماد جوری.....که برده ابرومو شخصیتمو

 رو جهنم ايشونه بخشیدن گرو در بهشتت به رفتن بگن اگه حتی میکنم نفرينش سرنمازام وروز شب..... ازت میگذرم ادمی

  همین کنه دعا برام میخونه اينو هرکس امیدوارم........... میدم ترجیح

 سعید به مجرد پسر
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 جان سعید سالم

 نوشتی می فاصله با و تر منظم يکم کاش نبود واضح خیلی خوندم داستانتو

 کنه ذلیلشون خدا ای بوده؟ چی کثیف دختره اون و شما تحصیلی رشته سوال يه

 کنند خالی ما سر میخوان دارن گند ديگه جاهای

 شده بد بهم ولی نه که مشابه برام بدون ولی نمیارم طاقت رو گفتی که اينايی نصف حتی من

 روز هر میشه تکرار بارها شکستن دل و خیانت و نامردی و قساوت همون که کلی اصل ولی داره فرق ها داستان بهرحال

 به توجه بی کنند می له پا زير همو دارن روز هر دختر و پسر بینیم می داريم و هستیم توش تو و من که جامعه اين

 داره که بدی فرجام و عاقبت

 میکردی کات بايد همونجا و بود هوشمندی آخر اومد خوشم خیلی کردنت امتحان اون از



 که خوريم می دخترجماعتو تمساح اشک فريب کنیم می اشتباه بودنمون مرد و پسر برخالف من مثل کردی اشتباه

 بس و هست "پول" خداشون

 

 شخصیتی نوع چه گرايی؟ برون يا گرا درون هستی؟ احساساتی و سن چه در بدونم اينکه برای صرفا سالته؟ چند دلم عزيز

 دوستان؟ محدود دايره يا اجتماعی خیلی خشک؟ و منطقی يا احساساتی داری؟

 

 :کن چیکار میگم بهت

 اينکه دومیش انتظامیه نیروی شوهر اينکه اولیش دلیل چند به نه، اصال مستقیم انتقام نرو بردنش ابرو سراغ اصال -1

 تهمت تا هزار خط هفت مار همین که سازی پرونده با و دروغ به میارن سرت باليی گمشده ما جامعه در عدالت و دادگاه

 دختر يک به زورش که ظالم آدم يک ديد به همه چشم در تازه میره اينا از بدتر آبروت و چسبونه می بهت

 میشی ظاهر رسیده!!!!!!!!!!!!!!! پناه بی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! معصوم

 بکش خط اينو دور کال وووووووووووووووو دردسر يک و هزار و میشه ايجاد قضايی سابقه

 جديد شماره همون بعد به ازين اشناهات و دوستا تمام و بگیر جديد شماره يک

 کن حاللم اين نده بهش جوابی کمترين ابدا ولی نکن خاموش ولی خونه تو بگذار داره ازت رو دختره اون که ای شماره -2

 می چند هر) اش علیه داری مدرک تو کنه شکايت خواست روزی فردا برات اگر اينکه يکی خوبه جهت چند از میگه که ها

 غلط به که دلت میشه اروم بینی می را ها کن حاللم وقتی يکم اينه دومش کارکرد( کنی شکايت ازش حتی تونستی

 افتاده التماس و کردن

 میسوزه کرده درست خودش که اتشی تو بیشتر ندی جواب همینکه نده جواب تو

 کنی فراموشش تحصیل و تفريح و کار مثل مفید فعالیتهای با و کنی فراموشش کم کم کن سعی -۳

 کن قطع خدا با رابطتو و باش داشته صبر کن تماشا و بشین فقط میده بهش جوابو خدا نکنی و بکنی نفرين تو -۴

 

 میاره يادش به دنیا

 !شد بیوه دختر اين و رسیده شهادت رفیع درجه به شوهرش شايد ديدی چه خدارو

 

 اعلم اهلل

 2علیرضا

 

  21:10 95 آبان 1۴ جمعه    

 

 همگی به سالم

 ....نیفتاده ديرتر اتفاق اين که باش شاکر رو خدا جان سعید

 دوست همه و بره پیش مشکلی کوچکترين بدون اش مهم مقاطع و زندگیشون دارن دوست همه باشه ای کلیشه شايد

 نگاه بايد قضیه ديگه بعد به ولی نیفتاده ماها برای اتفاق اين درست...باشن داشته درست و دغدغه بی آسون ازدواج يه دارن

 ....میشه تکرار همیشه تاريخ نموندن امان در بقیه ظلم و حیله از که بودن درستکار بسیار های آدم بسا چه که کنیم

 ....قراربگیری خدا ويژه رحمت مورد و ببخشه تورو هم خدا تا ببخشش تو

 مدد ياعلی



 دعا التماس

 

 حسین

 

  2۳:۴9 95 آبان ۳0 يکشنبه    

 

 ها بچه سالم

 خرابه خیلی حالم منم

 ندارم نوشتنشو توان

 کرد چکار عوض در و براش کردم چیکار بگم ندارم توان

 میکنم خالصه حرف يک تو داغونمو حال تمام هامو نفرين تمام بدبختیامو تمام

 يه حسرت عمرت اخر تا میخام ازخدا..اون عاشق تو نه..بشه تو عاشق اون نه ابد تا که کنی ازدواج مردی با که انشاهلل

 بمونه دلت ب دل ته از دارم دوستت

 میگفتم من که همونايی از

 بدتره نفرين صدتا از اين

 فاطمه

 

  21:2۳ 95 آذر ۷ يکشنبه    

 

 کسیه با ولی نمیکنه جدا هم از مارو مرگ حتی میگف بهم بود نامرد خیلی بود کار خیانت خییییلییییی گرفته خیلی دلم

 من چرا ولی بود اشغال میدونم بود کثیف میدونم نبود اليقم میدونم شديم جدا هم از خووونه دلم بود من با که همزمان

 چوب نکردم کاری بهش وفاداری جز که من برا چرا کردم عقد باهاش که من چرا نخورده نامحرمی به نگاهم که من چرا

  ببینه نامرديو الههی بچشه شکستنو دل طعم الهی بکشه رنج ابد تا الهیی لعنتیم احساس چوب میخورم رو وفاداريم

 خورشید

 

  22:02 95 آذر 22 دوشنبه    

 

. بودم عقد منم. شکستند رو دلمون اما جلو رفتیم کرديم اعتماد پاک دل با ما. کن کمک مارو همگی خودت زهرا فاطمه يا

 خوب و مهربون باهاش. بودم سرتر خیلی ازش من. کرد ازدواج ديگه يکی با کرد له پاش زير منو اما بود زندگیم تمام اون

 خدا از کن دور من ذهن از ادمو اين. میزنم صدات اينبارم. دادی جواب تو زدم صدات وقت هر منکه زهرا فاطمه يا. بودم

 دلشون اينجا ک دوستانی همه و من برای بهترينهارو خدايا. بشم بدتر میترسم کنم فراموش من تا بشو واسطه تو بخواه

 عملش سزای ب رو نیست ای مسئله براش مردم احساس با بازی که رويی دو ادم و فريبکار خدايا. بزن رقم شکسته

 روحیم حال کنید دعا منو بخدا شمارو دوستان. نکردم حقش در بدی چون. نمیگذرم هیچوقت میکنم نفرين من. برسون

 . میکنم دعا شمارو منم. نیست خوب

* 

 



  1۴:15 95 آذر 25 پنجشنبه    

 

 سرکش نفس دست را خود زمام و گرفته ناديده را تو بزرگ وجود گاه ما حقیر و کوچک عقلهای که سپاس را تو خدايا

 برابر در را انسانها که سپاس را تو.... میکند شر به تبديل را خوبی و پلیدی به تبديل رت پاکی که جايی تا میسپرد

 خدايی را کسی  تو جز و جهانی مطلقه قدرت که سپاس را تو.... شود جدا ناخالص از خالص تا میدهی قرار بسیار آزمونهای

 میدونستم دلم ته.... خوندم رو مطالبش و کردم پیدا رو جا اين شکست کسی از قلبم کردم احساسم که روزی.... نسزد

 خودش که کرد ثابت... داد منو جواب ماه شش از بعد امروز.... زود شايد دير شايد... داد خواهد منو جواب که هست خدايی

 شايد...  میگیره رو شده پايمال حق.. کنه ضايع رو حقی اينکه بدون... هست شده له احساس و شده شکسته دل وکیل

.. من پیش ماه شش مثه درست.. بخونه رو اينجا و بیاد دلتنگی روی از و.. کنن نابود احساسشو و بشکنه دلش روزی کسی

 دستت نخور غصه شده آوار سرت رو دنیا و غمگینی و گرفته دلت اگه... حال هر در همیشه.. هست تو با خدا... بگم خاستم

 ....هست کسی که کن آروم رو دلت... میگیره پس رو ات شده پايمال حق و میکنه آرومت خودش...خدا دست تو بذار رو

 رزی

 

  0۷:21 95 دی 1 چهارشنبه    

 

 ته تا هم ببخشیم تو نمیخوام من گفت که وجودی با وبخشیدم کرد بازی باهام جوره همه شد گرفته بازی به قلبم منم

 ومن میگذره خوش بهش داره میدونم نیست خوب روزام االن شد خیانت بهم بودم محرمش که منی رفت اقا اين نامردی

 کاراشو همه خدا میزنه حرفامو بهش خداهم که روزايی اون میرسه منم شاد روزای میدونم اينم ولی میخورم غصه دارم

  شادی از پر شکستتونو دل و کنه دگرگون خدا زندگیتونو امیدوارم میاره يادش

 نیکی مهسا

 

  1۳:5۴ 95 دی 1۳ دوشنبه    

 

  سالم

 تو وقتا خیلی...  شد شکسته...شکست دلم هم من دوستان... شدم اروم حرفاشون با که دوستانی همه به سالم خدا به سالم

 شکسته دل تاوان مورد در که سايتايی وهمچنین هستم شکسته دل های نوشته عکس دنبال فکری گیری در کلی بعد نت

 که کسی طريق از دوباره که بود کرده پیدا بهبود وتازه بود شکسته سالها که باشه دلم درد برای مرهمی تا میگردم است

 خیلی در بودم خودم گويا خوندم رو ها بچه پیامهای وقتی....شد شکسته تری بزرگ حجم با بود کرده ترمیمش خودش

 وبراش ببخشم طرفمو کردم سعی خیلی... شنیدم دلمو شدن شکسته صدای خودم حتی که شکستم جوری من... موارد

 بخشید خواهد منو خداهم ببخشم اگر وواقفم ومیدونم... دردناکه واقعاااا نتونستن واين نمیتونم ولی کنم خوشبختی ارزوی

 يادم ازاراش تمام هستم سجده حالت در که زمانی مخصوصا نمازم سر کنم دعاشون میام تا.... نمیتونم میکنم کاری هر ولی

 فريبت دروغاش با که ببخشی ادمیو بخای سخته خیلی.... گرفت من از تصمیمو و کردن زندگی سالهاااا که دروغايی میاد

 که خودش و خدامونه فقط که داشتنی دوست... شعورت به شخصیتت به کرد توهین بهت دروغش وعالقه حرفاش با.. داد

 مطمینم.... میدی رفتمو ازدست سالهای منو دل تاوان يعنی خدا گفتم خوندم رو باال متن که وقتی... بود صورت چه به

 از يکی ای لحظه کافیه.. سخته خیلی بخدااا ولی... ببخش میگن بمن خیلیا دوستان.... مطلقه عادل و قادر خدا چون میده

 منتظر وفقط میکنه رفتار چطور زندگیش زن با االن نمیدونم...شه سیاه دنیام وتمام شه تداعی چشمام جلوی کاراش



 به که ولطفی خداا از بااينکه... دادم دست از و اطرافم ادمای به اعتماد تمام که بازی داد بازيم دروغاش با چطور که تاوانشم

 فکر ام اينده به بتونم کنید دعام که میخام هم شما واز میکنم سپری بديو روزای واقعاا ولی نیستممم ناامید داره هاش بنده

 شکسته دل که طرفو خدا کنه توبه شخص اگر میگفت که شدم صحبت هم شخصی با پیش روز چن دوستان......... کنم

 مادرتون.. خاهرتون دل... میشکنین دل که ادمااايی ای.... غلطههه ايننن باشه؟ولی ناراضی ازش طرف اگه میبخشه؟حتی

 میديننننننننننننننننننننننننننننننننننن تاوان بخدااا... داره دوستووون که کسی دل.... پدرتون مادرتون... همسرتون

 کلمه واقعی معنی به ازارررر منو اونیکه شايد نمیدونم.... میرسه عرش به اهش شکسته دل چون.... سنگینه خیلی تاوانش

 . روزو اون ببینم خاستم خدا از چون هستم دردت اوای ومنتظر بخدااا سپردم من بدونه خوند اينو منووو وشکست داد

 نیکی مهسا

 

  1۴:1۷ 95 دی 1۳ دوشنبه    

 

  همگی به م سال

 يعنی..... کن حاللم و شکستم بیشتر برابر ده شکستمت که جوری همون بگه برگره که روزيم منتظر منم... سعید اقا سالم

 پاک اگر حتی گفتم هم بخدا همیشه... نیستم راضی شرايط اين از بااينکه بگزرم نمیتونم منم........................میادددد روز اون

 نیست رفته عمر جايگزين چیز هیچ چون... ناراضیم ازش من باز بهشت بره بشه ات بنده بهترين و باشه ات بنده ترين

 باشیم صبور بتونیم که میخام صبر هممون و همتون برای خدا از.... کنه فراهم برام گذشتمو اعتماد نمیتونه چیز هیچ....

 هر دارم توصیه يه بهتون زمانش در بود خواهد پاسخگو و ديد هم خدا مطمینم و شکست قلبشون من مثل که هايی بچه....

 از من ها بچه... بگین القلوبو تطمین اهلل بذکر اال ذکر میشه تاب بی شکستن از دردتون و میگیره دلتون خیلی وقتتت

  نکنید نصیب بی دعاتون

 شکسته دل پسر

 

  16:50 95 دی 1۴ شنبه سه    

 

 رو نفرين انتقام نفرت خشم احساس همچنان هنوزه که هنوز ولی ساله دو نزديک االن من میکشه؟ طول چقد نظرتون به

 خاطرات ياد هست مناسبتهايی که خاصی روزهای فقط نه هم دلتنگی شده کمتر خیلی میزانش چند هر دارم

 

 فکر نبودم دختربازی اهل چون و بود عشق اولین نیست من در ای عاشقانه خروش و جوش اصال يعنی نمیشم عاشق ديگه

 شد معلوم دروغاش فطرت پست احمق دختره خواستگاری قبل میشه ازدواج به تبديل و اخرينشه کردم می

 

 و سرد خیلی من بشید؟ عاشق دوباره تونستید( نگذاريم اسمشو شکست اگر) عاطفی ناکامی اولین بعد شماها بگه يکی االن

 حفظ احساساتمو بتونم ازدواج صورت در میدونم بعید حتی و ندارم احساس غلیان و عشق فکر ديگه اصال شدم احساس بی

 دادم دست از کامال وازدواج به تمايلم و نرفتم کسی هیچ سمت اصال کنم

 

 ديگه بعیده ولی بیاره شوف سر منو بتونه سرحال دختر يک شايد هستم انگیزه بی و حال بی و افسرده ولی نیستم ناامید

 بیاد پیش امکانش

 



 نمیدونم يا بگیرم حالشو سراغش برم کردم هوس دوباره نمیشه خنک دلم نبینم نابوديشو تا و کردم نفرينش من

 

 نیکی مهسا به

 جالب چه سالم

 شکستگی دل دنبال گهگاهی البته دارم دمقی و افسردگی و حالی بی دوران االن بودم اينجوری يکسال تا ماه 6 حدود من

 بود افراطی قبال شده کم خیلی ولی میرم

 

 ی همه احمق دختره( کینه نفرين انتقام فروخورده خشم نفرت) همرامه عمر اخر تا احساس اين بشه هم تموم حاال

 کند تبديل کینه و نفرت به قشنگمو احساسای

 

 عوضی کنه ذلیلت خدا

 جوانی تو گل زير برن امیدوارم برسن اسقل درک به بايد ندارن خوب زندگی لیاقت اشغاال اين کنید نفرين هم شماها

 محدثه

 

  02:18 95 دی 15 چهارشنبه    

 

 يه رفتم اين بخاطر من شدن قبول پزشکی دوستام همه بخونم درس نذاشت بوديم باهم سال هفت خوردم شکست منم

 با و داشت رابطه دختره اون با سال دوسه.  فروخت خوشکلتر و بهتر رشته يه به دختر يه به منو هم اخرش مزخرف رشته

 سختمه واقعا نمیتونم داده بازيم سال سه میبخشیدم شايد میرفت و بهت ندارم عالقه بود گفته بهم اگه بود شده سرد من

 منم صداهای اخدا میبینه خدا....  ومن میگذرونه خوش داره اون هست چی من اينده نمیدونم شکوند خییلی قلبمو

  داغونه خیلیی دلم ولی کنم فراموش میخواد دلم میشنوه

 دلشکسته دختر

 

  09:۳0 95 دی 15 چهارشنبه    

 

 دوستان سالم

 

 شماهاس از بیشتر خیلی من درد قصه

 

 شماهاس از دردناکتر خوردم نم که بازی

 

 میخوابم بغض و گريه با شبا  گذاشت تنها منو و کرد حقم در رو ها بدی بدترين

 

 بشنوم صداشو فقط که میزنم زنگ بهش ناشناس شماره يه با حتی من ؟ میشه باورتون هه

 

 د دوسش که اينه میدونم که چیزی تنها ولی باشم واقعا شايد نمیدونم.  احمقم يه يا   ام ديوونه يه میگین حتما



 

 کرد بازی باهام و گفت دروغ بهم چرا اخه کرد حقم در رو ظلم اين که نکردم درحقش ای بدی من شده تنگ واسش دلم

 ؟چرااااااااااااااااا؟

 

 به يکی به سال اينهمه میتونه چطور ادم اخه ؟ کلکم بی و صادق زيادی اينکه يا  اام ساده زيادی اينکه يا دخترم؟ يه چون

 رو بدترينها عشقتون برای و میکنین نفرين همتون شماها نمیگیره؟ وجدانی عذاب کوچکترين يعنی داره دوسش بگه دروغ

 میخواين

 

 نه؟ احمقم نمیتونم همینم حتی من

 

 میکنم فکر خودکشی به وقتا خیلی   میگیرم گاز رو زبونم سريع شه باز نفرينی يا فحش به زبونم میخوام هروقت

 

 خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شده تنگ براش دلم

 

 دوسش چقدر بگو بهش برگردون بهم عشقمو میکنم خواهش يا کن راحتم و بگیر منو جون يا خدايا  پیشم برگرده میشه

 نمیتونم عشقم بدون من نذار  تنها منو بزرگ خدای تو ولی  نبودم برات خوبی بنده من  دارم

 

 برگرده عشقم  کنه دعا واسم میبینه رو متن اين هرکی تروخدا

 مهسا

 

  15:12 95 دی 15 چهارشنبه    

 

  همگی به سالم

 دارن مشکل و درد خودشون اندازه به ادما همه... هست توووووو از بدترر خیییلی من شرايط...... شکسته دل دختر به سالم

 مشکالت و دردا اين باهمه ولی. هستم هنوزم و. درگیربودم سالها منم... بزرگه خودشون درد فقط که اينه تصورشون و

 تا میشه جمع چشمام تو اشک باشم که جا هر میافته يادم تا... همیشه بگم بهتره البته که وقتا گاهی.. هست خدا میدونم

 فقط... بده صبر بهم خودت خدا میگم بخدا وووسريع حدشو میدونه خدا فقط که بزرگی درد بابت کنم نفرينش میخام

 که اينه بدتر همه از و... برد غارت به اعتمادمو وايندمو احساسمو منو....و دروغ با چطور که بیاره يادش خدا که روزيم منتظر

 خنده نقاب پشت خودتو مجبوری نکنی ناراحت بدت حاله از و ديگران چون بزور و بدونن وخندون شاد ادم يه رو ترو همه

 نامرديو ياد که همین بودولی همراه سالهاااااباهام چون میشه تنگ براش خیییلی دلم منم.... سخته خیلی....کنی قايم

 تو عدالتتت منتظر فقططط من خدااا میگم دلم ته از گرفت وناديده بود باالسرش که خدايی اينکه وياد افتم می دروغاش

 ..... باشم روز اون شاهد که خاستم خدا واز هستم

 بخدا بسپارش داری ايمان خدا به اگر نکن نفرينش وقت هیچ ولی میکنم درکت کامال.... شکسته دل پسر به سالم

 خیییلی..... میگیرن ناديده عدالتو قانون که هستن ادمها اين نیست کارش تو عدالتی بی وقت هیچ خدا باش ومطمین....

 من که کسی مثله نمیشه خوشبخت اون میدم قول وبهت... بزرگه واقعااا که خدايی... بخداااا بسپار.... دردناکه خیلی سخته

 خوشبخت مطمینممم ولی باشه خوش دوروزی شايد اونم... گفت ودروغ داشتم ايمان بهش کلمه واقعی معنی به واقعا



 که واعتمادی بده رو میشه سپری گريه با که هايی وثانیه روزها جواب وبايد نمیگزرم ازش چون......... شد ونخواهد نیست

 باشم داشته کسی به نمیتونم هیچچچوقت که احساسی تقاص وهمچنین باشم داشته ام اينده مرد به نمیتونم

 ممممممممممممممم منتظر فقط من میده جوااااب موقعش به خدا... خداااااااا فقطططططططططططططططططط.

 شکسته دل دختر و مهسا به شکسته دل پسر

 

  01:02 95 دی 16 پنجشنبه    

 

 است شده حذف سايت مدير توسط شده، مشخص*  با که نظر اين از هايیبخش

 کمدين بزرگترين جالبه میدونن شادی ادم منو همه منم دقیقا اين غمگینی ولی میدونن شاد همه خنده نقاب:  مهسا به

 ! بود اينجوری چاپلینم چارلی قرن

 

 : شکسته دل دختر به

****** ***** **** *** *** *** **** ******* *** ** 

 و بود مختصری حالگیری) شنیدم می صداشو اونجوری بزنه زنگ خودش بار چندين میشد مجبور بودم کرده کار يک من

 اون و بود اوايل اون البته نکنم نابود زندگیشو که کنه خواهش ازم بزنه زنگ بار چند شد مجبور کردنش مالی ماست برای

 (خودمو بعدا بکشم اونو اول يا خودکشی فکر حتی اخر سیم به بودم زده بشدت موقع

 

 طول بیشتر دنیا با کنی لج چقد هر خودم من و میکشه طول بودم داغ منم داغی االن میشه تموم اينا خوب دختر خب

 میکشه

 کنم می نثارش ابدار فحش چهارتا ببینم البته ببینم خوام نمی ريختشم ديگه من

 

 که کمه شما و من مثل ساده االن بوده؟ دوست نفر ده با کرده خیانت! بوده چی جدايی علت کرد بررسی بايد هم شما

 خواستگاريش برم که بودن برام اون از بهتر تا چند اومد خوشم الدنگ اون از وقتی خودم من باشیم داشته رو يکی فقط

 میگیره منو اين اه اونوقوت کنم ول اينو من عاشقیم ما االن گفتم دادم خرج به "انسانیت" موقع اون

 

 ............. بعد سال دو اما

 کنند ازدواج يکی با تا دوستن نفر چند با پسرا دختر اکثر االن اينکه خالصه

 

 کندم دل کال کردم ول منم بودی باور ساده من مثل هم شما

 کارش پی بره بکن هم شما

 

 دروغ مشت يه کنه؟ غلطی چه که برگرده

 

 بوده دخترباز احتماال چون بشه تموم تو طرف از بايد چی همه که اومده بهتری دختر بوده اين اگر علت

 بديم نظر که بدونیم علتو بايد خالصه

 



 خودمونه ضرر به که( حدی تا بودم اينجوری منم چون) احتماال داری ای وابسته و عاطفی شخصیت هم شما

 بکشی خط بايد رو لذتش و عشق دور حاالها حاال حداقل ولی نشده تموم زندگی

 

 خودتو سر مفید کار يا تحصیل ادامه با اينه کار بهترين داره؟ شنیدن صداش حاال******  نیست بشو دل ديگه ما دل

 ببری لذت تنهايی از و سفر يا کنی گرم

 

 بدرک بره اصن بهتر میشد گردنم وبال هم اون اقتصاد وضع اين با بود بد چقدر بینم می االن واال

 نداره عشق و احترام لیاقت شکسته دل که کسی

 

 برسه وقتش تا فعال نمیشه چیزيش میکنیاونم اذيت خودتو داری تو

 داشته نفرو ده سال همه اين ديگه گفته بگه؟ دروغ سال همه اين

 سال سه تقريبا من

 

 سال 8 کسايی شناسم می

 سال 5 سال 6 سال ۷

 شده عادی ديگه ما جامعه تو

 نبود جور شرايط بود ازدواج قصدم نبودم دختربباز من

 نیست مهم برام هم ديگه

 احساس بی يخ تیکه يه شده االن و بوده عاطفی بشدت که میگه پسری اينو است معامله االن ازدواج

 ببريد لذت تنهايی از کنید سعی کرديم تلف احساسمونو و وقت کرديم اشتباه واقعا

 

 طبیعیه روانشناسی تو عشق سوگواری بودم بدحال شديدا بیشتر کمی ماه 9 تا 6 من چون داريد حق است تازه داغتون اگر

 نکنی فطرت پست يک منتر و عالف خودتو و کنی درستش کن سعی خودت نشد اگر نمیشد درست بعدش

 

 

 کن سعی هم شما شدن طلب فرصت همه االن نمیگفت دروغ که بود عشقت بوده طلب فرصت يک اون نبوده عشقت اون

 احساس بدون و منطقی اونم باشی رسمی مبادی از شوهر دنبال و بکشی خط رو شدن دوست دور

 

 ترس و(  اقتصادی و بیکاری شرايط ها دوستی رواج بدلیل امروزه که) نداريد خواستگار اگر سنتی خواستگاری دوره گذشت

 نخ جوری يک طرف اطرافیان با مستقیم غیر اشنا و فامیل و دوست طريق از کنید سعی شده عادی ازدواج از پسران شديد

 اره که بديد رو

 همین نتیجش عمدتا که) مدرن فوق ازدواج که شرايطی در نظر به میکنم فکر روش من بده پیشنهاد اگر فالنی يعنی

 ازدواجو سن رفتن باال جلوی بشه اينجوری حداقل بیابان در کفش لنگه هم سنتی ازدواج و( ماست احساس شدن داغون

 گرفت

 



 وقت يک که گفتم اينو) داشتم ازدواج قصد دوباره روزی اگر میکنم فکر روش بشه پیشنهادی همچین من خود برای

 (عاشقی نه ازدواج به رفت دلم بعدها شايد ببینم باشم تنها يکم گذشتم ازدواج خیر از من چون نشه سوبرداشت

 

 .شد تمام همیشه برای مقابل طرف رذالت اولین با که زياديه لذت عاشقی لذت

 

 بده رخ اگر ازدواج معامله نه، که عشق بعد دفعات

 توهمه زمونه دوره اين عشقای

 

 االن میشن عاشق ساله 15 دخترای

 عروسکه پر اتاقش داره المپیک مدال گنده خرس علیزاده کیمیا

 طلب راحت دخترای و سوسول پسرای

 زندگی در کار خیانت سازان اينده و اينده نابود نسل

 کند بخیر را جامعه عاقبت خدا

 مملکت تو دراورديم رو چی همه گند 

 

 میکردم انتخاب رو يکی( عشق بدون) منطق روی از اونم 22 تا 20 بین نهايتا داشتم رو االن تجربه سالگی 20 اگر من

 خواستگاری میرفتم

 دروغگو شاسکوالی اين به ببنده دل ادم بهتره خیلی

 دلشکسته دختر به شکسته دل پسر

 

  01:15 95 دی 16 پنجشنبه    

 

 است شده حذف سايت مدير توسط شده، مشخص*  با که نظر اين از هايیبخش

 اهن دختران و) ظاهرپرست پسران زيبايی ارکان که مو و پوست خصوصا زنید می صدمه بدنتون به نخوريد غصه زيادم

 ديد می دست از رو است( پرست

 میشه تیروئید مشکالت سبب فروخورده های غصه اين

 

 میدم دستور بهتون برگرديد عادی روال به ناله و اه و غم جای به کنید سعی شده خودتونم بخاطر عزيز دخترهای

 

 شدن جهت هر به باری دلمردگی کرختی حس بوده چجوری میدونم کردم طی اشغالو دوران اين خودم من

 کنید طی ضرر کمترين با دورانو اين کنید سعی

 

 هستیم دلمرده و افسرده کشور اين تو همممون همینجوری خواد نمی افسرده اينده مادران ما جامعه

 میده واکنش زودتر بدنشون و ترند حساس جسمی لحاظ به دخترها خالصه

 روی دختران مورد در) عوضین خیلی جامعه پسرهای درصد ۷5 میکنم اعتراف پسر بعنوان خب ولی نیستن بد پسرها همه

 (نظرمه درصد 60 تا ۴0



 رسیده درصد 50 تا ۴5 به شهرها کالن در و درصد ۳0 به هم طالق امار

 طالق به زندگیش شکسته دلتو که اونی اينکه احتمال( خدا عدالت از فارغ) احتماالت قانون طبق حتی نباشید نگران پس

 اين میدونه بدونه احتماالت قانون و رياضی معمولی سواد که کسی) دوم يک تا سوم يک زياده خیلی برسه شکست و

 بخوريد کمتر غصه پس( میلیونه در يک يا هزار در يک ها بیماری برخی احتمال مثال بااليیه خیلی احتمال

 

 خوب دختر نکن مقايسه مردم زندگی باطن با زندگیتو ظاهر بدون اينم

 همینه ديگه کشیدن لجن به عشقو و نیستن ادم وقتی بعدی نشد اون بعدی نشد اين جونیته اول

 

 هزارتا همشون بکنید فامیالتون به نگاه يه ندارن خوشی زندگی میکردن تحمل هاشون خیلی نگرفتن طالق که هم اونايی

 دارن بدبختی

 ارزش بی و پست يعنی دنی ريشه از دنیا ديگه همینه

 کردم حروم****  دختره اون واسه روزگاری اشکهامو که خودم برای متاسفم منم

 

**** *** 

 دلشکسته دختر

 

  09:۳1 95 دی 16 پنجشنبه    

 

 همه به سالم

 

 ها دلشکسته فقط  میخوام  همتون برای رو بهترينها شه آروم  دلتون الهی  ها دلشکسته بقیه و  خانم مهسا به سالم

 . همتون دلشکسته بفدای من الهی میکنن درک همديگرو

 

  شخصیتی دو و روانی ادم يه شدم نمیکنه ارومم هیچی  میکشم دردی چه نمیدونین

 

  کردن مرگ طلب خدا از و کردن گريه يواشکی شبا  کرده ام ديوونه  کردن نامردی و  گفتن  دروغ و دادن بازی چندسال

 ای اينده نه ديگه هیچی کنه ارومم نمیتونه هیچی ديگه  کرده عمل قلبشو مادرم اخه  خنديدن الکی مادرم بخاطر روزا و

  ام توخالی خالی تو هیچی ای انگیزه  نه دارم

 

  نکنه بازی باهام بودم گفته بهش گذاشت تنهام بیرحمی با اون ولی جنگیدم همه با واستادم همه روی تو بخاطرش من

   شکست  وجودمو همه غرورمو شخصیتمو شکست بارها منو اون نشکست رو دلم فقط اخه راحتی بهمین  کرد اينکارو ولی

 روم از و کرد لهم ديگه اينبار اما شکست بازهم ولی  بخشیدم بارها يعنی  بخشیدم منم نشکنه رو دلم دوباره که داد قول

 شد رد

 

 کسی حق در من  برم کجا به  کنم چیکار نمیدونم میشم خفه دارم  شده تنگ واسش دلم ديوونه من  اينها همه با اما

 کنم دل و درد باهاش ندارم کسیرو حتی چرا؟ خدا چرا اخه بکشم عذاب اينطور که بودم نکرده بدی



 

 نمیخوام رو دنیا اين  بمیرم کنین دعا کنم؟ چیکار بگین شما میشم ديوونه دارم

 دلشکسته دختر

 

  09:۳2 95 دی 16 پنجشنبه    

 

 همه به سالم

 

 ها دلشکسته فقط  میخوام  همتون برای رو بهترينها شه آروم  دلتون الهی  ها دلشکسته بقیه و  خانم مهسا به سالم

 . همتون شکسته دل بفدای من الهی میکنن درک همديگرو

 

  شخصیتی دو و روانی ادم يه شدم نمیکنه ارومم هیچی  میکشم دردی چه نمیدونین

 

  کردن مرگ طلب خدا از و کردن گريه يواشکی شبا  کرده ام ديوونه  کردن نامردی و  گفتن  دروغ و دادن بازی چندسال

 ای اينده نه ديگه هیچی کنه ارومم نمیتونه هیچی ديگه  کرده عمل قلبشو مادرم اخه  خنديدن الکی مادرم بخاطر روزا و

  ام توخالی خالی تو هیچی ای انگیزه  نه دارم

 

  نکنه بازی باهام بودم گفته بهش گذاشت تنهام بیرحمی با اون ولی جنگیدم همه با واستادم همه روی تو بخاطرش من

   شکست  وجودمو همه غرورمو شخصیتمو شکست بارها منو اون نشکست رو دلم فقط اخه راحتی بهمین  کرد اينکارو ولی

 روم از و کرد لهم ديگه اينبار اما شکست بازهم ولی  بخشیدم بارها يعنی  بخشیدم منم نشکنه رو دلم دوباره که داد قول

 شد رد

 

 کسی حق در من  برم کجا به  کنم چیکار نمیدونم میشم خفه دارم  شده تنگ واسش دلم ديوونه من  اينها همه با اما

 کنم دل و درد باهاش ندارم کسیرو حتی چرا؟ خدا چرا اخه بکشم عذاب اينطور که بودم نکرده بدی

 

 نمیخوام رو دنیا اين  بمیرم کنین دعا کنم؟ چیکار بگین شما میشم ديوونه دارم

 مهسا

 

  10:2۳ 95 دی 16 پنجشنبه    

 

 مطمین نیست زندگیت تو االن اون اگر..... نشه باورت که بیاره بدست دلتو همچین خدا شکسته دل دختر....همگی به سالم

 با وقتا گاهی... بخدا سپردم فقط... هست اثارش االنم خیلی بودم تاب بی خیلی منم... داشته بدتری شرايط بود اگر باش

 بخدا سپردم واقعااا ولی... فرساس طاقت برام اوريش ياد تحمل و توان واقعا که ازارمیبینم گذشته خاطرات اتفاقاو ياوری

 جبران و وناراحتیت خستگیدلت تمام که میکنه مقدر برات رو موقعیتی و نمیزاره تنهات وقت هیچ خدااا باش مطمین....

 .اعتقادت از بعد باشی داشته ايمان بهش که صورتی در البته میکنه

 



 2علیرضا

 

  2۳:15 95 دی 19 يکشنبه    

 

 همگی به سالم

 ....بخونید زندگیمنو داستان

 ...مفصله 

 ...هستش قبلی نظرات تو نوشتم خودم اسم به

 ....میکشم درد دارم هنوزهم

 ..........شده منتقل ما بخش به من همسرطرف تازه

 ...باشه خوب حالم و بیدارشم روز يه میشه يعنی

 ...بگیر پس تقاصمون...باش داشته هوامونو خدايا

 دعا التماس

 مهسا

 

  12:0۳ 95 دی 20 دوشنبه    

 

 اروم رو داره خبر ازش خدا فقط که پردردتونون دل زودتر که میخام خدام از ها دلشکسته همه به سالم.. همگی به سالم

 .... بده هممونو دل جواب زودتر خدا امید... ست بخدا احترام نهايت صبر واقعا... هممون به صبر... بده وصبر کنه

 که میدونستن اقا اون سوال يه... کنه پیدا التیام پردردتون دل زودتر امیدوارم  خوندم زندگیتونو قصه.... علیرضا اقا سالم

 هست؟ امکانش اگر البته نمیکنید عوض کارتونو محل چرا داشتین؟واينکه ارتباط باهم قبال همسرش و شما

 2علیرضا

 

  21:26 95 دی 20 دوشنبه    

 

  سالم

 ...نمیدونستن نخیر

 که میدونستن ها بچه بیشتر چون ندام بهش قطعی جواب منم...بود کرده کار به شروع تازه طرفم که وقتی پرسیدن ازم 

 بود وارد تازه يه آبروی رفتن منزله به من قطعی جواب و بود بلند صدای با و همکارا تمام مقابل آقا اين پرسش و باهمیم

 ....میشد ناراحت طرفم خود میگفتم من لحظه اون اگه ازطرفی..خانم همکار يه اونم

 ....دونستن منتفی کالً  رو قضیه برانگیز تعجب و شوخی لحن با ايشون میگه اينطور فالنی که طرف به زدم زنگ بعد

 

 ....داره خودشو پروسه و کنن تايید بايد نفر چند...نیست من خواست به فقط يعنی...نمیتونم

 مهسا

 

  1۴:2۴ 95 دی 22 چهارشنبه    



 

 میده تاوانشو باش مطمین ولی... علیرضا اقا متاسفم واقعا سالم

 محدثه

 

  18:2۳ 95 دی 2۳ پنجشنبه    

 

  ؟ دربیام بختی بد اين از کنید کمکم بشه تموم هام غصه جور چه ؟ ببخشم رو نامردی جور چه

 2علیرضا

 

  00:۳۷ 95 دی 2۴ جمعه    

 

  سالم

 :بديد انجام حتماً کار دوتا

 بنويسید فقط بنويسید اش همه نکنید دل و درد کس هیچ با..نگید کسی به درداتونو.1

 ....کنید قوی "خدا"با رابطتتون.2

 

 ....میشه متحول زندگیتون دوسال يکی از بعد...میخوريد تراش داريد میشه عوض داره شما شخصیت

 .......میکنه مشخص چیزارو خیلی زمان  

 محدثه

 

  1۴:19 95 دی 2۴ جمعه    

 

 ناراحتی چی واسه داری انتخاب وحق هستین پسر شما. وارامش بده صبر بهت خدا ايشاال خوندم زندگیتو رضا علی اقا

 .میده قرار راهت سر خوب خیلی دختر يه خدا باش مطمن

 نرگس

 

  1۴:۴0 95 دی 2۴ جمعه    

 

 خواستگاری من ار پیش سال يک عموم پسر منم کنم دردل باهاش ندارم سی شما مثل تنهام منم دلشکسته دختر سالم

 يک زدن حرف اين کنیم راضی رو ها خانواده تا کنیم صحبت هم با گذاشتیم قرار مخالفن هامون خانواده جون اما کرد

 می بار هزار روزی اونم بود سخت برام او بدون کشیدن نفس تصور حتی که کرد خودش وابسته منو اينقد کشید طول سال

 ديگه هم سال يک اين تو حتی که جايی تا بوديم معتقدی ادمای دو هر ما منی زندگی همه تو دارم دوست رو تو من گهت

 کنم راضی خانوادم تونم نمی گفت و چی همه زير زد سال يک بعد اما کرديم می صحبت هم با تلفنی فقط نديديم رو

 ازش شکسته خیلی دلم عقدشونه مراسم امشب و  ديگه يکی خواستگاری رفت هم بعد ماه يک راحتی همین به خداحافظ

 .............نه يا کنه می قبول رو وکالتم خدا دونم نمی فقط الهی عدل دادگاه با سپردم پروندش گذرم نمی

 محدثه



 

  20:0۷ 95 دی 2۴ جمعه    

 

 هست بهتر خیلی پسری شما باز   میکشی که سختیا اين بدون اينو میکنم تشکر ازتون علیرضا اقا نشد ثبت نوشتم نظر يه

   من طرف از صادقانه رابطه سال هفت من.

 پس تقاص اقا اون نباش ناراحت خوبم خواهر نرگس ؟؟؟ کرد میشه کی به اعتماد واقعا میکرده خیانت داشته سالش سه

  میده

 2علیرضا

 

  20:۴0 95 دی 2۴ جمعه    

 

 سالم

 ....سرتر اون از خیلی میاد ديگه يکی..پسريد شما...راحته قبیل اين از جمالتی گفتن

 .....داريد انتخاب حق که شمايد

 ....شده کور که رفته؛ذوقی بین از که شده،اعتمادی خورد که شخصیتی مورد در مسائل اين 

 .....نمیکنه صدق

 

 ....میکنید پیدا حسی چه میديد دستش از داريد ماشین يه نه يا خونگی حیوون يه چندسالی فکرکنید شما

 ....هستند شدنی جايگزين اشیاء و اموال اينا

 

 ....دارن درک..دارن احساس....دارن دل پسراهم بخدا....بشه زخمی که دل اما

 

 بشود نازل معجزه خدا سمت از بايد

 بشود دل دلم باز دلم باز دلم تا

 شود امید روزن از پر چشم همین تا

 بشود حاصل معجزه آن از امید شايد

 2علیرضا

 

  20:۴2 95 دی 2۴ جمعه    

 

 ...گريه و طوالنی های شب...بد و خوب خاطرات ذهنی نشخوار سال سه اندازه به خودم دور کشیدم حصاری

 

 .....نمیشناسیم همديگرو که خوبه....میگم حرفمو شما به دارم فقط بفهمید سخت

 محدثه

 

  21:00 95 دی 2۴ جمعه    



 

 ندين نشون ناراحت اصال اصال رو خودتون داره خبر ازتون يا ديدين طرفتون اگه ديدن خیانت يا شکسته دلتون که ها بچه

 ندادم نشون شکستمو اصال ظاهر تو من. میشه بهتر هم جديدشون طرف با ورابطشون میشن هم خوشال خیلی گرگا اون

 شکستم معنا تمام به اومده موهام  توی سفید مو کلی اور تعجب کردم کم کیلیو چن ماه اين تو شکستم بد خیلی عمق تو

  میدن پس تقاص روز يه لیاقتا بی اون کردم حفظ ظاهرمو ولی

 محدثه

 

  11:09 95 دی 25 شنبه    

 

 طرف وقتی نداره وپسر دختر میگین راست شما سخته واقعا میاری دست به زندگیت ارامش زود خیلی ايشاال علیرضا

 میشم بیدار خواب از که صبح هر نمیشه ولی کنم اروم ذهنمو بشه که راهم يه دنبال همش نمیفته اتفاقا اين باشه انسان

 که میخوام اروم ذهن يه فقط خدا از. ماست وناظر حاضر که وامامی خدا به سپردم رو چی همه من بودم مرده کاش میگم

  کنم فراموش

 مهسا

 

  11:18 95 دی 25 شنبه    

 

  همگی به سالم

  جان محدثه سالم

 .. سخته خیلی... بده بهش خدا که وتقاصیم تاوان منتظر فقط منم محدثه

 محدثه

 

  1۳:۳9 95 دی 25 شنبه    

 

 میبینم گذشته که االن عمرمه روزای بهترين میکردم حس روزی يه که خوبی خاطرات میخوره قلبم به رگبار مثه خاطرات

 هفت کنه تهديدم ديگست يکی با فهمیدم ومن شد تموم وقتی که من علیه بر کردن جمع ومدرک بوده سواستفاده فقط

 اول حرف عشق که بودم خوش بازم نگو که کردم پسرفتی  بودم  مدرسه يک رتبه همیشه بود سالم1۷ پیش سال

 راحت خودمو قسم قران به نبود گناه خودکشی اگه راضیه خودش مرگ به که ادم ويه شکسته قلب ويه منم االن. زندگیمه

 بمیرررم من الهی بشه سواستفاده ازش که نیست دختر يه برا اين از بدتر هیچی هیچی هیچی هیچی هیچی میکردم

  نیست من درد درمون هییییییییییییچی هیچی

 2علیرضا

 

  16:0۳ 95 دی 25 شنبه    

 

 ..... نزديکیست اين در که خدايی و

 محدثه



 

  18:2۳ 95 دی 25 شنبه    

 

 ديگه کردم دعا اينقدر من.نمیده نشونش خدا نشه عالی زندگیت تو تا نمیده پس حاال تقاصشو اون جان مهسا سالم

 خوش حال در کامل االن شد برعکس کردم دعا چی هر من بود عجیب هم نامرد اون خیابون رفتم روز  يه نبینمش

 وخیال فکر از باشم داشته ارامش اقل ال تا کنین دعا من شکسته دل برا میخوام همگی از دارم خبر ازش هست گذروندن

 کنه کمکم که میخوام خدا طرف از نگاه يه فقط امیدم نا امید نا کرد محاصره زندگیمو شیطان.بیرون بیام

 2علیرضا

 

  2۳:۳6 95 دی 25 شنبه    

 

 مدد! ايد آورده ايمان که کسانى اى)   الصَّابِرِينَ مَعَ  اللّهَ إِنَّ وَالصَّالَةِ  بِالصَّبْرِ  اسْتَعِینُواْ  آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا:  15۳ آيه بقره سوره

  آن اوقات در نماز خواندن و مصائب در کردن صبر به جويید

 

 المؤمنین امیر گاه هر  الصاَّلةِ؛ وَ  بِالصَّبْرِ اسْتَعِینُوا وَ الْآيَةَ  هَذِهِ تَلَا ثُمَّ  الصَّلَاةِ  إِلَی فَزِعَ  ءٌشَیْ  هَالَهُ إِذَا السالم علیه عَلِیٌّ  کَانَ»

 می تالوت را آيه اين سپس. پرداختمی حق با نیاز و راز و نماز به شد؛می هراس در ناگواری حادثه بروز از السالم علیه

 [۴]«الصَّالةِ وَ بِالصَّبْرِ اسْتَعِینُوا وَ : فرمود

 

 سبب احساس، همین و است آسان و سهل او برای مشکالت همه که دهد می پیوند يزالی ال قدرت به را انسان نماز آری

 [5.]«باشد خونسرد و نیرومند حوادث برابر در انسان که شود می

 مهسا

 

  12:55 95 دی 26 يکشنبه    

 

 امید صالحم تهنها من نده دست از امیدتو ولی میگی چی میفهمم کامال میکنم درکت بخدا ؟محدثه محدثه خوبی سالم

 فقط اون بايست شیطان برابر در میکنم خاهش ازت... بمیرم بايد ديگه بدم دست از بخدا امیدمو اگر میکنم حس ست بخدا

 نزديکیست اين در که وخدايی اقاعلیرضا بقول..... بديم دست از خداست که داريمونو تنها بخوريمو شکست ما که منتظره

 قبولش که خدا که میکنم فکر اين به ولی ندارم خوبی روحی حال منم بخدا... میشه بددد واقعا دنیااا بدی دست از امیدتو...

 يعنی امان بی گريه میشی متوجه حتما... شکستم بد شکستم من... میشم اروم هست ندارم شک بزرگیش به و دارم

 تو خاطره يه مرور میدونی حتما!چی؟ يعنی بخونی نمازتو نزاره دلت بغض و هق عباداتت تو میکنی ک در حتما!چی؟

 حتما.... بوده تنهااا چوون میگرفته سخره به شعورتو وداشنه بوده دروغ همش وای بیاددد يادت وبعد بشه تداعی ذهنت

 که بیاد روزی امیدوارم نده دست از امیدتو چی؟محددددثه يعنی بکشی يدک خودت با توهرروز توگلو که بغضی میدونی

 ترو شده لعن شیطان پس کنه نگاهت خدا میگی وقتی محدثه میاد روز اون مطمینم و بزاری تو شادی اعالم جا همین

 بهم و نشه خدا رنجش باعث دلم شکستگی که کنید دعا منم ها بچه همه و محدثه... دلته تو خدا نور چون نکرده محاصره

 يی ها بچه وهمه علیرضا اقا... محدثه.... برنجونم خدامو تحملیم بی بخاطر که نزنم حرفی که اينه منظورم رنجش... بده صبر

 .... میده ظلمو جواب خداا که باشیم مطمین شد بازی پاکشون دل با که



 نرگس

 

  19:25 95 دی 26 يکشنبه    

 

 بوديم هم فامیل ما تازه گذره می سخت منم روزهای موافقم جان مهسا های صحبت با منم جان محدثه خوبم خواهر سالم

 پزشکی دانشجوی من وحشتناکه روزهام من که حالی در گذرونه می خوبی روزهای داره اون دارم خبر زندگیش از و

 حتی زندگیم تو ايشون اومدن با اما کردم نمی فکر ای ديگه چیز به پیشرفتم به جز که بودم موفق دانشجوی به هستم

 که خداست به امیدم اما بودم کشیده سختی خاطرش به سالهاست که چیزی دادام دست از هم دانشگاه و درس انگیزه

 هست يستشیر دعای خوندن با من ارامش تنها نیست اسان الهی عدل دادگاه از فرار باش مطمئن بده جوابشو خدا

 2علیرضا

 

  21:18 95 دی 26 يکشنبه    

 

 ..........برنمیاد دستمون از کاری سکوت و صبر جز

 میکنه مشخص زمان تنها اما...نمیده ما به حق هیچکس

 

 دلشکسته دختر

 

  09:۴0 95 دی 2۷ دوشنبه    

 

 درو به خودمو و زدم مشت خودم به انقدر دلتنگی شدت از ديشب تنهام تنهای  کنم دل و درد باهاش که ندارم رو کسی

 آروم کمی دلتون حال بگم چی که خوب ها بچه   همدردام پیش اومدم افتاد سايت اين به يادم  ندارم نا که زدم ديوار

 خوب  گذاشت تنهام که ديد رو دلم سادگی  خوردم رو صداقتم و سادگی چوب من  میشم بدتر دارم بروز روز منکه شده؟

 شکست دلم که نیستم دروغگو  نیستم خط هفت کنم چیگار

 

 تنهام نمیذاره تنهام هیچوقت بود خورده قسم که کسی گذاشت تنهام بازم ولی انداختم بخطر هم جونم حتی بخاطرش

 باهام مدت يه که نبودم بازی اسباب که من  رفت؟ کجا کو؟ پس قولش و  مرد نمیگن مگه بابا بود داده قول گذاشت

 سینم  تو از رو قلبم برد باخوددش رو دلم اون ولی داشتم دل روزی يه منم يعنی  داشتم دل من بودم ادم من  شه سرگرم

 اين اينه؟ بودن خوب تاوان.  آوردی سرم رو بال اين که بودم نکرده بدی حقت در منکه انصاف بی برد و کند رحمی بی با

 نامحرم يه عاشق  هرکی که گفتن اومدن اينجا تو بعضیا خوندم چی نفهمیدم که کردم گريه انقدر نماز سر  تنهايی؟ همه

 گناهکاره چون نداره تاوانی  بشکنه دلش اگه و حقشه شده

 

 انقدر مجازاتم که نبود هوس عشقم ولی   شدم عاشق چون  مجرمم يه من  گناهکارم يه من آره گناهه شدن عاشق اگه

 دروغگو منکه  پاکه عشقم  منکه ؟ بشم مجازات بايد من  فقط نیست گناهکار اون پس گناهکارم  من اگه  باشه دردناک

 اخه  نسوزون چشمامو و قلب حداقل بسوزونیم خواستی وقتی   ام جهنمی من اگه خدايا  ندادم بازی رو کسی منکه نیستم

 بسوزه دوباره که نمونده ازش چیزی ديگه که سوخته انقدر دنیات اين تو



 

   نمیفهمه بخدا  نمیفهمه  میشی دلتنگ باز چرا  گذاشت تنهات اون  شو خفه شو خفه میگم دلم به هی

 

 خسته خستم

 

 ام خفه داره که تنگه انقدر خیلی  تنگه دلم  کنی بغل منو و پايین بیای امشب میشه خدايا

 ...............................................................................میکنه

 

 تنهام خیلی خدايا

 

 ییییییییییییییییییییینآمیییییییییییییییییییییییی  نشکنه هیشکی دل الهی

 

 

 

 2علیرضا

 

  19:۴8 95 دی 2۷ دوشنبه    

 

 سالم

 ...دردناکه خیلی...میمونه زخما اين جای...سخته خیلی...میکنم درکتون وجود تمام با

 ...خیلی

 

 ..کنید دعا همه برای...منتظريم خدايا..وصفه غیرقابل که آقايون برای

 

 دعا التماس

 مدد ياعلی

 نرگس

 

  09:۳9 95 دی 28 شنبه سه    

 

 وقتی ديروز از تر خوش روز هر دارم خبر زندگیش از دارم رو تو حال منم کنم می درکت سخته دلشکسته دختر دلم عزيز

 همه منم شم می ديونه میگه ديگه يکی به داره گفته می من به روز و شب سال يک که رو هايی حرف االن کنم می فکر

 اون اما گذاشت زندگیم به پاشو بود زندگیم عطف نقطه که زمانی درست پیشرفتم همه از مهمتر دادم دست از چیم

 اگر نیست ساخته ما از کاری صبوری جز اما میگیره کارشو جواب روز يه که مطمئنم ساخته من اشکای روی ارزوهاشو

 حکم اجرای زمان باالخره ولی بکشه طول شايد شه می صادر حکم ترين عادالنه باش مطمئن هست عدلی هست خدايی

 رسه می فرا



 مهسا

 

  15:2۳ 95 دی 28 شنبه سه    

 

 سرمونه باال که داريم خدايی مون وهمه درديم هم همه اينجا.. دلشکسته دختر سالم.. جان نرگس سالم..همگی به سالم

  میده رو شکسته دل جواب خدا باش مطمین...

 مهسا

 

  12:22 95 دی 29 چهارشنبه    

 

  سالم

 نمیکنه نگاه اصال منو خدا که بود اين درمود که میخوندم رو کننده سوال های بچه مطالب از يکی داشتم امروز ها بچه

 يه که بخونید شماهاهم دونستم جايز که بود گذاشته قشنگی مطالب دوستان از يکی بود کرده قهر خدا با ويجورايی

 ... یدامونهام تحکیم جورايی يه... نه.شکستم دالی مرهم جورايی

 "شريعتی دکتر

 .کردی زندگی اسیر خواهم خود آنکه بی مرا!جانم؟ از تو میخواهی نمیگويم،پريشانم،چه کفر خدايا

 !خداوندا

 آيی زير به خود عرش ز روزی اگر

 بیاندازی نامردان پای زير به نانی تکه برای را غرورت پوشی فقر لباس

 آيی باز خانه سوی به بسته زبان و دست تهی. خسته و آهسته شب و

 میگويی کفر را آسمان و زمین

 و بگذاری اندود قیر مسی ی کاسه بر لبت بگشايی ديوار ی سايه بر تنت تابستان خیز گرما روز در اگر! خداوندا!نمیگويی؟

 کفر را آسمان و زمین باشد روان در سو آن و سو اين ای سکه برای اعصابت و بینی مرمرين عمارتهای طرفتر آن قدری

 ! نمیگويی؟ میگويی

 اين از بودن، اين از خلقت، قصه از میشوی پشیمان گردی خبر با بندگانت حال ز گردی بشر روزی اگر! خداوندا

 .مسئولی تو خداوندا.بدعت

 است، دشوار چه دنیا اين در ماندن و بودن انسان که میدانی تو خداوندا

 … است سرشار احساس از و است انسان که آنکس میکشد رنجی چه

 خدا زبان از "سپهری سهراب "جواب هم اين و

 رهايت تنهايان دنیای بیکران در ترا. میگويد تو با پروردگارت دل گوش بگشا تو. میدارم دوست را ام بنده زيبا که زيبا منم"

 چه من از غیر به کس هر با میجويی؟تو چه من از غیر تو. خود خدای با کن آشتی. را من غیر کن رها. کرد نخواهم من

 که کن میهمانم خدايی يا اشکی، به خود با مرا کن دعوت تو. میدانم خوب خدايی من، عزيز کن طی بندگی راه میگويی؟تو

 .میدارم دوست را ات آلوده اشک چشمان من

 معشوق و عاشق وصل که. تو بر میشوم عاشق و ما بر میشوی عاشق که. يافت خواهی تو. را ما بجو را، خود خالق کن طلب

 .دارد عالمی خدايی میگويم، آهسته هم،



 من را تو وقتی. داشت کم را تو چون ،چیزی تو بی دنیا که. دنیايم مهمان واالترين زيبايم،تويی خورشید از زيباتر تويی

 تو من ببینم بشکستی؛ گرچه را ات توبه هزاران میگردد؟ قهر خدايش با هم کسی آيا مگر میگفتم احسنت خودم بر آفريدم

 !دور؟ خدای آن کن رها من؟ از میترساندت که راندم؟ درگهم از را

 .،خالقت مهربانت ،پروردگار منم اين. را خود مخلوق آن. معبود نامهربان آن

 .ندارم کاری ات بسته زبان با. را خود خالی دست دو آور پیش ،به اشکی ی قطره با. مرا کن صدايم اينک

 ديگر کس من جز بگو داری؟ حاجتی عزيزم آيا. ام خاکی زمین اين غريب. شنیدم من را ات بشکسته دل غوغای لیک

 .است باز من آغوش بدان.کن صدايم نجوايی به. نمیفهمد

 تکیه روشن، عصر بر قسم. آوردم اوقات بهترين در را تو میدان، در خسته اسبهای بر ،قسم ايمان با پاک عاشقان بر قسم

 نور، بگیرد را عالم که هنگامی روز، بر قسم. من بر کن

 تو با قدم يک کن، شروع آغوشم، درک برای. کرد نخواهم من رهايت دور، اما روشن اختران بر قسم

 .من با اش مانده گامهای تمام

 تنهايان، دنیای بیکران در ترا. میگويد تو با پروردگارت دل گوش بگشا تو

 .کرد نخواهم من رهايت

 "قرآن در خدا کالم" و

. ام کرده دشمنی تو با نه و ام کرده رها را تو نه من که گیرد می آرام وقتی شب به و گیرد می نور وقتی روز به سوگند

 (2-1 ضحی)

. گرفتی سخره به  را او بگذارم پايت پیش راهی و دارم دوستت بگويم تو به تا فرستادم تو سوی به را کس هر که افسوس

 (۳0 يس)

 (۴ انعام.)گردانیدی روی آن از مگر نرسید تو به هايم پیام از پیامی هیچ و

 (8۷ انبیا)ام نداشته قدرتی تو بر هرگز کردی فکر و رفتی خشم با و

 که درحالی(2۴ يونس. )داری قدرت چیز همه بر خودت بردی گمان که شدی متوهم چنان و طلبیدی مبارزه به مرا و

 .بگیری پس او از نمیتوانی توبربايد از چیزی مگسی اگر و بیافرينی نمیتوانی را مگسی

 لرزيد وجودت تمام و گلويت توی آمد قلبت و فرورفتند، وحشت از چشمهايت و آمدند پايین و باال از مشکالت چون پس

.)  هايی گمان چه بردی گمان من به اما میکنی باورم که ببینم دوختم چشم و است راه در هايم کمک گفتم لرزشی، چه

 (10 احزاب

 نداری، من جز پناهی هیچ که کردی يقین و آمدی تنگ به هم خودت از حتی پس آمد تنگ تو بر فراخی آن با زمین تا

 (118 توبه. )بازگشتن در ترينم مهربان من که ، بازگردی من سوی به نیز تو تا بازگشتم تو سوی به من پس

 در ديگری با مرا باز اما رهانیدم اندوه از را تو مانی، می من با برهانم را تو اگر که خواندی زاری به مرا ها تاريکی در وقتی

 (6۴-6۳ انعام. ) کردی شريک عشقت

 ناامید من از رسید تو به سختی هروقت و گردانیدی روی من از کردم خوشحالت که هرگاه است، بوده ات ديرينه عادت اين

 (8۳ اسرا. )شدی

 (۳-2 شرح سوره) را؟ پشتت شکست می که باری دوشت از برنداشتم من آيا

 (59 اعراف) ؟ است کرده خدايی برايت که من از غیر

 (26 تکوير) روی؟ می کجا به پس

 (50 مرسالت) بیاوری؟ ايمان خواهی می سخن کدامین به ديگر سخن اين از پس

 (6 انفطار)بگیری؟ را خودت بینی می که مرا تا شد باعث ام بخشندگی جز چیز چه



 می فشرده هم به پاره پاره را ابرها و کنند پهن آسمان در را ابرها تا فرستم می را بادها که همانم من ؟ آوری می ياد به مرا

 حالی در اين و بزنی، لبخند فقط تو تا کند اصابت تو به من خواست به و آيد بیرون ها آن خالل از باران ای قطره تا کنم

 (۴8 روم) بود پوشانده را تو ناامیدی باران، قطره آن افتادن فرو از پیش که بود

 تا ستانم بازمی تمامی به خواب در را روحت شب در و ، دارد برمی هايی جراحت چه روحت روز در دانم می که همانم من

 می ادامه کار اين به بازگردی سويم به که مرگت تا و انگیزانم برمی زندگی به را آن دوباره بعد روز و دهم آرامش آن به

 ( 60 انعام. )دهم

 (۳ قريش) دهم می امنیت تو به ترسی می وقتی که همانم من

 (29-28 فجر) باشیم هم با ديگر بار يک تا بازگرد، مطمئن بازگرد،

 (5۴ مائده. )کنیم تجربه را همديگر داشتن دوست ديگر بار يک تا

 .باشید موفق

http://khbartar.blog.ir/post/100۳0/%D9%85%D9%86-%DA%86%D9%8۷-

%D9%88%D8%A۷%D8%B۳%D9%8۷-%D8%AE%D8%AF%D8%A۷-%D9%86%D9%85%D8%A۷%D8%B2-

%D8%A8%D8%AE%D9%88%D9%86%D9%85-%DA%86%D9%8۷-%DA%AF%D9%86%D8%A۷%D9%8۷-

%DA%A9%D9%86%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A۷%D8%B۴-%D9%81%D8%B1%D9%82%DB%8C-

%D9%86%D8%AF%D8%A۷%D8%B1%D9%8۷ناامید هیچوقت مطلق عادله خدااا ها بچه. سايت همین در لینکش اينم 

 . نشین

 محدثه

 

  16:0۳ 95 دی 29 چهارشنبه    

 

 يه روز هر خوندن قران کردم شروع من کنه حل مارو مشکل میتونه زمان فقط ها بچه همتون از ممنون همگی به سالم

 اگه که هست يکی میکنم احساس میخونم وقتی میکنه دگرگون منو قلب قشنگه خیلی خدا حرفای میخونم معنی اب صفه

 تو اقلش ال شناختین رو کار خیانت اين ازدواج قبل که باشین شاکر همتون. نیست هیچکس به نیازی باشه وهمراهم باشه

 شما جای من بهتر شد تموم بوده سال يک جان نرگس.میکنین انتخاب واقعی يار ويه میکنین بیشتری دقت بعدی انتخاب

 خدا از عزيزم شکسته دل دختر ممنووونم جان مهسا نشدی من مثه شد تموم زود که میکردم فراموش راحت خیلی بودن

 هم شما از علیرضا میشه براورده ارزوهات همه و میکنه کمکت خدا باش مطمن بده بهت خوب خیلی همراه يه بهت بخواه

  بیاری بدست ارامشتو زودتر چه هر امیدوارم میکنم تشکر

 مهسا

 

  01:22 95 دی ۳0 پنجشنبه    

 

 وخیلیا داريم تلگرامی قران ختم ما جان حديث میکنی،،، ممکنو کار بهترين محدثه همتون،،، به سالم خدا به سالم سالم،،،

 بهمتون که میخام ازخدا بودين،،،، هم شماها داشتم تدوس خیلی میشه،،، ختم قران يکبار روز وسه ديدن،،، معجزه ازش

 برات اگر کنی،،، اروم خدادلتو زودتر که میخام ازخدا دلشکسته دختر برنگرديم،،، خالی دست وازدرگاهش بده ارامش،وصبر

  نشدنیست،،،، نماز،وصف بعد داره که اس،،،ارامشی صفحه يک اگر حتی بخون قران ومیتونی مقدوره

 محدثه



 

  18:۳1 95 بهمن 1 جمعه    

 

 اعتماد بخاطر باختم چیمو همه رابطه اين تو من کن دعا خیلی من واسه ازت میکنم خواهش ممممممنوووونم مهسا سالم

 بودی که اگه باشم گروه تو نیست مقدور برام  میخونم کنکور برا اول نقطه برگشتم میخونم درس دارم بود خودم بیجای

 . میام کنکور از بعد

 مهسا

 

  01:06 95 بهمن 2 شنبه    

 

 تجربه خوبیو خیییلی روزای خدا از باکمک که انشاللله. نکن نصیب بی خیرت ازدعای منو توهم حتما، جان ،محدثه سالم

 .امین باشه بدت روزای جبران که بطوری کنی

 

 محدثه

 

  22:۳1 95 بهمن 2 شنبه    

 

 ولی میخونم درس شدت به دارم نشه خراب ماه پنج اين اقل ال که کنم چی نمیدونم عزيزم شاءاهلل ان ممنونم جان مهسا

  میکرديم پاک کامل رو لعنتیمون ذهن بود راهی کاش پرته حواسم

 محدثه

 

  09:21 95 بهمن ۳ يکشنبه    

 

 کردم سرچ گوگل تو رو اقا اون ايدی من. کرد تحمل میشه کی رو دروغ همه اين با زندگی مرد میشد کاش کاش ها بچه

 بازی منو چرا زده عاشقانه حرفای چقد پستا زير خدا ای زدم اسمشو دوباره االن شدم خیانتش متوجه که ديدم وحرفاشون

 چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا زندگی اين نمیشه تمووووووووم چرا چرا بختم بد همه اين من چرا داد

 خوب وقت هیچ من حال اين کنین دعا خیلی من برا میکنم التماس همتون از بده بازی منو سال هفت تونست چطور

  نمیخوام هیچی ديگه من مررررگ فقط میخوام خدا از نمیشه تموم من زندگی اين نمیشه تموم من بدبختی اين نمیشه

 مهسا

 

  15:۳۷ 95 بهمن ۳ يکشنبه    

 

 قابل ارادت واقعااا.... افرررين میخووونی درستو داری که کردی محکم ارادتو اونقد االن توو ولی.. سخته میدونم جان محدثه

 ولی وجوندارد خاطرها کردن فراموشی بعنوان چزی بنظرمن... بشه پاک ذهنت از که باش نداشته توقع عزيزم... ستايشه

 بگیر کمک خدا از محدثه...کنی اروم اون به نسبت خوندن درس با ذهنتو که کنی مديريت بايد خودت تو.. میشن کمرنگگ

 محدثه... کرد کمکم و خاستم کمک ازش چون  خیلی.... ارووومم خخخیلی ولی سخته واقعااا برام االنم.. کردم من که کاری



 و داغدار همیشه نیست قرار.. نخوريم تاسف عقب به برگشت با که بگزره جوری خوبی چه پس میگزره هم روووزا اين عزيز

 ..... برسیم ارامش به  داريم مشترک دردی هممون و هستن اينجا که هايی بچه همه وارم امید... باشیم عزادار

 2علیرضا

 

  21:06 95 بهمن ۳ يکشنبه    

 

 سالم

 کنید دعا منم برای

 مدد ياعلی

 محدثه

 

  22:2۳ 95 بهمن ۳ يکشنبه    

 

 با صحبتاشو رفتم شدم هم بدتر شدن بهتر جای به نمیشه خوب حالم من کرده؟؟؟؟ مراجعه روانپزشک پیش کسی ها بچه

  بده خیلی حالم خوندم دختره

 محدثه

 

  08:1۴ 95 بهمن 5 شنبه سه    

 

 هم بدتر هیچ نشده که خوب حالم ولی شده تموم دوماهه از بیشتر بیاد ارامشی منم واسه کنه خدا عزيزم مهسا ممنونم

 بخون درس که گفت اومد بار يه نامرده خیلی شکستم پاش به بار سه من هضمه قابل غیر برام خیلی ظلم همه اين شده

 اون با موقع اون از ای میفهمم االن ولی زدم حرف اين کردم اشتباه گفت اومد بود نشده ماه يک بعدش بده تغیر رشتت

 کنه جلب من اعتماد که صدبرابر هاش عالقه ابراز بود شده مهربون کرد جمع مدرک خوب سال يک اين از بعد بوده دختره

 ومیرفت میومد هی نیستم ديگه عاشقت ولی دارم دوست گرفتم افسردگی کرده تغییر نظرم من گف بعدش سال يک

 واسه خانمه اون با هم من با هم کنه برطرف جنسیش نیاز فقط که ديگه دروغ وصدتا کنم فراموشت نمیتونم من میگفت

 مريضم من میگفت نمیرفت بار زير کن باطلش میگفتم هم چی هر نیست حرام میگف بوديم خونده دايم عقد صیغه که من

 قدم يه تا که گفتم بهش من هم اخری کشید طول دوسال اينم دارم ارامش تو پیش فقط میگف میاورد بیماری وصدتا

 خوندم گفت اونم بخونش طالق صیغه گفتم رنجوند منو اينقد با يه خالصه بهش جلو بیام قدم يه نیستم حاضر برنداری

 خواب از شدم بیدار میگفتن صبح اذون نمیکنم ازدواج عمرم اخر تا من که گريه بود شده زندگیم کل هفته يه شد وتموم

 که فهمیدم اتفاقی طور به قسم بخدا نمیکنم باور خدايا گفتم نشد باورم هست کسی با اون که گفت يکی که ديدم خواب

 به گفتم بعدش میکرد انکار اول گفتم که بهش شد خراب سرم رو دنیا رفتم وقتی کنم چک اينستاشو میتونم اينجور

 عاشقت میدونست خری هر گفت هم اخرش بودم بازيچه ومنم باهاشه فهمیدم کرد تهديدم کرد شروع میگم دختره

 کاش شکست بار سه من دل اين. قبل هفته يه تا هست پیش دوسال پست کردم پیدا اينستا تو حرفاشونو اکثر حاال.نیستم

 که دختری اون امیدوارم کردم دعا نمیگذرم ازش من... نباشه اين حالم االن که بود شده وتموم بودم عاقل موقع اون يکم

  دربیاره وسرش کرد من با که کاری تالفی باهاشه

 مهرداد



 

  11:5۴ 95 بهمن 5 شنبه سه    

 

 میذاره لبخند با زشتشو صورت و گشاد دهن عکس يکبار وقت چند هر بینم می شکست منو دل که احمقی دختر اون

 کشید گند به منو زندگی که اون از بعد بیاد گیرش شوهر تا اينستا

 دارم مرگ و طالق و بدبختی ارزوی براش

 

 محدثه

 

  11:58 95 بهمن 5 شنبه سه    

 

  کنم باهات مشورت يه میخوام بگو زدی سر اينجا اگه نرگس

 مهرداد

 

  12:18 95 بهمن 5 شنبه سه    

 

 :جالب نشدنی رويای يک

 همديگرو با اشنايی فرصت خوردن زخم اينجوری که همینايی میشد کاش گفتم خودم با خوندم که رو اخری نظر تا چند

 برسن بهم میخوره بهم خانوادگیشون و روحی تحصیلی اقتصادی سنی شرايط که اونايی و کنند پیدا

 بشه فراموش شايد و کمتر درداشون اينکه ضمن بشه کم مشکلشون اينجوری میکنم فکر

 ضمنا و نداره وجود شرايطش سايت مسئول برای اخالقی و قانونی لحاظ از میدونم نکنید بد فکرهای من مورد در)

 دوباره نشده خوب حالت وقتی تا میگن ضمنا بشه بدتر ازينم شرايط و بده رخ بدتری سواستفاده نداره وجود هم تضمینی

 (نبند دل کسی به

 انتظاری هیچ خودم جز هیچکسی از و بريدم دل کثیفش ادمای و دنیا از وقته خیلی يعنی ندارم و نداشته هم انتظاری

 ندارم

 بده حالم منم

 بدی توضیح بهش نیست نیاز ديگه میکنه درکم کسی حداقل روياست يه فقط

 زندگیت به زدن تر چجوری

 نزنند بهت دوستی انگ ولی کنی ازدواج خواستی و شدی عاشق بگی نیس نیاز

 اومده؟ بال سرم قبال سال سه دو بگم بهش بايد دوباره شدم عاشق اگر ايا دونم نمی اصال

 ؟ داشتید ناموفق ازدواج قرار يکی با قبال میگید بهش بعدها اومد خواستگار براتون اگر دخترها شما بگم؟ بايد واقعا ادمین

 بگیم؟ دروغ بايد يا بگیم بايد

 زياد صبرش خدا

 

 دو علیرضا آقای

 



 کنم؟ خوش چی به دلو عزيزم

 درازه عمرش چون زياده صبرش خدا

 

 داره عمر نهايت بی و میلیاردی خدا وقت اون رسه نمی سال صد به زور به زندگیمون کل و جوونیم سال چند کال ما

 شدن ساقط بعدا کردن ظلم سال 60 که داره ظالمی پادشاهان تاريخ

 

 نی گل وقت کی؟ ولی بله میده جوابشو خدا خوشه دلتون که اينی کاری؟ کجای

 بعد سال بیست بعد سال 15 بینی می مثال

 

 ها دادن جواب اين میخوره عممون بدرد فقط موقع اون ديگه

 

 زندگیم بشه تموم میخواد دلم بده خیلی حالم روزه چند

 ترسم می ور اون از

 دنیا اين تو تف واقعا

 میدن عذاب وعده کلی نماز رکعت يک واسه دنیا میارنت زور به

 روزه ماه يه سالی نماز رکعت 1۷ روزی بدهکاری خدا به کلی نیومده دنیا

 بدهکاری خدا به باز نکنی کاری هیچ اگر يعنی بدهکاری کال زکات و خمس نگاه حفظ

 

 عذاب وعده اونور

 عذاب وعده باز کنی خودکشی

 کنه جبران خدا برات دنیا اون قبرت سر سال 150 بعد ايشاال که کنی ايوب صبر بايد باشه جهنم زندگیت

 

 نکبت زندگی اين تو تف

 میخوره بهم کردن بزرگ بچه شدن دار بچه ازدواج کردن کار خوابیدن خوردن از حالم

 میخوره بهم داره زيرابی خالصه راههاش درصد 99 که دراوردنی پول از حالم

 ايم بازنده ما کنی حساب جور هر

 کمتر اونور و اينور عذاب کمتر گناهمون بمیريم زودتر چه هر اخرت و دنیا نظر از

 کنم می نفرين رو همه همیشه که من

 

 بمیره که میکنم نفرين هم احمقو اون

 احمق اون مردن از میشه خنک دلم

 متنفرم ازش

 متنفرم همه از

 ندارم هیچکسو حوصله

 

 کنیم عبادت براش تو و من که کرد خلق رو دنیا خدا



 همین بکشیم سختی

 سوزه نمی کسی واسه دلش خدا بابا خوشه دلتون

 فقیر پسر و پولدار دختر داستان خوندم جالبی داستان يه

 ازدواج و عاشق و میکنه کمک پسره گیری پنچر سر

 طالق و میگیره منشیشو دوم زن و میشه پولدار پسره سال 12 بعد

 

 نداريم هام خرشانسی ازين واال

 ديد میشه جنسو دو هر فطرتی پست داستان همین تو نداره مرد و زن بینید می

 طالق سريع مقابل طرف بخوره مشکل به طرفین از کدوم هر االن

 ندارن پولی کم و ورشکستگی تحمل که زنها خصوصا

 کنیم کار خر مثل بعد تا بخونیم درس سگ مثل شديم افريده انسانها ما

 ماندنه زنده و کشیدن نفس اسمش نیست زندگی اسمش اين

 

 ببری لذت زندگی و کار و درس از بايد يعنی زندگی

 

 خوام نمی بقیشم نبردم لذتی زندگیم سن اين تا من

 گیرم می سال هر چرا دونم نمی رو روزه کردم تعطیل هم رو نمازم

 چی همه از میخوره بهم حالم

 ديگه مردنه اخرش

 خیالی به گذاشتم

 بدرک نشد نشد شد شد

 بدرک برن همه

 لجن دنیای اين بر مرگ

 بشه نابود دنیا اين کل بده رخ ظهور کاش

 !کشم می را خودم به خائنان: اراک در تیراندازی و عام قتل عامل

 

  19:۳۷ 95 بهمن 5 شنبه سه    

 

 عاشقانه خونین جويی انتقام

 چیه؟ نظرتون

 

 گفته کارآگاهان به دستگیری از پس اراک در نفر 6 قاتل که است حرفی اين «کشممی را کند خیانت من به هرکسی»

 12 اما افتاد زندان به قتل به منجر جمعی دسته نزاع يک در شرکت دلیل به پیش يکسال که است ساله 26 مردی او. است

 صبح متهم، و نديد خود به آرامش روی روز 10 از بیشتر او مرخصی. شد آزاد تومانی میلیون 200 وثیقه قرار با امسال دی

 قتل به کالشینکف رگبار با را اشخانواده عضو سه و او و کرد حمله انتظامی نیروی ماموران از يکی خانه به ابتدا دی، 22

 او، جويی انتقام تا بست رگبار به نیز را مقتول مادر و پدر و رفت قتل به منجر نزاع پرونده دم اولیای خانه به سپس. رساند



. داشت پول به نیاز تهران به فرار برای بود، شده متواری هاقتل ارتکاب از پس که متهم. بگذارد برجای مجروح ۳ و کشته 6

 ماموران سوی از پول، گرفتن لحظه درست اما گذاشت مالقات قرار اراک هایخیابان از يکی در فردی با دلیل همین به

 دختر از منفی پاسخ شنیدن» را انتظامی نیروی مامور خانواده قتل ارتکاب انگیزه هابازجويی در او. شد دستگیر و غافلگیر

 اعالم «آنها توسط مادرش سر از روسری برداشتن» نیز را نزاع پرونده دم اولیای قتل علت و «خانواده اين در اشعالقه مورد

 قتل ويژه بازپرس. هستند هاقتل در او نقش بررسی حال در و کرده دستگیر نیز را متهم برادر پلیس ماموران. است کرده

 نزاعی در اشبرادرزاده و متهم پارسال، دی 10»: گفت گذشته سال نزاع جزيیات درباره فیلمی، انتشار با اراک دادسرای

 پلیس سوی از متهم دو هر. رسید قتل به ضربه دو با است متهم خود نزديک دوستان از که مردی آن در که کردند شرکت

 برادرزاده توسط که شکم به وارده ضربه قانونی، پزشکی اينکه تا شدند نگهداری موقت بازداشت در ماه چند و دستگیر

 يکسال به عمدی جرح و ضرب ايراد جرم به دادگاه در متهم ترتیب، اين به. کرد اعالم مرگ علت را بود شده زده متهم

 فرستاده اطفال ويژه کیفری دادگاه به عمد قتل جرم به داشت، سن سال 18 زير زمان آن که اشبرادرزاده و محکوم حبس

 شده واقع بحث محل حادثه وقوع ابتدای در که تومانی میلیون 200 وثیقه قرار با متهم آزادی چگونگی توضیح در او«.شد

 داشت نگه بازداشت در را متهم يکسال، توانمی حداکثر نیست، حیات سلب آنها مجازات که جرايمی در» : گفت نیز بود،

 دی از متهم توضیح، اين با. است سال دو دارد، پی در را نفس قصاص مجازات که قتل مثل جرايمی برای زمان اين اما

 نداشته قانونی منع زندان از اشآزادی و بوده بازداشت در سال يک( امسال دی 12) وثیقه قرار گذاشتن زمان تا پارسال

 دو از يک هر قتل درباره متهم»: گفت هابازجويی در متهم اعترافات جديدترين درباره ادامه در قضايی مقام اين« .است

 زندان در که زمانی»: است گفته پارسال نزاع مقتول مادر و پدر قتل درباره او. است کرده بیان متفاوتی هایانگیزه خانواده،

. اندبرداشته سرش از را مادرم روسری مثال اند،داده انجام امخانواده قبال در غیراخالقی اقدامات دم اولیای که شنیدم بودم،

 سه و انتظامی نیروی مامور قتل درباره او« .برسانم قتل به را آنها شدم، آزاد زندان از وقتی که گرفتم تصمیم موقع همان

 به جرح و ضرب جرم به اما بودم پلیس مامور خانواده اعضای از يکی خواستگار قبال من»: است گفته هم او خانواده عضو

 نیز را آنها قتل نقشه همین برای نرسیديم توافق به اما زديم ازدواج درباره هايیحرف دوباره آزادی از پس. افتادم زندان

 را کند خیانت من به که هرکسی من. کشتم را مادرش و عالقه مورد دختر و او و رفتم مامور خانه به حادثه روز. کشیدم

 در متهم پرونده به نوبت از خارج رسیدگی به اشاره با پايان در اراک دادسرای يک شعبه قتل ويژه بازپرس« .کشممی

 هیچ با ها،قتل ارتکاب از قبل تا متهم»: گفت و کرد خويشتنداری درخواست مقتوالن خانواده از استان قضايی دستگاه

 کل رئیس عبداللهی والمسلمین االسالم حجت« .بود نداده بروز جايی را اشانگیزه و نزده حرفی اشنقشه درباره کسی

 عضو دو اعضای از نفر 6 شدن کشته و اراک در اخیر روزهای تیراندازی عامل پرونده به اشاره با مرکزی استان دادگستری

. شود دستگیر مجرم ممکن، زمان کوتاهترين در تا شد سبب امنیتی و انتظامی های دستگاه همکاری: کرد اظهار خانواده

 مطالبه و اراک در مرگبار تیراندازی پرونده قانونی سیر به توجه با: کرد تصريح مرکزی استان دادگستری کل رئیس

 کار دستور در را پرونده اين به رسیدگی بیشتری عمل سرعت با قضا دستگاه قانونی، و قاطع برخورد خصوص در شهروندان

 اين که است اين بر قضايی مجموعه تالش تمام: گفت اراک انقالب و عمومی دادستان طاهری همچنین. است داده قرار

 6 شدن کشته به توجه با. شود تکلیف تعیین و رسیدگی بیشتر عمل سرعت با و طی را قانونی روند سريعتر چه هر پرونده

 قاتل اين از گذشت و رضايت به حاضر قربانیان های خانواده از کدام هیچ که موضوع اين بینی پیش و جنايت اين در تن

 مردم درخواست به توجه با و. شد خواهد آويخته مجازات دار به زودی به و صادر – اعدام – قصاص حکم زودی به نیستند،

 .شد خواهد اجرا مالعام در حکم زياد احتمال به اين قضات از

 

 

 اراک درباره من نظر



 

  19:۳9 95 بهمن 5 شنبه سه    

 

 مقصره رسیده قتل به که هم دختر خانواده اون خود نیست اصلی مقصر پسر اين من نظر به

 های خانواده و فشارن تحت کشور اين در پسر جوانان باشند هم برخوردی همچین منتظر بايد شکنند می دل وقتی

 میشن احساساتی و پیشه عاشق پسران خشم خروش موجب غیرانسانی و حیوانی برخوردهای با دختران

 

 چیه؟ شما نظر

 محدثه

 

  00:10 95 بهمن 6 چهارشنبه    

 

  همگی به سالم

 زود خیلی خدا باش بسپرمطمن بخدا  دلتو کنی سر امیدی نا با زندگیتو نمیشه دلیل کردن بد بهتون دختر اون مهرداد اقا

 کردی حس که کردی پیدا رو يکی واقعا اگه بشه گفته نبايد که هست اين من نظر خواستگاری موقع. میکنه کمکت

 گذشته کنی فراهم براش رو ال ايده زندگی يه که همون بشه گفته نیست نیازی میمونی وفادار بهش وخودت عاشقشی

 باشن متعهد بهم دوطرف همینکه کرد زيادی خییییییییییییییلی جستجوی نبايد هم طرف گذشته تو ولی میشه جبران

 خوندم وقتی زياده گناهش خییییلییی قاتله هم اراک درباره. بگی بايد میگن ديگران شايد هست من نظر اين البته کافیه

  ترسیدم

 مهسا

 

  09:52 95 بهمن 6 چهارشنبه    

 

 اگر... نیامد نظر ثبت ولی فرستادم ايملمو ادرس برات... منه شبیه موارد بیشتر در توو شرايط محدثه سالم.. همگی به سالم

 بدی دستش از وقتی چون نکن دوری ازخدا فقط... سالم مهرداد اقا جواب در.... عزيزم بده پیام بهم کردی دريافت ايملمو

 ....نداری دادن ازدست برای هیچی ديگههه

 سالم

 کرد بدل و رد ايمیل اينجا نمیشه

 محدثه

 

  20:5۷ 95 بهمن ۷ پنجشنبه    

 

 رو زخمی وهیچ بشه عاللللییییی عالللللیییی همتون های زندگی کردم دعا براهمتون شکستم قلب با ها خوشکل دل

 .کنه قبول مهربونم دوستای برا دعامو خدا امیدوارم نباشه قلبتون

 نرگس

 



  2۳:0۷ 95 بهمن ۷ پنجشنبه    

 

 را درد همه پس شکستن جورايی يه همه همدردن همه اينجا هست شکسته های قلب دهنده التیام تنها خدا مهرداد اقا

 که گفته خودش خودش به کردن واگذار و خداست وجود شکستگی و درد اين با اومدن کنار برای راه بهترين کرديم حس

 روزهای منم دهد می رخ زود يا دير  دونیم نمی زمانش فقط نیست خدا عدل از فراری پس هست قاضی ترين عادل

 دوستای همه به شه می جبران خودش وحود با فقط شکستگی دل و تنهايی همه اين اما گذرونم می و گذروندم سختی

 ها صحبت هستند اخالق برجسته اساتید از يکی شويد عضو شجاعی محمد دکتر تلگرام کانال که کنم می پیشنهاد عزيزم

 بندگی مسیر در تنها کنم می فکر من بوده مفید خیلی که من برا راهمون کردن پیدا برای است بزرگی کمک ايشون ی

 می رنگ او عشق مقابل در ها دلبستگی همه که رسیم می باالتر عشقی به چون کنه حل رو ما مشکل تونه می گرفتن قرار

 کنم کمکی بتونم شم می خوشحال عزيزم جان محدثه کنیم دعا هم برای همگی بازه

 محدثه

 

  00:09 95 بهمن 8 جمعه    

 

 فرصت ماه پنج بشم قبول دندون کنه کمکم خدا که اگر بدم کنکور امسال میخوام دارم بهداشت کارشناسی من عزيزم

 باشم داشته مطالعه روز در ساعت وچن بخونم چطور درسامو شما بنظر بگیرم مشورت ازتون میخواستم کنکور تا هست

   هست زيست اصلیم مشکل ؟؟؟؟؟؟؟؟ بخونم چطور رو زيست

 نرگس

 

  10:16 95 بهمن 8 جمعه    

 

 داشته بايد مفید مطالعه ساعت 10 روزی حداقل ماه 5 اين تو کنم می فکر من عزيزم شی می موفق تالش با باش مطمئن

 اگه دروس اين چون زبان و فیزيک و رياضی مثل کن تقويت هستند ضعیف معموال ديگه های بچه که هايی درس باشی

 که عمومی دروس و  زيست خصوص به هم ها درس بقیه رقابت در باشه کننده تعیین تونه می باشی داشته بااليی درصد

 حتما رو زيست داره امکان برات اگه ذارن می دروس اين برا زيادی وقت شما رقیبای چون باشی داشته خوبی درصد بايد

 درس کنه زياد رو شما تسلط تونه می زياد تمرين و تکرار فقط نکن حذف روزانت برنامه از زيست خوندن و برو کالس

 بهترين کنه دور هدفتون از رو شما شکستگی دل يا خستگی اين نذار اما داره امیدی نا و خستگی طبیعی حالت در خوندن

 رو يستشیر دعای نده ازارت ديگه فکرهای تا کنی رنگ پر زندگیت توی بودنش و وجودش کن سعی خداست هم يار

 خودت وقتی کنه می ارومت خیلی اما ربع يه شايد گیره نمی ازت زيادی وقت بخون معنی به توجه با بار يک روزی حداقل

 بذاری جا همین رو شدنت دکتر خانم خبر که روزی امید به دارم موفقیت ارزوی برات بینی می مطلق نور پیشگاه در رو

 هست مکالمه شرايطش از يکی اما المان برم که اومده پیش برام تحصیلی بورس يه بخواد خدا اگه کنید دعا منو هم شما

 دعا شه تموم اينده مهر تا که فشرده های کالس برم بايد ندارم انگلیسی زبان با کردن صحبت به تسلط من متاسفانه که

 رو هممون دست خدا که امیدوارم ندم دست از زندگیم ديگه های فرصت که برگردم زندگیم به قبل مثل دوباره که کنید

 بگیره

 2علیرضا

 



  18:02 95 بهمن 8 جمعه    

 

 همگی به سالم

 قبولم و خوندن شیفت وجود با آزمايشگاهی علوم و پرستار،راديولوژيست دوستای از چندتا..نیست سخت شدن قبول

 ...شدن

 

 روزانه دوره کارشناسی که کسانی شده لحاظ قاونی امسال البته......میزنه باال درصدارو نسبت به داره کارشناسی که کسی

 (....الملل بین)شهريه پرداخت بدون کنن شرکت روزانه دوره میتونن مجدداً  خوندن

 

 .....نداره خدمتم طرح رشتتون خوشبحالتون

 

 ياعلی دعا التماس

 ومظلوم يدبخت زهرای

 

  11:5۳ 95 بهمن 9 شنبه    

 

 سالم

 شمابدبختترم ازهمه من

 ندارم هیچی من میگفت ازداردنیا خودش بقول که بوداشناشدم سنت اهل که ازمشهد باپسری تصادفی پیش سال شش

 بودم نکرده تجربه عشقی تابحال دلرحم بدبخت من...درماه سیصدتومن باحقوق بود وشاگردجوشکاری.وکامپیوترم خودمم

 قصدش گفت اول ازهمون ندارم توزندگیم کسیو من بمون که میکرد التماسم وروز وشب داد دوستی پیشنهاد بهم وقتی

 گفتم  شدم وعاشق سوخت دلم تجربه بی دخترساده يه منم.خاسگاريم میاد بشه خوب وضعش وقتی منتهی فقط ازدواجه

 مغازه من باتشويق بعد کرد تاچندتاکارعوض گذشت چندسال. بهترشه وضعت کارکن توهم میخونم درسمو منم باشه

 بهترشد تاوضعش بده ادامه همینکارت توخوبه استعدادت که همیشه میکردم تشويقش زدمنم کامپیوتری خدمات

 .هرسید دوران به تازه نوکیسه نديدبديد

 هستی توشهرستانی نیست راضی مامانم میگفت کنیم عقدساده يه بیاخاسگاری میگفتم بهش چندباری سال شش تواين

 وبهم صبرمیکرد سال اينهمه من برای کی توام عاشق من میگفت خودش اما. معمولیه نیست دخترقشنگ اون ومیگه

 ارزوشو من که باحجابی دخترپاک تويه عاشقتم تورومیخام فقط من قدرتومیدونم من شه روبراه تاوضعم وفادارموند

 ازدواج تواگه میگفت خوبموردمیکردم موقعیتهای بخاطراون بودم عاشقش منم کنم تامامانموراضی زهراجان صبرکن.داشتم

 مادرمم اگه حتی هیچوقت نمیدم ازدست تورو من.داشتم ارزوشو من که هستی تودختری میکنم خودکشی من کنی

 .میکنم عقدت میام خودمو نیادمن

 .سال تاشدشش داشت ادامه خدانشناس نامرد اين های صدقه قربون وروز شب

 بخاطرشهرستانی مامانم جداشیم ازهم بهتره گفت کرده خستم دوری خاسگاری صبرپاشوبیا تاکی حمید گفتم بهش روز يه

  نزن زنگم ديگه کن فراموشم...تو خاسگاری بیاد عمرا وظاهرت بودنت

 حاال گذاشتم نداشتی هیچی که تويی بپای عمرم سال شش که چطورمنی میکردم گريه فقط حرفاروازاومیشنیدم اين من

 ...کنم زندگی نمیتونم ثانیه تويه کهبدون منی بذاری تنها میخای منو  من های ودلسوزی صبر جبران عوض



 شی عروس بری میخاس صبرکن گفتم من مگه صبرنکنی برام میخاست چه بمن گفت

 که کو وقسمات قول اون پس بگی بمنم خاست دلت وهرچی کنی گم خودتو رسیدی تاتوبجايی نبود حمیدقرارمااين گفتم

 کن ولم کردم غلطی يه من گفت میخوردی وروز شب

 

 گرفته اتیش جیگرم سوخت دلم هی

 کرده کارخودشو تااخرش مغازش میرفته هی بوده مغازش نزديک که ای صیغه زن يه پیش چندماه شنیدم ازپسرعمش

 يه که وبعدچندماه میکنه صیغه اونو میره اينم. کنه صیغش که داده پیشنهاد مطلقه ای صیغه زنه اين وبهش هرزه زنیکه

 .کرده وعقدش گردنش افتاده باشه پیش هفته

 

 فروختی ای صیغه زن يه به خودتو بودی اينقدرعوضی تويعنی زدم زنگ بهش ايناروشنیدم وقتی گرفتم چقداتیش هی

 ....و داره دوسم عاشقمه اون اره گفت

 گیرم خودمه زندگی دوسدارم گفت..بگیردش وبره باشه ای صیغه ه هرز زن يه پسرمجردعاشق بازيه که توسرت خاک گفتم

 میخامش امامن باشن کرده هزارنفرصیغش اينو که

 

 زد گولت گرفت برات که رخت باچهارتکه ای صیغه زن يه شدکه چی میگرفتی زرنگ خودتو خیلی متوکه گفت چقدبهش

 عاشقشم من بتوچه اره میگه. وافتادگردنت

 

 پیداکن ديگه يکی يرو هیچی گفت میشه چی من واحساس عقش تکلیف پس دادگفتم جوابی يه ماون گفت من هرچی

 .اينومیخام فقط بسازمن ارزوهاتوبااون

 

  بیرون ازندگیم گمشو نمیاد بارون سیاهه گربه دعای به بکن گفت میکنم نفرينت گفتم

 

 ازمن کردی چیکارش بود من عشق اون مکاره زنه گفتم گفت بمن خاست دلش وهرچی زد زن بمن بود کنارش زنه ديشب

 میگفتن تلفن پشت باهمديگه. داشت اژدهازبون قدريه زنیکه گردنش بیفتی بشی صیغش توهم میخاس گفت دزديديش

  هاست جذامی عین صورتت.توروبگیره نمیاد حتی خر ای مونده توخونه ای توترشیده گفتن دادن اس وبهم بمن

 

 شش من که پسری..میکنن وخیانت میشن عوض میرسن تابچیزی چقد ادما ازاينکه اس گريه وروز شب کارم خداچندروزه

 يه شده حاال بودم پشتش ومن میکردم وتشويش دلسوزی بودم گذاشته روش رو اشکام هام گريه واحساسم پاک عشق سال

 .بمن میده ناموسی وفحش میزنه حرف بامن سگ عین معنا تمام به سگ

 قسم شد چی پس وفادارمیمونی وبمن میکنی ازدواج بامن فقط که خداگذاشتی کتاب روقران دست م برا توتوحرم گفتم

 کردم غلطی يه گفتم چیزی يه بابامن برو هگفت نمیش شوخی که قران قسم. قرانت

 گوشه فقط میکردومن اذيتم مختلف های بهانه هبه همیش که رونگفتم سال شش روزازاون يک بگم هرچی که بگم چی

 گذروندم وغم گريه روبه باشه خبرداشته دلم ازدرد کسی که عمرموتنهابدون سال شش. میکردم گريه مینشستم خونه

 ازبس که گذاشت رودلم وداغی نیومد خدا هی صبتو سال شش همه نمیکنم جبرا میام میگفت. کنه شادم بیاد روزی تابلکه

 هرزه ای صیغه مکاره زن يه شد چی من خداقسمت ای میکشه وتیر میکنه درد همیشه قلبم میکنم وگريه جوش روزا اين

 میمردم واسش که منی داد ترجیح بمن رو



 تاکی کرد حروم روخدا چراخودکشی. کثیف دنیای ازاين برم میخام مرگ فقط نمیکنه ارومم هیچکس ودلداری حرف

 حاضرنشدبرای حتی مادرش اما بودم دخترمعمولی يه من خدانشناس ظالم عده يه دست زير بشیم وتحقیر بزنیم بايدجوش

 پیش االن اون که رو درد اين کنم تحمل چطوری.شم راحت بمیرم میخاد دلم دردداره چقددلم ايخدا. خاسگاری بیاد من

 من واسه ورنجه چقددرد اين.روعقدکرد ای صیغه هرزه زن يه رفت اون اما نمیسوخت دلم دخترمیبود اگه ديگس يکی

 ايخدا

 که فعال. میکنم شک عدالتش به خیانتکارنگیره هخدانشناس هرز اشغال ادم ازاين خداحقمو میکنم نفرينش بخداهمش

  میکنن وتحقیرم میخندنن وبمن خوشن اوانباهم

 توبمن که همونجوری.بپاشه تازهم زندگی هتیرغیبی ب الهی میگم میکنم نفرينش    ازدردمونگفتم هنوزهیچی بگم هرچی

 خونه رواينقدگوشه دخترمظلوم يه که کنه خداروتوتودودنیاسیاه بره ازندگیت وبرکت ببینی خیانت الهی کردی خیانت

 بستن روبمن هردروغی کنم دفاع ازخودو من اونادرباره ازقضاوتهای مادرش پیش حتی نتونستم بودم اينقدمظلوم.زجردادی

 کردن وقضاوتم

 

 که من بگم کردی چجورقضاوتم منونمیشناختی که توزنی میکنم نفرينتون بگم بزنم زنگ ومادرش خاهرش به امروز میخام

 اين رفت سوختم که من بگم میخام.پسرت برای شدی راضی ای صیغه مطلقه زن به چجور حاال نخورده ودست دختربودم

 چون میکنم ونفرينت نمیذارم روقرا دست نمیگذرم ازت اشکموبدی هرقطره بايدجواب صراط سرپل دنیا اون نه که دنیاهم

 توبودی مشکالت همه مسبب

 بده بذارفحش...خاهدداد فحششم که بدگفتن بهش ازديشب ازمن هرزه ای صیغه وزن پسرنامردش اينقداين میدونم گرچه

 تاخداجوابم کنم ونفرينشون بذارم ن روقرا دست اينقد نمیگذرم ازحقم.خداوروزگار به وبسپرمشون بايدحرفاموبزنم امامنم

 سرنمازبکنم بايديواشکی هامم گريه حتی نمیشه منقطع وگريه اشک شدم خونه تنهاگوشه دخترافسرده يه من نفريناموبده

 بسرم چی بفهمن همه کنم میخادبلندگريه دلم که بادکرده دلم خدانشناس اين بیوجدنی نامردی اينقدازاين.ياشبازيرپتو

 اوردن

 فقط من.بشه پشیمون بودنش اززنده که میکنن کاری باهاش نامرد اين اورده بسرم چی بگم داداشام به اگه بخداقسم

 ...کنم درست مشکل برادرام برای نمیخام

 هشون مخداريش بفرستی نفرين مرد وچخ زن چه نامرد کثیف ادمان چه بیايیدبرای مون همه.بخدا میکنم واگذارشون

 زهرا فاطمه بحق برداره ازمین نسلشون

 بمیرم میخام فقط خرابه خیلی وضعم کنه خداکمکک

 

 

 محدثه

 

  2۳:۳۳ 95 بهمن 9 شنبه    

 

  عزيزم نرگس زياد خیلییی ازت متشکرم همگی به سالم

 امیدوارم خوشحالم خیلی برات نرگس. کنه باز براهممون رو موفقیت راه شکست اين اهلل شا ان.  رضا علی اقا متشکرم

  باشه شاد دلت هستی جا هر ايشاال شده تنگ هات دلگرمی برا دلم گلم نیست پیدات عزيزم مهسا. باشی موفق همیشه

 محدثه



 

  00:02 95 بهمن 10 يکشنبه    

 

 بوده خدا هديه بهترين کن باور شدی جدا ازش که همین نداشته لیاقتتو ادم اين باش خودت فکر خدا تورو عزيزم زهرای

 اعتماد بی بهت عزيزم نگو خانوادت به. نمیشه خوشبخت وقت هیچ میکنه ظلم ديگه يکی وبه میگه دروغ که ادمی بهت

 خیلی خیلی زندگیت حتما حتما حتما عزيزم میشه نصیبت سالم مرد يه ايشاال میکنه براورده ارزوهاتو خدا کن دعا میشن

 وقتا خیلی تنهايی که کن باور.نزن زنگ بهش هم اصال کن حذف هم نامرد اون شماره کن اعتماد خدا به میشه عالی

 به اخیر ازدواجای درصد پنجاه میگفت میکرد صحبت خانواده مشاور جلسه يه رفتم مادرم همراه به امروز من. بدنیست

 قبال ولی میکنن خیانت طرف دو هر واقايون خانما میگف که اينجور هست خیانت اثر بر هم واکثرشون شده کشیده طالق

 اين با کارمون ما که کرد خداروشکر مرتبه هزار بايد هست اينجوری وقتی اخه.... بوده ديگه ومشکالت اعتیاد براثر طالقا

 . نکشید ازدواج به نامردا

 مهسا

 

  01:25 95 بهمن 10 يکشنبه    

 

 خدااا، به سالم

 تو ارامشوبرای ودنیا ارزوها خوبه؟بهترين حالت محکم بااراده محدثه ازلطفت، ممنون يزمعز محدثه سالم همگی،،،، به سالم

  دارم،،،،، ها بچه تک وتک

 اينجا که هايی بچه همه مثه کردی روسپری سختی شرايط عزيز زهرای زيباتره،،، عنوان اين خوشبخت،،، زهرای سالم

 طرف که ای ضربه ولی سنگینه خیلی توخوردی که ای ضربه جان زهرا میکنیم،،، درک وهمو درديم هم وهمه هستن

 شده نداره توجامعه مناسبی وجهه که خانمی يه میگی داری بدتررررره،،،خودت مراتب به داشته باتو رفتارش بخاطر مقابلت

 کی اون که کن فکر اين به اول کرد وتروخورد کرد بتوحتاکی اگر نکن،،، شک رفت لیاقتش دنبال اون پس مونسش همدمو

 يه دنبال مطمین میشدی همسرش توهم اگر حتی اون زهراجان!!!کنارشه؟ در شخصیتی چه شد؟االن چی بود؟االن

 چون چرااا؟ میدونی داد ازدست فرصتشو اون ولی بودنش خوب برای بودی فرصتی توهم میرفته شخصیتايی همچینین

 توبا ،،،ولی کردی سپری عمرتوباهاش ازکسی شکسته دلت چون سخته هم خیلی سخته زهرامیدونم نبود، اليقت

 نامتعارف دختر نیستی،واون درکنارش االن تو ازاينکه عزيز زهرای میکنی،،، خوردتر اونو فقط رفتاراون دربرابر صبوربودن

 های دلیل ولی شکست دلم هم من لیاقتش،،، دنبال رفت اون که کن فکر اين به بلکه نکن سرزنش خودتو درکنارشه

 بدتربود،،،، واقعا شرايطم بودم مطمین چون نخاست واقعااا خدااا شدم متوجه که کردم ايجاد توذهنم مدت تواين زيادی

 خدا که ومیدونی میده جوابتو چون بعدالتش نکن میزنی،شک صداش شکسته بادل خدارو وقتی مطمینم که عزيز ی زهرااا

 میده، بديو جواب حتما خدااا کنیم،،،، شک مون خدا عدالت وبه بیاريم کم شده لعن شیطون اين دربرابر نبايد زياده صبرش

 جان زهرا میديم،،،، انجام ومن اينجا های بچه همه که کاری کن ياد خداروزياد دلت برای،مرحمه وعزيز خوشبخت زهرای

 همه د در بالخره....کنیم نگاهش بايد فقط نمیکنه رها هاشو بنده ها لحظه تنهاترين تو که کسی تنها خدا

 نکن شکککک میده،،،،، سنگینی تاوان دلشکست که وکسی صدامیزنیم خدارو وقتی میکنه پیدا التیام دلشکستکیهامون

  گل خانم دختر

 ومظلوم يدبخت زهرای

 



  0۷:50 95 بهمن 10 يکشنبه    

 

 خواهرم دلداری بابت ممنونم

 خیانت بهت بعدبره صبرکنی کنی خودتوداغون کنی دلسوزی بريزی اشک سال شش نامرد يه برای نمیسوزه دلت يعنی

 زنو اون  اينقدحمايت که بسوزه دلت اينکه وبیشتر انداخت گردنش خودشو باکلک که هرزه ای صیغه زن بايه وبره کنه

 بخدا چون نداره تمومی اشکام غصه ازجوش ترکیده دلم بخدا. نخوردس ودست پاک دختر يه هرزه زنه اون انگار که بکنه

 .میمونه بامن تاابد که گذاشت رودلم داغی اخرش وساختم سوختم ازاو دور سال شش.نبودم بد براش من

 بیار رو میکنه دختربازی يه پوزندگی بااحساس روبکه بیوجدانی نامرد هر زوال خودت خدايا

 مهسا

 

  2۳:۳5 95 بهمن 10 يکشنبه    

 

 دنبالللل رفتتتتت اون بخدا رفت، که هستم،عمری شدت له احساس تمام متوجه میکنم، درکت بخدا جان زهرا سالم،

 صبروارامش دلشکستت برای مختلف،،،،ازخدا باعنوانهای همدرديم همه اينجا تنهايی سخته،فکرنکن لیاقتش،،،،خیلی

  کنید دعا منوهم لطفا میخام،،،

 ومظلوم يدبخت زهرای

 

  0۷:5۷ 95 بهمن 11 دوشنبه    

 

  سالم

 ...نوشتید من دلداری برای کشیديد زحمت کرديد لطف بمن که جان ومحدثه مهسا خواهرم ممنونم

 خواهرانم مهربونتون ازدل ممنونم

 بیرحم سنگدل خدانشناس نامردای اين وذلت وخواری وخفت شکستن تاروزی صبرکنیم بده تحمل مون خدابهمه

 .روببینیم

 ...بخونم نمیتونم داغونه امااعصابم کردم نام ثبت ارشد بخونم درسمو بتونم کنه کمک بهم خدا

 يانه بخونم میتونم مونده باقی زمان تواين نمیدونم پرستاری برای کنم شرکت دوباره سراسری کنکور خدابخاد میخام

 .يانه بخونم میتونم شده زيرپاله واحساس داغون اعصاب بااين همم دوربودم ازدرسا سال چندين

 .... شد وچی میخاستیم چی خدا هی

 محدثه

 

  12:29 95 بهمن 12 شنبه هس    

 

 گذاشتی خودت واسه هست اسمی چه اين دختر زهرا چطوری؟ شما بد روز يه خوبم روز يه مهسا ممنونم برهمگی سالم

 که ادما اين شدی جدا ازش که شدی خوشبخت االن اتفاقا چرا میدونی بدبخت خودتو ادمی همچین رفتن واسه ؟اخه.

 گیر بهتر يکی به چشمشون همیشه نمیشن راضی وقت هیچ ادما اينجور نمیشن زندگی مرد وقت هیچ میکنن خیانت

 که هم ارشد.اورد میشه راحت خیلی که پرستاری فرصت ماه پنج اره. شدن حذف مون زندگی از که بهتر پس بیارن



 سريع نکن معطل ديگه بخونی میخوای اگه االنم میاری ملی دانشگاه ماه چهار سه اين تو خودن با راحت شده کم متقاضی

 .بخون کن شروع

 زهرا به مهرداد

 

  18:2۴ 95 بهمن 12 شنبه سه    

 

 سالم

 نشی واقع ظلم مورد عامدا کنی سعی بهتره ولی نداره اشکال مظاوم! بدبخت ننويس ديگه زهرا

 پس باشه بدبختی میگن ها فرشته بدبختم من بگه کس هر گفته خدا چون بدبخت خودت به نگی ديگه میدم دستور بهت

 بمون بدبخت

 ناشکريه جور يک واقع در

 کنم می رعايت موردو يک اين ولی کردم زياد ناشکری خودم من چند هر

 

 :بقیه به

 همه از ممنون

 زياد عصبی البته ناراحت خیلی نه میکنه خوشحالم نه چیزی ديگه شدم افسرده و خیال بی کال زياد نشدم که اروم من

 میشم

 نمیشه اول مثل ديگه کال

 نمیشه تکرار برام ديگه داره زيادی لذت که عاشقی و شکست دلم و غرور و احساس

 ها زن کشورها شهرها فکری جريانهای اشخاص افراد از تنفر دارم تنفر هم بشدت

 شده منفور برام باشه داشته فرد اون به نزديکی کمترين که چیزی هر يعنی

 االن نفرته و کینه از پر بود محبت جای که دلی

 نرگس

 

  19:08 95 بهمن 12 شنبه سه    

 

 می زندگی داره خوش جقدر.  کرده ازدواج واقعا که شد باورم تازه ديدم امشب عکساشون گرفته دلم خیلی امشب سالم

 گفتی خودت نیست تو صبر اندازه به هات بنده صبر اما صبوری تو خدايا برام شده تنگ قفس يه اندازه به دنیا خدابا کنه

 بد خیلی بده خیلی حالم کنید دعا برام کی پس عادلی که

 مهرداد

 

  19:2۳ 95 بهمن 12 شنبه سه    

 

 گفتی سنت اهل ترکمنه؟ پسره زهرای

 نمیکردی اعتماد بهش بود بهتر فرهنگی تفاوت با هم اول از

 من مثل میره يادت بگذره زمان



 سخته خیلی اوالش

 نداشت ارزششو کودن دختره اون ولی داشتم فکرو اين منم بکشی خودتو نداره ارزششو کس هیچ

 بمیرم؟ من چرا بمیره اون

 بشی احساس بی و تفاوت بی من مثل نشی عاشق ديگه شايد چند هر نگیر سخت هم تو

 بود ما قسمت اينم حال هر به

 کثیف دختر اون فطرتی پست با رسید پايان به چی همه سال چند بعد و شدم الکی عاشق برخورد اولین توی تو مثل منم

 مهرداد

 

  22:22 95 بهمن 12 شنبه سه    

 

 :نرگس به

 سالم

 نکرده ازدواج هنوز البته نکبت اون میشه بد حالم ساعت چند تا میذاره که جديد عکس داره اجتماعی شبکه نکبت اون

 نکن مقايسه خودت زندگی باطن با ديگرانو زندگی ظاهر البته مشترکیه حس

 اوالشه

 میخوره چرخ هزارتا زمین بیفته سیب تا حاال

 بده نشون خودشو خدا عدالت بايد جا يک حال هر به

 ....زهرا

 

  08:۴۴ 95 بهمن 1۳ چهارشنبه    

 

 بهمگی سالم

 

 زده اينقدرگولش زنه اون.انداخت تودامش گر حیله مکاره زن يه که اونه بدبخت...بدبخت زهرای نمیگم بخودم ديگه باشه

 همش که بوده اينجور زنه گفت بمن فامیالش از يکی که بحدی بود چیکاره میدونی خودت زنه اون حمید گفتم بهش که

 ماهم برای شب يه رو اس اينکاره که زنه اين میگفتن حمید به میومدن اطراف های مغازه بوده پالس اين مغازه داخل

 گیرم توبگو گفت میشناسی خودت زنو تواين گفتم بهش من..میشنیده میديده اينارو میگفتن بخودش میومدن. کن جورش

 ..وضعش بااون افتاده توگردنش بوده ای حرفه سیاستکار خیلی زنه..میخامش من باشه صدنفربوده با زنه اين اصال

 

 مهرداد به

 دارن هم تسنن اهل اکثرا اونجاها روستاهای که بودن فريمان ازروستاهای يکی اهل مادرپدرش نبود ترکمن پسره اين

 ...زياد بینشون

 

 تورونداشت لیاقت اون میگن شمارومیزنن حرفای دوستامم. سخته خیلی برام... دادناتون دلداری بخاطر ازهمتون ممنونم

 .فروخت زودگذر هوس يه به ارزون خودشو رفت که

 



 میخادزن  االنم خونه رومیاره واونا ناجوره زنای دنبال میگفت خودش وبچه باوجودزن برادربزرگش. داشت داغونی خانواده

 کثافت دنبال وهمش بگیره دوم امامیخادزن بده طالق نمیتونه باالس اش مهريه اينکه بخاطر هم زنش. بگیره دوم

 ومیکنه کرده خیانت ازبس اونم هاست کثیفکاری دنبال وبچه زن باوجود بدتر بزرگش برادر از هم دومش برادر....کاريس

 وتحمل شوهرشوببینه کثافتکاری مجبورتااخرعمرم داره پايینی خیلی مهريه اينکه بخاطر هم زنش.بدجور معتادشده

 ناجور زنای همون دنبال بود رفته کلی سال توشش اينم چون نمیشه بهتر ازاونا وضعش مطمنا برادرهموناس هم اين...کنه

 خیانت بهم کلی کاراشو ببینم نبودم که من هم سال توشش يعنی گفت بمن آخر ايناروخودش بوده وباهاش

 میره سیربشه ازش اينکه بعد دوتاداداشش اون مثل اينم مطمنم. بايدبگیرم دوتازن من میگفت بمن هم همیشه...میکرده

 همم پیشنهاددادی بهم اومدی خودت میگه بهش بگه تابخادچیزی بگه چیزی نمیتونه مطمنا هم زنه اين ناجور زنای دنبال

 زندگی از کنه زندگی عمرا اينم میدونم شناختمش کامال سال شش تواين میشناسم ذاتشو....میزنه بسرش اينو بودن مطلقه

 ...فقط بود هوس اونم بود مهم وبراش بود فهمیده چیز يه فقط

 

 نمیتونه مردی اين میدونستم وهم نداشت حسابی درست اعتقادات که بودنش سنی بخاطر هم همیشه میدونستم خودمم

 وضعش میشه برادراش مثل اينم میگفت تودلم همیشه چیزی يه بگیرم آرام وکنارش کنم تکیه بهش بخام من که بشه

 تاسکه1۴بیشتراز من میگفت هم مهريه..کنم قبول نمیخاستم اينارو بودم وتنها بودم شده وابستش اينکه بخاطر من اما....

 وطالقت ومیدم مهريتو بگه بگم چیزی بخام من وتا بده وعذاب زوربگه شد تاچیزی راحت بتونه بعدا که نمیکنم

 باهمین شد وسیر شد تکراری براش اينم که روزی تايه نکرده اش مهريه ازاين بیشتر هم رو بدبخت زنه اين میدونم....میدم

 .بده عذابش مهريه

 

 توزندگی همش خودش بگفته که بود زنی مادرشم...اينا توخانواده برم میترسیدم همیشه من داشت داغونی خانواده کال

 ودخالت همش میکنه دعوا عروسامون با مادرم میگفت میومدبمن همیشه خودش کلی میکرد دخالت پسراش

 ....بیدارشم وازخواب باورکنم نمیخاستم اما میدونستم رو چیزا اين همه خودم...میکنه

 دل کنم ازدواج اين با بخام داشتم وجدان عذاب همیشه مهمه برام واعتقاداتم خدا يعنی هستم مذهبی دختر خودم من

 مذهبش بشه چی بیاد بوجود بخاد که ای بچه تکلیف میترسیدم نداشت اعتقادی هیچ چون بیارم روبدرد امامانم

 

 دارم آرومی خانواده من کرده رحم بهم میدونم خدافقط.بیدارشم غفلت ازخواب نمیخام هنوزم اما رومیدونم ايناهمه من

 میاد بسرم ايناچی توخانواده برم نمیدونستم

 

 

 

 نرگس

 

  11:1۷ 95 بهمن 1۳ چهارشنبه    

 

 نمی پروفايل هم عکساشون وخوش خوب دارم خبر هم زندگیش باطن از بودن من عموی پسر ايشون مهرداد اقا سالم 

 راحت اينقد ديگه يکی به بستن ودل يکی از کندن دل که دنیا اين از ام خسته خدا ای ديدم عموم دختر گوشی از ذاره

 خدا بوديم شده بزرگ هم با هم گی بچه از  اينکه با برم بیرون يا ببینمش نشدم حاضر اعتقاداتم خاطر به حتی من شده



 گفت می من به بار هزار روزی اون اينکه با رو دارم دوستت کلمه بیارم زبون به يکبار نشدم حاضر حتی شاهده خودش

 شدم دلبستش که بود فهمیده اون اما نیستیم محرم که زمانی تا نزن حرف راحت خیلی من با گفتم بهش بار چندين حتی

  برام کنید دعا دم می دست از زندگیمو های موقعیت همه دارم صبوری چقدر تو خدا ای کنم زندگی تونم نمی او بدون و

 

 مهسا

 

  1۴:51 95 بهمن 1۳ چهارشنبه    

 

  کنیدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دعا ها بجه گرفته دلم خیلی... سالم

 مهرداد

 

  1۷:۳۷ 95 بهمن 1۳ چهارشنبه    

 

 کنی ترسیم خودت زندگی برای جديدی هدفهای کن سعی زهرا

 داره شکر جای و بوده تو به خدا لطف يک بیشتر تو جدايی گفتی تو که چیزايی اين با

 میزنن اتیش رو عاشقی و زندگی سال چند سطحی چیزهای سر و ندارن بزرگی مشکل ها خیلی

 

 کردم تجربش منم که( عاشقانه سوگواری دوران) برگردی عادی شرايط به میکشه طول مدت يک کال

 ادامه يا موسیقی يادگرفتن يا هنری تابلوی مثل رمان مثل هنری اثر يک خلق ورزش يک گرفتن ياد مثل جديد هدفهای

 اخالقی هدفهای يا شغلی ارتقای تحصیل

 دار کش در دخیله خیلی هم اقتصادی شرايط) بوديم خام و تجربه بی باشیم کار گناه اينکه از بیش ما همه من نظر به

 (موضوع شدن

 شده موضوع اين تشديد سبب ها خانواده غیرمعمقول انتظارات و تجمالت و زندگی باالی های هزينه

 بینم می اسیب کمتر خودمون بگیريم تر اسون چقد هر

 ....زهرا

 

  08:15 95 بهمن 1۴ پنجشنبه    

 

  بهمه سالم

 

 دادين دلداری که مهرداد آقا مرسی

 

 وبرن کنن لهت اينجوری اونوقت کسی پای بذاری واحساستو عشق تمام عمر يه نمیشه عادی برامون هیچوقت دخترها ما

  شکستن دلی انگار انگارنه بخندن بگردن وخرم خوش نباشه هم خیالشون عین

 



 کردم دلسوزی براش اينهمه که منی اينکاروکرد بامن چرا که اونه وذکرم فکر تمام ندارم ديگه سخوندنم در حوصله من

 ريختم اشک خودم توتنهايی میشه درست کم کم چی همه خدابزرگه که دادم دلداريش هاش توسختی هاش توتنهايی

 بود فرستاده رو باخودش زنه اون عکسای من دل چزوندن برای.... من احساس بتمام بخونه فاتحه بره بذاره حاال وصبرکردم

 کنم وگريه ببینم هرشب تامن وفرستادن من دل سوختن برای فقط بودن گرفته عکسايی کنن له منو ياينکه برا من لج به

 .کنم ودق

 

 .سوخته خیلی دلم میکنم نفرين تاعمردارم بپاشه ازهم زندگیشون ازغیب تیری به الهی توهردودنیا کنه سیاه روشون خدا

 

 

  

 مهرداد

 

  11:56 95 بهمن 1۴ پنجشنبه    

 

 خانوادش هستن هرزه و معتاد گفتی که خودت زده خدا اونو خانم زهرا

 جوره همه داشتم چیکار نکبتش برادر به من خب ولی بوده دخترباز و کثیف نکبت دختره اون برادر که فهمیدم بعدا منم

 بودم سر ازش خانوادم هم خودم هم

 کنه شوهر خودش پايین سطح هم الدنگهای همون از بره اينه لیاقتش و حد

 نکبت کرد خراب منو زندگی احمقانش عقايد با خنگش خوده و کودنش ننه خاطر به اما نبود هرزه نکبتش خود انصافا ولی

 بمیرن ننش و خودشو امیدوارم

 میشه اثر بی و کمرنگ کم کم فقط نمیشه که فراموش

 میمونه همیشه زخم جای

 مهرداد

 

  12:1۷ 95 بهمن 1۴ پنجشنبه    

 

 :نرگس به

 که موقع اون بودم شده عاشق که بود زمانی متاسفانه ولی بودن بهتری دخترهای دادم دست از موقعیتامو شما مثل منم

 و بودم کالس برتر رتبه يعنی بودم مثبت بچه چون و هام کالسی هم از خیلی) داشتم بهتری موقعیتهای من بود دلبستم

 گفتم اما( بودن دخترها ۳0 به ۷0 بود جوری کالسمون و بود من رو حواسها ناخوداگاه نداشتم دختر دوست و خون درس

 خدا به کرد نامردی حیوان اون اما نکردم نامردی من میاره سرم خدا بعدا زندگیش پی بره بگم بهش و کنم نامردی اگر

 نه اون وايستادم من وايمیستم انسانیت و حرف پای دادم ازدواج قول که نفری اولین همون کنم نمی نامردی گفتم

 تر خوشگل و پولدار که دختری به بايد چنده؟ کیلو احساس بودم عوضی و رذل کاش میگم خودم با و هستم تنها من حاال

 بدرک بره دختره اون میگفتم و میدادم ازدواج پیشنهاد بود

 بهتون میزنه حال ضد خدا وايستید احساستون پای اينه

 حتما داشتم هم بچه االن بودم نامرد اگر اما



 داده قول دختره اين به من که حالی در نه يا کنم ازدواج میخام ببینه بود فرستاده دوستشو علنا بود همکالسیم دختره

 نمیشه احتماال میگفت عقلم اينکه با بوديم

 که دختره اين به گرفتم می تصمیم نامردانه و عاقالنه اگر که حالی در نداشت دوستم که کردم کسی مسخره خودمو الکی

 بشکنه يکی اون قلب که بدرک میگفتم و میدادم ازدواج پیشنهاد بود شده قدم پیش خودش و داشت بهتری موقعیت

 نزديک داد جوابمو خوب هم خدا وايستم احساسم پای و نکنم نامردی گرفتم تصمیم خودخواهانه غیر و احساس با من

 يک از ولی کردم مشغول خودمو ديگه چیزهای با و ام زنده فقط هست هم چندسال نزديک و شدم نشین خونه يکسال

 نشدم رد دختری هیچ کیلومتری

 

 عشقی يا و دختر فامیل نه ديگری چیز نه داشتم دختر دوست نه االن تا بلوغ زمان از که کسی من

 از لجنی چه و میکردم تصور چی!  کردن ازدواج و شدن عاشق بود همین بزرگم اشتباه و شدم عاشق اول بار سادگی با

 زندگیمو کرد ترمالی دراومد توش

 برسه خوشی و موفقیت به تا باشه ذات بد و فطرت پست بايد ادم

 و نشدم نزديک ديگه هم دختری هیچ به و کردن ازدواج شدن داشته دوست و داشتن دوست برای ندارم ای انگیزه هیچ

 شد تعطیل احساسم شده تموم من زندگی در عشق عمال و نمیشم

 عشق است معامله يک ازدواج االن هاست قصه مال عشق شدم عاشق چون کردم اعتماد چون مقصرم خودم همه از اول

 کرد نبايد فرض عشق رو توهمی هر نداره وجود

 بیسوادشن و پاپتی خانواده با احمق کثیف دختره اون مقصر دوم

 همه نمیده ادم به کردن زندگی درست و بودن ادم فرصت که اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی لحاظ به مقصره جامعه سوم

 فساد و دروغ از پر جا

 

 :زهرا به

 میشی خیال بی نمیره يادت کنی فکر بهش نمیکشه حوصلت ديگه بعد به جايی يه نیست خودت دست میشه تموم

 نباشی اينجوری کنی سعی بايد که میکنه پر وجودتو تمام غصه و کینته و نفرت میفته يادت وقت هر البته و ناخوداگاه

 من مثل

 زديم خودمون به اسیب فقط بیشتر اينجوری

 هامون خانواده خاطر به بديم ادامه مجبوريم ولی نداريم دوست اکثرا که اجباريه توفیق يک زندگی کنیم قبول بايد

 مادرهامون همه از بیشتر

 طعم بی من برای زندگی وگرنه مجبورررررررر بینه می اسیب اون وگرنه کنم پیشرفت مادرم خاطر به مجبورم خودم من

 شده

 دارم براش مرگ ارزوی میکنم نفرين مسببشو من و

 مهسا

 

  1۳:۴2 95 بهمن 1۴ پنجشنبه    

 

 نمیشه اول روز مثه احساس دلو وقت هیچ ديگه که موافقم کامال باهات... میشه خوب حالت بالخره زهرا.. همگی به سالم

 و زمان مرور با وفقط نداره وجود فراموشی بعنوان چیزی و... هههمیشه میمونه جاش لی و میشه خوب زخم... هیچچچوقت



 نرگس...... هست خداا چون ست جاری گی زند چون کنیم زندگی بايد چون کنیم کمرنگشون میتونیم فقط خدا از کمک

 سوختمممممممممممممممم سوختم نديدم همسرشو عکس که من خخخیلی سخته خیلی  میخام صبر برات خدا از جان

 که يی ها دروغ بخاطر بلکه نشد من زندگی از جزيی اينکه برای نه. هست قلبم رو  سوختگیش جای هم عمرم اخر وتا

 بی گريه اينکه برای حتما که بود مضحکشششش توجیه بدتر ازهمه.. زد بهم  داشتم بهش که ايمانی و سادگیم بخاطر

  کمی با حاال  درديم هم همه اينجا....عزيزم ونرگس عزيزم محدثه عزيز زهرای... زد سوخت ودلش ديد امانمو

 مسايلی وقتا گاهی  خوبم دوستای... ای لحظه برای حتی داريم که دردی از رهايی و تسکین برای راهی يه اينجا.....تفاوت

 که میشیم ناراحت افتاده اتفاق جريان از انقدر يااينکه نمیفهمیم حکمتشو لحظه اون تو واقعااا که میاد بوجود ادم برای

 اش بنده از. لیاقتش دنبال رفت چون نیستم ناراحت جدايی اين بابت خدا از واقعا منم..... نمیشیم خدا حکمت متوجه

 حتما میفته ماها برای که اتفاقی هر ها بچه اينکه و.... میدونه خدا فقط که شکست هم بد   شکست منو چون ناراحتم

 دوست خخخخخخخخخخخخخخخخخخیلی خدا واقعااا زهرا.... زهرا کننده ناراحت جريان بارزش نمونه... حکمتیه درش

 شکرررر رو خدا واقعااا داده نجاتت اينطوری خدا که کردی کاری چه ببین..... خخخخخخخخخخخخخخخخیلی داشته

 روزای بايد عزيزززز زهرای.....................کنیمممم شکر بايد بماست حواسش اينقددد اينکه بخاطر خدارو وهمهههههون....

 بايد چرا رفتن اونا کنیم فکر اين به بايد همینطور هم تو جان نرگس... کنی فکر جديدت موقعیتای به بسازی خوبتو

 بودو سرشون باال که خدايی حتی و میاوردن درد به دلمونو بودن که ووقتیم بودن خوش ما بدون که شیمبا کسايی سوگوار

 دعااااا التماس دارممممم همتون برای موفقیتتت ارزوی.... کنیم زندگی که بگیريممم کمک خدا از پس.... نگرفتن نظر در

 محدثه

 

  16:0۴ 95 بهمن 1۴ پنجشنبه    

 

 همه به سالم

 زندگیت وارد اون اينکه واز میده نشون روبهت زندگیت معجزه خدا که میاد روز يه میخوری غصه چرا اخه جان نرگس

 باش مطمن ديگه سال چن خوشاله االن. ادمیه چطور اون فهمیدی که داشته دوست خیلی خدا میکنی خداروشکر نشده

 . بده ادامه زندگیت وبه نباش هیچی نگران پس تورو واه اشک نمیره يادش که خدا میره يادت تو میده پس کارشو تقاص

 

 

 کنی روشروع عالی زندگی ويه کنه کمک بهت مهربون خدای زودتر چی هر امیدوارم میکنم دعا برات عزيزم مهسا

 

 برنامه ات اينده واسه کن سعی ولی. بردی پی اون لیاقتی بی وبه میکنی کمک خودت به داری کم کم که خوشحالم زهرا

 .باشی داشته

 

 ومیتونم میخوام االن که همین اومدم بیرون رابطه اون از کرد لطف بهم خیلی خدا میکنم حس منم عريرم دوستان

 .نديم دست از امروزمون بخاطر اينده تا کنه کمک هممون به خدا که اهلل شا ان متشکرم خدا از کنم جبران گذشتمو

 

 

 نرگس

 



  21:06 95 بهمن 1۴ پنجشنبه    

 

 عکساشون که روزی از خواهم می خدا از که هست فراموشی من زندگی معجزه تنها مهربان مهسای و عزيزم محدثه سالم

 تحمل حتی که شدم عصبی اينقد االن اما بوده همه زبانزد من ارامش همیشه نکنید باور شايد بده حالم خیلی ديدم

 نمی حتی هست شخصیتی با و خوب بسیار ادم من عموی پسر گريه به کنم می شروع ندارم هم ساده حرف يه شنیدن

 هم راحت خیلی کرد خودش وابسته و دلبسته منو و کرد کارو اين من با چرا دونم نمی اما بگیره قرار قضاوت مورد خوام

 اعتماد خودم به داشتم اعتماد بهش که اينقد شم می اذيت بیشتر نداشتم انتظار ازش چون زد قراراش و قول همه زير

 شکنه می دلتون که لحظه اون نمازاتون سر شه می مستجاب زودتر کردن همديگر حق در دعا  کنیم دعا هم برا نداشتم

 شم بلند تونم نمی که شکستم اينقد کنید ياد منو حتما

 محدثه

 

  1۴:۳8 95 بهمن 15 جمعه    

 

 سالم

 خانوادم با اومد بود من با که کسی اون پسری که کن خداروشکر واقعا. رومیده وفاداريت جواب خدا باش مطمن مهرداد اقا

 اجازه حتی  میزد زنگ خاستگار دارم نامزد من گفتم همه به دانشگاه تو حتی من میام حتما میخواد منو گف زد حرف

 اون با وفتی که داشت وجدان کاش حاال. ديگه دختر ورشته پول سمت رفت شد چی اخرش ولی.  خونمون بیان نمدادم

 دفه يه که باهاش میزدم حرف داشتم زد زنگ بود فبل ماه چن میدونه خدا که داد اذيتم اينفد نه.میکرد تموم من با رفته

 میفهمم االن هست شدنش وسرد بودن کم بخاطر که کردم فک نمیفهمیدم من کردم بد حقت در خیلی گفت گريه زير زد

 میشه پشیمون حتما خانم اون هست کم خیلی شما مثه مردای میاد بدم خودم از که چقد بودم طعمه من

 

 منم میکنیم زندگی داريم نامردی دنیای تو ولی دارن صداقت همه میکنیم فک مقصريم خودمون ها ما نخور غصه نرگس

 رو دختره عکس منم عزيزم کرد میشه چی ولی هست خیانتکار نمیکردم باور بودم نديده خودم باچشمای تا

 شده خوب بادختره بیشتر شدم متوجه من که ازوقتی هم حاال باهمن االنم بوده خودم تومدرسه دبیرستان حتی  ديدم

 مبشه ما شادی نوبت میاد روزم يه نمیمونه همینجور همیشه نکن ناراحت رو خودت اصال

 

 

 برمیگرده اعتمادم حس میشه خوب ما حال اون دادن تقاص با ايا ولی بده کارشو تقاص الهی میگم همش منم وزهرا مهسا

 بیاد در سراشیبی اين از زندگیمون میخوام خدا از فقط کنم نفرين نمیخوام ديگه میاد؟ دلمون به شادی يا

 نرگس

 

  18:09 95 بهمن 15 جمعه    

 

 می خواست دلشون جور هر ندارند اجازه که فهمن می حداقل ولی شه نمی خوب ما حال کارشون تقاص با جان محدثه

 تو گرفت ناديده رو خدا بنده ولی ديد رو خدا شه نمی نیست کتاب و حساب بدون دنیا که میاد يادشون کنند رفتار تونن

 در و گفت می خدا از من برا کلمه تا 50 زديم می حرف کلمه تا صد اگه کرديم می صحبت هم با ما که سالی يک



 همچین به من شد نمی ترک کربال به رفتنش پیاده شد نمی ترک رفتنش هیات که بود کسی کارهاش تو نظرگرفتنش

 به باليی چه رفتنش با نکرد فکر گرفت ناديده رو خدا بنده ولی گرفت می نظر در رو خدا دارم قبول اره کردم اعتماد آدمی

 اما داره خوشی و خوب زندگی هست ايمانی با و خوب بسیار دختر کرده ازدواج که کسی با هم االن میاد من زندگی سر

 شدنمون دلبسته يا اعتمادمون میديم داريم چیو تاوان من امثال و من واقعا

 من نیست عادالنه خديا دلشکستگی و تنهايی و حسرت عمر يه شه می هم يکی سهم رسه می ارزوهاش و زندگی به يکی 

  زد می حرف من برا ازش بار هزار روزی که خدايی همون کردم واگذارش خدا عدل به گذرم نمی که

 خدا شیم می مطمئن اينکه برا کرده ظلم ما حق در اينکه خاطر به نه بشیم خوشحال مدت يه برا هم شايد دونم نمی 

 نمی واقعا که من کرده نمی رهامون خدا اما گرفتن ما از زندگی حق و آرامش هاش بنده اگه هست ما به حواسش هنوز

 که گفتم هم خانوادم به شده امضا تنهايیم عمر يه سند و هشد بسته من زندگی پرونده کنم فکر ای ديگه کس به تونم

 نکنند فکر من ازدواج به ديگه

 ....زهرا

 

  08:21 95 بهمن 16 شنبه    

 

 بهمگی سالم

 داره خوره مثل مخمو که وروز شب فکروخیال ازاينهمه شم راحت میخادبمیرم دلم فقط نیست خوب حالم اصال من

 میخوره

 میپرم ازخواب ياداون با شب های بازنصفه میبره خوابم گريه باکلی.ازقسماش میادازحرفاش يادم میخابم گريه باکلی هرشب

 وکثیف اينقدبیوجدان میتونه ادم يه چقد کنم فراموشش نمیتونم هیچجوره من...بیدارم تاصبح میکنم اينقدربازگريه

 هیچکس میخاديکجابرم دلم اس گريه وروز شب کارمن.کنه اينجورخراب دخترو يه وزندگی وروان روح که ونامردباشه

 شنیدن فقط دوتادوستام خبرنداره اورده بسرم نامرد اين که ازباليی ازدردم ازغمم هیچکی.کنم بلندگريه فقط من نباشه

 کنه تحمل چطورمیتونه دخترتنها يه دردو اينهمه.آشوبیه چه تودلم که میدونه خدا جزا کی..ورفتن دادن دلداری ويه

 منوراحت هوسباز نامرد اون فکروخیال ثانیه يه گرفتم اتیش خدااا...نفهمه هیچکی که کنه گريه جوری بريزه تودلش

 باشم دلسوزش بدم دلداريش که تنهايش سختیش روزايی برای فقط بودم وسیله يه من فروخت هوس به عشقو.نمیذاره

 ...بیرون اززندگیش کنه منوپرت شد روبراه اوضاعش تاوقتی باشم پشتش

 اوف میادسراغم ناامیدکننده فکرای تمام باز.اس چندلحظه امافقط درستوبخون کن فراموشش میگم میدم امید بخودم هی

 داغونترم روزبروز فکرکردم ازبس ترکیده مخم

 ....بودم تاحاالهزاربارخودموکشته ازخدانبود ترس اگه داشتم جرات اگه

 میکنم نفرينش سرقران میريزم اشک سرنماز که لحظه هرشب. روبده پدرومادر بی هوسباز نامرد اين خداچجورمیخادجواب

 بگذره ازاين راحت بخاد اگه ازخدا نمیگذرم من...میگم ذکرنفرين

 بمیرم میخاد دلم فقط.بخونم درس که میخام ونه میتونم نه ديگه من بادرفت به امیدم تمام آرزوهام زندگیم

 فاحشه زنه اون با راحت اون تیرمیکشه قلبم میکنم وگريه بیدارم ازديشب زممیري اشک دارم منوسوخته دل که االن

 میکنن ومسخرم میخندن من وروز حال وبه خوابیده

 خفت به ببینم که میشه کم دردمن زمانی تنها. میترکه داره درد ازاينهمه سینه تواين قلب اين بگم دردموبکی خدا آخ

 به الهی اززندگیش خیرنبینه  الهی کرد منوسیاه زندگی اون میکنم نفرينش تاعمردارم.نباشه تنش به سر راضیم افتاده



 خورد توحرم که قرانی قسم اون الهی کنه خداروزگارشوسیاه کرد روزگارمنوسیاه که همینجور الهی بیفته وخواری خفت

 وروزمنه حال اين مسبب که کسی بیفته خفت به الهی.بشه خشک گذاشت قران رو که دستی اون الهی توزندگیش بخوره

 

 اين منوبه که نامردی اون به عمرموبده بقیه خدامنوبکشه زندگیونمیخام اين ديگه بخدا.جزمرگ نمیکنه ارومم هیچی

 بمیره هم تواين که هوسش پی بره اين بذار دنیاروببره لذت باشه زنده اون بذار کرده منوخراب ودنیای دين روزانداخت

 ببازی روهم خدا حتی.نمیاد بارون سیاه گربه دعای به کن نفرين توهم ندارم قبول هیچکیو خودم جزبه من اونروزگفت

 الهی میخام مرگ کثیفوفقط دنیای اين زندگی اين بدم ادامه نمیتونم ديگه من اشکمومیخام هرقطره جواب بخدا...گرفت

 کنن بیشترخوشحالی تااونا بمیرم من

 مهستی

 

  11:5۴ 95 بهمن 16 شنبه    

 

 بشکنه دلشون خوان می خودشون بعضیا

 

 روند می ها پسر با دوستی سراغ که دخترايی مثال

 

 میشکنه دلشون که طبیعی

 

 دلت و بزنی حرف باهاش و بگیری وقلوه  دل و بکنی دوستی و بذاری نمايش نامحرم واسه بدنتو و تن نداده خداتضمین

 نشکنه

 

 شکنه می دلت که داده اخطار

 

 نیست خوب شکستن دل کل در اما

 

 مظلوم دل بخصوص

 

 زنته االن و خواستگاريش رفتی تو که زنی دل مثال

 

 کنی می خیانت بهش و خونت تو میاد آرزو و امید هزار با

 

 فردا نه امروز

 

 فردا پس نه فردا

 

 بینی می زشتتو کار جزای بالخره



 مهسا

 

  1۴:۴۳ 95 بهمن 16 شنبه    

 

 میزنه تندتند وقلبم میلرزه دستام میفهمتت قسم بخدا.. کنه ارومت میخاممم خدا از فقط... باش اروم تروخدا زهرای.  سالم

 درکت کاملن بخدااا.. شد زنده برام دوباره بوده کرده فراموش سختی باه که چیزايی متنت خوندن با.. متنت خوندن با.

 سخت روزهای همه جواب ممممممممممممممممممممممممممممممممممیخامممممممممم جواب هم من...... میکنم

 برای ولی قلبی وباور بود زندگی برام که حرفايی...... بازی اون برای و بود زندگی من برای که روزهايی گذشت که بدی و

 خدا بخدا هست خدا ازهرااا... امانتو بی های ووگريه غروتو حستو حالتو... میکنم درکت بخدا زهرا...... بود سرگرمی اون

 تروخدا زهرا... سخته خخخخخخخخخخخیلی... شديم و شدی واقع ظلم مورد چون میده دردتو جواب خدا... مطلقه عادل

 تونستم ولی بود سخت برام واقعااا که کاری کردم من که کاری شی خم بار اين زير نزار شو بلند زانوهات روی بزار دستو

 جواب اگر میگفتم بخدام من عزيزدلم من زهرای.... بدونه غممو که ندارم هیچکسو اون ربغی چون صدازدم خدامو چون...

 حالت اين وقت هر میکنم خاهش ازت.... میده جواب که دارم ايمان من زهرااا ولی میکنم شک بعدالتت ندی شکستمو دل

 ها اشک تک تک جواب خدااا زهراااا.... میشی اروم خیلی.. شو متوسل بخدا و دار نگه دستات بین رو قران میده دست بهت

 گرفتاره و غمگینه و ناخوش اون و رنجت تحمل و بودنت صبور بخاطر شادی تو که روزی.... میده بخدا میده ناراحتیاتو و

 .گناهش دادن تاوان بخاطر

 پسر يه

 

  1۴:۴5 95 بهمن 16 شنبه    

 

 .....زهرا به

 .اينطوری نکن نفرين.جان آبجی بیخیال

 ....زهرا

 

  08:21 95 بهمن 1۷ يکشنبه    

 

 مهستی به

 

 صبر بپاش وعاشقانه میکنن تحمل چیزش وهمه نداری روبا پسر ويه میشن عاشق که دخترايی.....گناهه شدن عاشق مگه

 نکن يکی رو نداره فرق براشون واون واين اند بايکی وهروز هوسن دنبال فقط که دخترايی با میکنن

 

 خیانت وعشقمون بما نامردها اون آخرشم وساختیم سوختیم شبهاوروزا چه کشیديم چی خبرنداری ما اردل توکه

 دوستی نه بود وزندگی ازدواج بخاطر اول ازهمون کردن قبول شرايطشو وهمه موندن پسری پای مااگه مثل دخترايی.کردن

 .وهوسبازی

 



 شد زنده برات دوباره سختت روزای باحرفام اگه ببخش ببخش..عزيزم دلداريهات بابت ممنونم خواهرم جان مهسا

 که االن..خبرداره تودلمون داشتیم که ونیتی ما ازدل خدا خود فقط رومیده شکستمون دل جواب خدا مطمنم...خواهرم

 کاله کسیونداشت جزخدا که دخترو سريه که افتخارکردن فکرمیکنن که وخوشیشون خنده روز اوناس خوشحالی روزای

 اشک قسماشون قوالشون وبیادحرفاشون میکنیم تحمل بسختی رو وروزا شبا اين میکشیم مادرد.کردن وزرنگی گذاشتن

 میشه صبح باگريه بسختی که شبايی اين مارومیبینه روزای اين خدا باش مطمن میکنیم وصبر میکشیم آه میريزيم

 حال اين به منو که پسری اون....چیو همه میکنم درستش خودم صبر فقط صبرکن میگه تودلم همیشه چیزی يه رومیبینه

 چی میبینه میدونه که خدا نداره روقبول خدا اون هست چرا نیس بهش حواسش خدا میگی روکافره وخدا انداخته وروز

 بده دلداريش باش دلسوزش نذرکن کن دعا اينقدبراش نداشت مرگ توزندگیش صبرکردم هیچیش پای که منی اورد بسرم

 حال میگی نديد بود دل ازته که اشکامو میگی نديد اون پای صبرمو سال شش خدا میگی شه روبراه وضعش روزی يه تا

 عشق سال ازشش گذشت چطورراحت زد گولم چطوری درحقم کرد نامردی چطور نديد میگی منونمیبینه روزای اين

 چقدازاين شکست دلم اخ.. برام صبرنکنی میخاستی گفت تمام وخودخواهی باتکبر نامردی با وآخر.بهش پاکم واحساس

 وسط که هايی آه جواب مارو شکسته دل جواب مطمنم میبینه مارو همه وروز حال خدا میبینه خدا خواهرم نه..حرفش

 .اند هیچ خدا قدرت دربرابر فقط خودش واسه خطن هفت زرنگن اونا رومیده میکشیم دل ازته عمیق هامون گريه

 زمینشون خدا نیست بهیچی حواسشون اينقدخوشن که وقتی زندگیشونن خوشی خوشحالی تواوج که روزی خدا شاهلل ان

 خدا زمین تحقیرکنن کنن مارومسخره بخندن ما بحال کنن خوشحالی باشن خوش اونا بذار جان محدثه جان مهسا...بزنه

 ..اينا برای داره توآستینش چی روزگار گردش ببین... میرسه اونا به هم روزی يه گرده

 

 ...بده ماروهم جواب زودی شايدبه ديگه خداچندوقته ندارم شک مطمنم

 ... روزش تا وصبر وصبر وصبر آرامشش برای کنیم دعا همديگه شکسته دالی برای سرنماز میخام ازهمه فقط

 کنم تحمل بتونم خداکنه

 محدثه

 

  09:1۴ 95 بهمن 1۷ يکشنبه    

 

 نداره هم نفرين ارزش کمه فهمش اينقد که ادمی رومیده تقاصش فهم بی ادم اون نخوای چه بخوای تو چه جان نرگس

 دختر نکن من مثه جان زهرا. نکن ادمی همچین واسه ناراحت خودتو تو.بیاد عقل سر که کنی هم دعا براش بشینی بايد

 بخوری غصه تو چرا نکن شک میده جوابش خدا بذار اون میبینی ضربه خودت اشغال يه بخاطر دارم سفید مو کلی من

 مهسا

 

  12:۳2 95 بهمن 1۷ يکشنبه    

 

 زودی به انشاللله میاددد خوبببببببببب روزهای....ممنون جان زهرا... سالام

 ....زهرا

 

  1۳:2۳ 95 بهمن 1۷ يکشنبه    

 



 واقعا...اومدتوسرم موسفید میدادکلی جوشم الکی های بهونه به چندسال تواين که اينقد االنشم همین...جان محدثه سالم

 میکنه وحال عشق داره مطلقه زن يه يا که خوشحاله اينقد االن که هوسباز آشغال يه بود معنا تمام به اشغال يه من طرف

 مادر پدر بی اشغال.هم راه تواين میره الهی...بود شمهم برا چیز يه فقط اون

 (ازدواج قول درباره مکزيک قانون و ايران غلط قوانین) مهرداد

 

  1۷:25 95 بهمن 1۷ يکشنبه    

 

 همه به سالم

 (مکزيک در قانون وجود ايران در قانونی خال) شکستن دل حقوقی جنبه درباره

 بگم کشورمون ناقص قوانین و قانونی بی از يکم( کردم ناله و اه هم خودم نشه جسارت) کرديم ناله و اه همه اين

 باز را استفاده سو برای راه عمال میداند قانونی غیر و شرعی غیر را عقد از قبل رابطه و ازدواج قول ايران قانون چون احتماال

 کرده پاک را مسئله صورت و کرده

 دادن دست برای لمس حتی - رابطه قبیل از) نشدم مرتکب دختر اون با اشنايی دوران طول در را اشکار گناه هیچ من

 روابط راحت خیلی االن پسرا دختر خیلی چند هر بودم مقید چون کردم حفظ را نامحرمیت يعنی - عام مال در ديدار توی

 مسئله صورت کردن پاک با ايران قانون اما شد داده دروغ قول بهم نبودم بیخودی و بیکاره ادم من دارند هم شرعی غیر

 احساس به نیاز بشدت من شود باب نامشروع رابطه و تجاوز شود رايج قانونی غیر باشی هم يا سفید ازدواج که کرده کاری

 در نفر هزاران و شماها و من و شدم قانونی بی اين قربانی اما نبودن تنها برای ارتباط برای نه داشتم روانی ارامش و لطیف

 ابتدا همون از که ازدواجی قول اگر( شوند می قانونی خال و قانون عدم اين قربانی نويسم می دارم که االن همین جامعه

 نبوديم عده يک شرفی بی شاهد اينجوری داشت حقوقی بار شد اقدام ديرتر اقتصادی شرايط برای و شد داده

 

 عمل و داد ازدواج قول دختری به مردی اگر بود گفته که ديدم ای نوشته عکس بگم جالب چیز يک براتون همه از اول

 در براش مجازاتهايی و قانونی و حقوقی نظر از مجرمه طرف و میشه محسوب جرم اين مکزيک کشور در زيرش زد و نکرد

 قانون بازم وگرنه باشه بايد طرفین برای بلکه مرد فقط نه احتماال ولی دونم نمی جزيیاتشو و صحت البته میشه گرفته نظر

 دختر معموال درسته البته زيرش زده دختر بودم شاهد دور از من که ديگه پسرهای خیلی و من مورد در االن چون غلطیه

 افتادم محدود فطرت پست قشر همون گیر من متاسفانه ولی میاد پیش کمتر

 روحی شوک اثر در طرفین از يکی اگر حتی گفت( يکی از بیشتر) پرسیدم سابقه با حقوقدان يک از من اينه جالبش اما

 خدا ديگه اونو گفت نهايا و!!!!!!!!!!!!!!! نشده مرتکب مقابل طرف جرمی کمترين ايران قوانین نظر از بمیره و کنه خودکشی

 کرد اقدام مجلس راه از بايد باشد بنا اگر گفت محضه غلط و ناقص قانون اين گفتم بهش میدونه

 حاال) اينا و اداری عدالت ديوان به شکايت و قانونی روال خورديم ضربه که تويی و من همین قانونی راه از اگر که گفتم اينو

 يک اونوقت میشد نصويب قانونی يک میشه ديده وفور به ايران امروز جامعه در که( دقیقا دونم نمی و نیستم وکیل من

 میشد بسته براشون احساسات با بازی اينجور راه هرزه احمق مشت

 

 مهرداد

 

  1۷:۴2 95 بهمن 1۷ يکشنبه    

 



 میشه تبديل نفرتها ترين عمیق به عشقها ترين عمیق معموال

 بود عاشقی از من سهم تنهايی و عمیق ای کینه و شدم تنها و دلبستم شدم عاشق تمام سادگی با

 بريدم دل دنیل از که جوری

 

 

 

 :محدثه به

 شما از ممنون

 سال دو شايد روز يک) اينم االن من بگم بهش برگردم روز يک اينه هام انگیزه از يکی و بشم موفق میکنم رو ام سعی

 االن؟ کجايی تو کردی نامردی بهم تو بدبخت اينم االن من بگم و باشه زودتر چه هر دارم دوس(  باشه ديگه

 اينه زندگیم های انگیزه از يکی باشه مونده مجرد هنوز موقع اون تا امیدوارم

 نمیده جوابشو خدا

 و صیغه طالق و ازدواج چندبار نامشروع رابطه دختربازی از کثیف کارهای کردن کارهارو اقسام و انواع که بینم می پسرايی

 خرمن و خوش و باشن نکرده نبوده غلطی يعنی.................... 

 دستش دادم دلو اومد خوشم که شاسکولی اولین از کال من

 نابودگر و مخرب وابستگی بدترين و وابستگی میاره دلبستگی

 

 :ها شکسته دل بقیه و نرگس و زهرا به

 حالی چه در شما و حاله چه در ببینید ديگه سال دو وقت اون و برسید موفقیت که باشید اين دنبال کنید سعی هم شماها

 

 :دخترا به

 میدن حق بهت نمیگه بهتون کسی بزنید زار کنید گريه اگر کنید شکر خدارو 

 لیاقتو بی دختره کن ولش نشد که بدرک دختر زياده چیزيکه باش محکم کنه نمی گريه که مرد من اما

 کنم دردودل باهاش ندارم کسو هیچ حتی من

 

 :زهرا به

 میگم بهت قاطعیت با کنی تر کم مدتشو بايد راهکارهايی با ولی تونی نمی و نمیشه االن میدونم گذروندم دورانو چون من

 کمتر سوگواريتو زمان ديگه چیزهای به خودت کردن سرکگرم با کن سعی میشی سرد مدت يک بعد باشی مجنونم و لیلی

 دل شد خرد که دلی شکست که غروری کرديم که اعتمادی خورديم که فريبی سوگواری خودته برای سوگواری اين کنی

 ما خود

 شکستن دل که اونايی بدرک برن مهمیم ما

 

 :مهستی به

 بودن تجربه بی و اول دفعه و خامی رو از اکثرا میشه دلبسنگی موجب داشتن همدم به نیاز تنهايی معموال

 بشکنه دلش نمیاد خوشش کسی وگرنه

 دوستی نه بوده ازدواج حرف اينجا حداقل اکثرا ضمنا



 

 :پسر په به

 میداره نگه سالمت طرفو خدا نباشه نفرين اليق اگر ؟ نکنه نفرين چرا

 میدونه خودش خدا باشه نفرين اليق اگر

 کرد توبه شايد

 میاره سسرت خدا ببخشه اونم وگرنه کن جبران شکستی دلی اگر خودتم

 

 نداره زن و مرد شکستن دل

 اقلیتم در و نیستم کلفت پوست اينه بدشانسیم من کمه؟ من مثل احساساتی پسر مگه

 تعهمدن بی و احساس بی االن ما دخترای درصد 50 حداقل و مردا درصد 80 میگم( زن يا مرد) جنسی تعصب بدون

 بیاد سرش چی مقابل طرف نیست مهم براشون

 مهمه شخصیشون منافع

 

 کردن غلطی چه بفهمن تا بیاره عزيزانشون سر خدا که اينه نفرين بهترين

 بمونه دلش به اروم و راحت زندگی و خوب شوهر داغ بمیرن باباش ننه امیدوارم نمیگذرم که من

 مهرداد

 

  18:0۳ 95 بهمن 1۷ يکشنبه    

 

 :مهستی جمله درباره

 خیانته خیانت

 براش قانون يک که دارن شعور و فهم اونقدر مردم حداقل کشور يک تو شدم امیدوارم حال بهر مکزيک قانون ديدن با

 بحران چقدر ببین داره رو دوستی و پايین سنین در ازدواج و اختالط باالی امار التین امريکای و مکزيک البته) گذاشتن

 نداريم قانونی هیچ بشه اداره اسالمی بايد ظاهرا که کشوری در ما اما( کردن قانونیش که شده جدی

 رسیده درصد 10 زير به تقريبا سنتی خواستگاری عمال و خبره بی همسايه از همسايه

 بوده دوستی دنبال طرف بگويیم که است دردی بی و سیری شکم روی از واقعا اين

 عزيزان نه

 داره استقالل و خانواده تشکیل به نیاز داره عاطفی نیاز داره جنسی نیاز داره همدم به نیاز انسان

 اختالط مشوق هم جايی و اختالط مانع جا همه فرهنگی شرايط نیست جور اقتصادی شرايط

 تفريط و افراط

 مجرد يا متاهل مردان با شوهردار زنان اختالط شديدا ادارات بعضی در

 غیره و ها دانشگاه کردن جدا ور اون از

 افتاديم بوم طرف دو هر از

 اعتماد قابل غیر و دروغ پر الوده افتضاح هم مجازی فضای

 



 دنبال درصد ۴0 باشن بازی هوس و دوستی دنبال درصدم 60 حاال کنم؟ پیدا رو کی يه بايد کجا مجرد بدبخت نوعی من

 ازدواجن

 

 نیست مهم بشکنه دلش دوستی دنبال میره که کسی بگی همه به که نشد اين

 زيرش بزنه يکی بعد گذاشتیم ازدواج قرار اومد خوشم شدم اشنا که من حاال

 هست؟ يکی افراده ترک بعد و هوس ارضای دوستی دنبال اول از که کسی با اين

 بشه اصالح ايران قانون روزی امیدوارم

 کرديم ثابت ايرانیها ما وگرنه باشه داشته حقوقی و جرم جنبه بايد و فطرتی پست نشانه زدن زيرش و ازدواج به دادن قول

 نیستیم بشو ادم راحتی اين به

 بستر در ها اشنايی که است اقتصادی و فرهنگی شرايط رسیدن ازدواج به و رفتن خواستگاری به رغبت عدم داليل از يکی

 نگرفته شکل درستی

 بود ازدواج قصدم من بود اقتصادی حدی تا و تحصیلی شرايط من مورد در میشه منجر ازدواج به دير ها دوستی اينکه

 کنید کات نداره خواستگاری برای منطقی دلیل و میره طفره طرف ولی مناسبه شرايط ديديد اگر عزيز دختررای

 بینید می اسیب شدن طوالنی با

 

 کرد اعتماد بايد کنیم می فکر خامیه و تجربه عدم ما اشتباه اما

 

 شکست دلمون و نبوديم پلید ذاتا ولی باشیم کرده ممکنه اشتباهاتی نیستیم باز هوس ما

 اينه کارش که کسی با داره فرق اين

 داره دختر دوست يا پسر دوست تا ده

 نفر چند با میده دادامه موازی يا

 

 هیچ باز هوس هرزه فرد يک با شد ويران زندگیت و دادی دلتو که تويی بین و میرزاست وزه وزه عهد مصوب ايران قوانین

 نداره فرقی

 میگفت نامشروع نسی روابط تعدد از افتخار با شناسم می رو پسره

 میدونست برادرش جذابیت يا زرنگی اينو و کرد می افتخار برادرش دخترهای دوست تعدد به که دختری يا

 

 میده بقیه دست کار حیوانیتت نباشی که ادم باشه شرف بی که ذاتت نداره پسر دختر میگم باز

 

 دزديدند آرايشگاه از نامزدی شب را جوان عروس-------مهرداد

 

  18:1۷ 95 بهمن 1۷ يکشنبه    

 

 ها شکسته دل به تقديم بود جالبی خبر اينم

 شکسته غرورشان و احساس که هستند دخترهايی پسر دنیا اين گوشه گوشه نیستیم تنها ما

 نمیرن رو از رفتن خواستگاری بار ده کلفتن پوس انقد پسرا بعضی شکست دلم شکست غرورم نرفته خواستگاری من



 بگم؟ چی کرد نامردی بهم بودم سر دختره از درجه ده که من

 سر باليی بودم اين فکر تو مدت يه خودم من کنید پرهیز جدا مستقیم جويی انتقام از:  ها شکسته دل همه به توصیه

 ............. که بیارم دختره

 ابرويی بی سوسابقه زندان ننگ و جرم و زندان پايینی خدای بنده همین مثل اخرش ولی

 نمیده حق بهتون هیچکس و

 نمیگم داره بداموزی جنبه چون که ديگه کارهای مثال يا میخوره بهتون جانی اسیدپاش قاتل انگ

 بود گرفته چشامو جلو خون که بودم حالتی تو کردم فکر همش روی چون

 تابه بی اينقدر که میگم زهرا به بیشتر

 میشه سرد عشقم سرده خاک میشی سرد ولی بود بدتر حالم تو از من

 

 

 هیچ کنند می انتخاب کثیفی تیترهای ما مطبوعات متاسفانه) شکسته دل عاشق نه خورده شکست عاشق واقعی خبر

 خورده شکست خورده زخم لفظ نبوده باز هوس و فاسد و هرزه و ربا ادم و ابرو بی و قاتل و اسیدپاش اول روز از عاشقی

 چاقوکشی بوده گانه بچه کارش درسته کنه نمی همدردی ابراز تو با هم مطبوعات حتی اما دلشکسته بگن بهتره زشته هم

 چی میدونه کی شد تباه دختر نامردی بخاطر زندگیش میچسبه؟ احساساتی عاشق به سنگین جرم دو واقعا ربايی ادم و

 وگرنه کنه قانع طرفو بايد نه جواب برای باشه داشته شعور اگر دختر رسیده اينجا به کار که کردن تحقیرش شايد بوده؟

 میکنه کفايت نفرين همون من نظر از(بکنه هم سنگین خالف بشه روانی نفر يک ممکنه باشه ايناهم منتظر بايد

 اشنامزدی شب در را او داده، مثبت جواب ديگری جوان به اشعالقه مورد دختر باخبرشد وقتی خورده خواستگارشکست

 .ربود

  

 ناپديد از و گرفت تماس 110 پلیس با تلفنی لرزان صدای با میانسالی مرد گذشته هفته اوايل ايران، روزنامه گزارش به

 همراه به دخترم قبل ساعتی است، «نازنین» دخترم نامزدی امشب» .داد خبر اشنامزدی شب در مرموزدخترش شدن

 به. نیست خبری دخترم از اآلن تا ولی برگردد خانه به تا آمد بیرون زودترازخواهرش نازنین. رفتند آرايشگاه به خواهرش

 «.دهدنمی جواب هم همراهش تلفن

  

 سیفی آرش بازپرس و شد تشکیل تهران جنايی امور دادسرای چهارم شعبه در ایپرونده میانسال، مرد شکايت دنبالبه

 .دادند قرار کار دستور در را پرونده اين به رسیدگی وکارآگاهان،

  

 هم بعد مدتی و شده آشنا مجازی فضای در وانیج پسر با قبل هامدت نازنین شد مشخص گرفته، صورت تحقیقات در

 پاسخ خواستگاری اين به هم، جوان دختر و کرد مخالفت ازدواج اين با نازنین پدر اما. بود کرده خواستگاری نازنین از روزبه

 که است شده ناپديد جوان، دختر شدن ناپديد با نیزهمزمان سمج خواستگار بردند پی ديگرکارآگاهان طرفی از. داد منفی

 .بخشید قوت سابقش خواستگار توسط جوان دختر شدن ربوده احتمال به موضوع همین

  

 برقراری خصوص در هايیآموزش نازنین خانواده به و کرد صادر را جوان پسر بازداشت دستور جنايی بازپرس ترتیب بدين

 با نازنین خانواده هایصحبت دنبالبه و نازنین شدن ناپديد از روز دو گذشت با. شد داده نیز سمج خواستگار با ارتباط

 پس نازنین. کرد رها را جوان دختر ناچار به ديدمی اشقدمی دريک را پلیس که روزبه سرانجام جوان، متهم



 تصور به. دارد کارم آرايشگاه بیرون فردی گفتند من به که بودم آرايشگاه داخل: گفت جنايی بازپرس به ازحضوردردادسرا

 خودرواش سوار مرا چاقو تهديد با او. شدم روروبه «روزبه» با ناگهان که آمدم بیرون آرايشگاه از است آمده نامزدم اينکه

 اينکه محض به اما. کند عقدم تا برد شهر چندين به مرا هايم التماس به توجه اوبدون مدت دراين. شد خارج شهر از و کرد

. گرداندبرمی ماشین داخل به تهديد با مرا ناچار به هم وروزبه کردممی گريه و وفرياد داد رسید،می دفترخانه مقابل پايم

 هایتماس با طرفی از و دربیاورد خود عقد به مرا تواندنمی شد متوجه امخورده شکست خواستگار که زمانی روز دو از بعد

 ازدواج بزودی اينکه امید به رفت و کرد رها خانه ديکینز در مرا روشد،روبه مانازدواج با رضايت براعالم مبنی امخانواده

 .کنیم

  

 شد ربايی آدم منکر گرفت، قرار سیفی آرش بازپرس مقابل در که زمانی و شد بازداشت جوان پسر اظهارات اين از پس

 .است شده همراه او با خودش میل با نازنین کرد وادعا

  

 تحقیقات ادامه در. است نبوده ارتباط در روزبه با جوان دختر که داشت آن از حکايت مستندات و مدارک که درحالی

 متوجه که زمانی داشتم، نازنین به که شديدی عالقه و عشق خاطر به من: گفت و کرد اعتراف ربايی آدم به سمج خواستگار

 !پشیمانم و کردم اشتباه اما ربودم را او دارد ديگری شخص با ازدواج قصد شدم

 امیر

 

  22:18 95 بهمن 1۷ يکشنبه    

 

  سالم

  بخیر وقت

 . بگیره قرار مورداسفاده عزيزان همه برای تا بگم زندگیم از واقعی ماجرای يی براتون من بذارين

 .محصل ودحترم دانشجو پسرم ، ساله 21 پسر ويی ساله 15 دختر يی فرزند دو دارای سال 51 سن امیرم من

 مخالف پدرم کردم ازدواج متوسط خونواده يی از مادرم دايی دختر با خونوادم پشنهاد با سالگی 25 سن در ۷2 درسال

 . زدم رقم رو ازدواج اين ونجابت حجاب به تاکید با من ولی بود اونا اجتماعی وسطح خونواده اين با من ازدواج

 ....زهرا

 

  1۳:۳1 95 بهمن 18 دوشنبه    

 

 بهمه سالم

 که چی من طرف اما نکرده ازدواج که شما طرف داری امیدی يه شما حاال... وهمدرديتون دلداری بايت ممنونم مهرداد به

  من وزندگی بخودش خوند فاتحه

 گم خودشو رسید وتابچیزی قسماش همه زير زد چطور که نمیره يادم هیچوقت حساس العاده فوق منم حساسن دخترا

 بیوجدان مادر پدر بی کرد

 اصال وخانوادش ش مادر... بشه شروع شدمشکالتش سرد عطشش اون بعداينکه الهی توزندگیش نبینه خوش روز الهی

 مجبور افتاده گردنش زنه که حاالم کرده صیغه رواول زنه مادرش پدر لج به رفته خودش نبودن راضی زنه اين به وعمرا

  کنه عقدش شده



 ودخالت دار زبون زن مادرشم...نبودن راضی زنه اين به هیچکدومشون چون بادخالتهاش بپاشه ازهم مادرش زندگیشو الهی

 بعد بود گرفته مطلقه زن هم بزرگش برادر اون چون میپاشونه داره ازهم بزرگشوبادخالت برادر زندگی االن هست گری

 رگشبرادربز االن که طوری میکنه دخالت اينا توزندگی تامیتونه مادرشم گرفته مطلقه زن چرا که میشه پشیمون چندوقت

 ..خاسگاری رفته وچندجايی بگیره دوم میخادزن

 الهی بپاشه ازهم زندگیش الهی... کرده غلطی چه ببینه بیدارشه بخابه هوسش بذار میشه همون مثل مطمنم اينم

 نبینه روزخوش

 ....زهرا

 

  08:0۳ 95 بهمن 19 شنبه سه    

 

  سالم

 کنی کمکم میشم ممنون کارکردی تستايی چه روخوندی درسايی چی تاحاال میخونی داری 96کنکور واسه تو جان محدثه

 قبول بخونم میتونم میشه بنظرت دارم عالقه پرستاری به من کردم فراموش کال بودم دور سال چندين دبیرستان ازدرسای.

 ...خرابم حال بااين شم

 علوم واسه مهمه وشیمی زيست میدونم شم قبول بخونم کم مدت تواين میشه راهنمايیکنه میتونه هرکسی ها بچه بقیه

 میرفتم وقتی میکردم حفظ که فرموالشو دبیرستان تودوره هرچی يعنی بودم ضعیف خیلی فیزيک تورياضی...تجربی

 فرمول يه مینوشتم تانصفه میکردم قاطی فرموالرو همه کنم استفاده فرمول ازکدوم خدايا میموندنم امتحان سرجلسه

 ..همینطور فیزيکم..سخته خیلی رياضی  میموندم همیشه جوابش روبرای

 

 ديشب وروزم حال بااين من اونم...خوند دوتاکنکور برای خب نمیشه نخونم ارشدو میخام نوشتم تربیتی علوم هم ارشد برای

 .اينکاروکرد من بازندگی بیفته خفت به کنه رسواش خدا کنه خدالعنتش.کردم بازاينقدگريه

 

 

 تنها

 

  09:۳9 95 بهمن 19 شنبه سه    

 

 خواستگاری میاد و ازدواجه اماده يا پسر برن؟ بذارن بعد کنن دستمالیشون ک میشن دوست پسرا با چرا دخترا موندم من

 هم من...دور بريزيد رو خواستگاری میام بعد میشه عوض شرايطم صبرکن دوسال میگه طرف اينکه..نداره امادگی يا

 ب دخترا ما اگه...کنن ازدواج باهاش ک اينه ب زن ارزش...دارم دنیارو شوهر بهترين االن و کردم توبه اما شدم دچارش

 اين..بده پا بهشون ک نداره وجود کسی چون میشن حذف جامعه از کم کم هستن طعمه دنبال ک مردهايی پانديم پسرا

  کنیم حالل رو خودمون اول بايد ما پس..اونها نه میکنیم خیانت بخودمون ک هستیم زنها ما

 تنها به پاسخ

 

  10:۳8 95 بهمن 19 شنبه سه    

 



 دادی نظر متشکرانه خودت از خیلی

 نیستن گرگ پسرها همه نکنند طعمه پسرهارو دخترا وقتا خیلی معلوم کجا از

 فريب و دروغ با میرن دنبالش پسر باالتر مدرک يا پول شهرت ثروت دنبال به که زياده خیلی هم ماده گرگ

 محدثه

 

  18:۴۷ 95 بهمن 19 شنبه سه    

 

 گاج موضوعی ادبیات بخری بايد که کتابای. کردم شروع تازه میرم پیش چی قلم برنامه طبق من عزيزم سالم جان زهرا

 يا گاج يا زبان ای نقره گاج هم دينی خوبیه کتاب کامل گاج عربی.کنکور واسه میفتی را خود خودبه بزن تستاشو بخر

 خیلی وسوم دوم زيست ای نقره گاج فزيک مهروماه رياضی سبز خیلی وپیش سوم نشرالگو دوم هم شیمی. بخر مبتکران

 میشه عادی کم کم کن قطع درستو خورد که زنگ بذارکنارت کن کوک ساعت بخون کن شروع کم کم نشرالگو پیش سبز

 بعدراه هست فشرده چون میشه سختت اولش يکم بری پیش اون طبق میتونی کن دانلود سايت از هم چی قلم برنامه

 حتما هم خوندت درس روش. بشه بیشتر تالشتو تا بگیر بهتر يکم هدفتو ولی بشی قبول میتونی قطعا پرستاری بعد میفتی

 مرور ساعت نیم اختصاصیا مرور ساعت ربع ها عمومی جديد درس از قبل بخون رو دروس همه روز هر باشه مرور با حتما

 روزا اين همه جان زهرا. میشم وعصبی ناراحت میفته يادم هرروز منم نیستی تنها تو عزيزم میشی موفق مطمنم. قبل روز

 کنیم استفاده پیشرفت ودرجهت بگیريم درس بايدازش ما فقط میگذره

 ....زهرا

 

  0۷:58 95 بهمن 20 چهارشنبه    

 

  سالم

 بدی؟ جواب ممنونم داره روهم دروس وخالصه نکات يا تسته همش گفتی که کتابايی اين جان محدثه مرسی

 کنم شروع بتونم من بذاره لعنتی فکراون خداکنه

 نسرين

 

  1۷:2۷ 95 بهمن 20 چهارشنبه    

 

 

  سالم

  کرد خاستگاری ازم همکالسیم از يکی دانشگاه ۷ ترم

 بهانه يک يه دفعه هر ولی خونمون بیان ماه 1 چند بعد بود قرار بودنت خانوادمم خواست از و بود گفته هم خانوادش به و

 کردم دعوا پسرشون با دفعه چند میان شد حل وقتی و دارند مشکل که زد زنگ خونمون به دفعه چند مادرش نیومدن ای

 داد قول و کرد صحبت باهام پدرش حتی میگرفت رفتنو جلو دفعه هر نمیکنن روشن تکلیفون و میکنن اذيت من چرا.که

  نمیخوايمت االنم نمیخواستیمت اول از گفتن بعد و خونمون آمدن ماه 18 بعد میکنه درست چیو همه

  نداد جوابمو ديگه حتی و کرد بالک منو جا همه پسرشونم و

 میگرفته شکستشو دل انتقام من از داشته و کرده خیانت بهش بوده ديگه کسی عاشق فهمیدم وعد



 بودم شده وابسته بهش منم

  کشیدم عذاب خیلی و

 بده؟؟؟ شکستشو دل جواب نبايد نیست الناس حق اين نظرتون به آيا

 محدثه

 

  21:56 95 بهمن 20 چهارشنبه    

 

 حتما حتما وشیمی زيست.بهتره خیلی بیاری گیر درسی کتاب بتونی ولی دارن درسنامه همشون زهرا همگی خدمت سالم

 باش داشته درسی کتاب

 .میده تقاص هم خانوادش بلکه خودش تنها نه ايشون جان نسرين

 

 ....زهرا

 

  09:۳1 95 بهمن 2۳ شنبه    

 

  بهمه سالم

 باشه خوب تون همه حال امیدوارم

 ناامید کم...بودم مالقات بیمارستان ديروز بخونم پرستاری برای ندارم قصد ديگه من راهنمايهات بابت ممنون جان محدثه

 برای بودم دودل...همشون بحال سوخت دلم اينقدر ديدم تصادفی بیهوش شکسته وپا دست مريض اونهمه اززندگی بودم

 وناله اه نمیتونم که بقیه بحال ودلرحمم اينقدحساس نمیخورم اينکار درد به من شدم مطمن ديگه که رشته اين خوندن

 بود تخت گوشه يه مرگ بحال که روديدم بیهوش تصادفی بچه يه که ديروز از...روببینم وجوانی يازن ای بچه يامرگ

 دارن حالی چه االن که اوناس به فکرم ديشب ازديروز...تخت روی تصادفی بیهوش جون يه يا نبود اين بحال هم هیچکی

 وپراسترس خفه محیط تويه نمیارم طاقت چون نمیشه عادی من برای هیچوقت ها صحنه چیزا اين...يانه مردن

 .هیچی که هم نشد میخونم ارشدم برای بتونم...قیدشوزدم ديگه....بیمارستان

 

 ممنونم.برسم آرامش به کنیدمنم دعا شماهم میکنم دعاتون سرنماز من

 نرگس

 

  11:۳۴ 95 بهمن 2۳ شنبه    

 

 کمک عزيزی از خدا التماس و گريه شده کارم خواهم می فراموشی خدا از فقط گذرونم می سختی روزهای خیلی سالم

 سوره بعد بفرست صلوات ۷ وضو با بار 2 روزی روز 1۴ مدت به گفته کنم فراموش راحت بده ياد بهم ذکری که خواستم

 زندگیمون که وخیالی فکر اين از شیم رها که اهلل انشا بخونید هم شما صلوات هفت دوباره هم بعد و بخون( شرح)انشراح

 تحمل تونم نمی هست ازدواجشون جشن هم مدت اين تو چون عید برا کربال برم فراموشی نیت به کردم نذر کرده نابود رو

 زندگی به دوباره که کردم سفر اين قصد نیت اين به فقط نباشم ازدواجشون شب که شه درست سفرم کنید دعا کنم

  کنید دعا خیلی برام کنم فراموشش و برگردم



 مهرداد

 

  22:20 95 بهمن 26 شنبه سه    

 

 ها دلشکسته از سوال يه

 و دار غصه و دلتنگ ولی میدونمش مسخره و ندارم اعتقاد بهش خیلی چند هر ولنتاين روز اين تو تنهايید که االن هم شما

 نشديد؟... 

 رفتم خیال و فکر تو خیلی که من

 لعنتی

 شکسته دل پسر

 

  1۷:26 95 بهمن 2۷ چهارشنبه    

 

 اصال بدرک بده جواب بايد دختره اون بشم گناه دچار اگر من

 میاد بدم خدا از

 داشت ولنتاين کس هر بشه کوفتش

 مزخرف و توخالی های عشق

 میاد بدم هم خدا از دارم بدبختی ارزوی نتاهلها همه برای

 مهسا

 

  00:02 95 بهمن 29 جمعه    

 

 درهمه خدابزرگه.وشکستم بدگذشت که روزهايی از گرفت دلم منم ولی ندارم اعتقادی روز اين به هم من سالم

 به مملوازعشقه دادی،،،خدا جای توخودت نفرتو چرااينهمه شکسته دل خداروشکررررر،پسر هست خدارو که شرايط،،،همین

 میشی اروم.میگیری ،جواب کن نگاهش بیشتر ادماش

 مهسا

 

  00:02 95 بهمن 29 جمعه    

 

 درهمه خدابزرگه.وشکستم بدگذشت که روزهايی از گرفت دلم منم ولی ندارم اعتقادی روز اين به هم من سالم

 به مملوازعشقه دادی،،،خدا جای توخودت نفرتو چرااينهمه شکسته دل خداروشکررررر،پسر هست خدارو که شرايط،،،همین

 میشی اروم.میگیری ،جواب کن نگاهش بیشتر ادماش

 محدثه

 

  02:06 95 بهمن 29 جمعه    

 



 زندگی که افتاد اين واسه اتفاق اين شايد کنه دگرگون رو زندگیت همه وخدا بیفته غلطک رو زندگیت ايشاال جان زهرا

 نکشیده طول بیشتر يکسال که داشته دوست خیلی خدا نباش نگران دکتر خانم عزيزم نرگس. کرده مقدر برات خدا بهتری

 میشه جور کربالت سفر انشاال میکنی تجربه رو بیشتری ارامش وحتما میکنه کمکت خیلی خدا باش مطمن شده وتموم

 امشب منم عزيزم دوستای. بخون من قبولی نیت به هم نماز دورکعت تونستی اگه کن دعا منم کربال رفتی اگه عزيزم

 که چقد میکنم گريه دارم اينجا منم دارن وسرور جشن دخترخانم اون با االن حتما هست نامرد اون تولد ناراحتم خیلی

 من وشبای روزا اين حال به ديگه سال چن بیچاره میاره دووم چطور سنگینه خیلی کارش تقاص مطمنم بهم کرد ظلم

 غصه همه زود خیلی امیدوارم مهربون مهسای. بشم ناراحت بخام که نبود يادم اصال خداروشکر ولنتاين مهرداد... میفته

 کن درددل باهاش خدا سمت برو میکنی فراموش خودتو خالق دختر يه خیانت واسه اخه پسردلشکسته. کنی فراموش هاتو

 بايد مونده طاليی چهارماه ديگه میخونم دارم منم پیج اين خوب دوستای.میده آرامش وبهت میکنه بغلت خدا چطو ببین

 همتون اينجا اومدم وقتی امیدوارم میشن خاموش گوشیمو مدت يه بیارم بدست دلخواهمو رتبه تا بترکونم حسابی

 . باشه شده فراموش هاتون وغصه باشین داشته خوبی خیلی زندگیییی

 مهسا

 

  1۳:16 95 اسفند 2 دوشنبه    

 

 تمام انشاهلل... بشه ت خیر دعای ههمون حال شامل انشاهلل.. قشنگت دعای از ممنون... عزيزم محدثه سالام همگی به سالم

 مثه منم عزيزم محدثه... امین الهیی بزارن اينجا خوشحالیشونو خبر بزودی شکسته دلشون دلیلی هر به اينجا که هايی بچه

 کردم پیدا ارامش باوری غیر بطور و کرده ارومم خیلی خدا من البته.. بود چشمام جلو دايم بود خودم تولد من ولی تو

 امین الهی... میخام ارامش و شادی همتون برای ازخدا....

 امید

 

  06:55 95 اسفند ۳ شنبه سه    

 

 بود پاک عشقمون واقعا کرد شروع رابطمون خودش اصال يعنی شدم دختر يه عاشق بار اولین واسه من دوستان سالم

 قعگهر بعد اومد پیش بینمون کوچیک بحث يه شب يه کرد وابسته خودش به منو خیلی. داشتیم دوست خیلی همديگرو

 .گرم ی رابطه سال يه بعد اونم کرد قهر که بود بار اولین نکرد قبول کردم خواهی معذرت چی هر فرداش رفت کرد

 نده پیامم ديگه میگه ولی میکنم التماسش دارم هنوزه که هنوز من ولی رفته میشه ماه 5 االن

 دارم دوسش خیلی چون کنم فراموشش نمیتونم میکنم کاری هر

 کرده فراموش راحت منو ديگه اون ولی

 میخنده میگه ددستاش با من جلو میبینم دانشگاه تو موقع هر اونو میکنم گريه دارم دوريش از شب هر که من جالبه بعد

 شاده شاده خالصش

 رفت بهونه يه رو بعد کرد وابسته خودش به اينجوری منو که نیست مهم براش اصال

 میده؟ اونو جواب خدا يعنی دوستان

 بود ازدواج دوتامون هدفه نزدم دستشم حتی بود پاک پاک عشقم من میدونه خدا 

 نمیشه حوب وقت هیچ حالم من ديگه

 میده جوابشو خدا که بگید بهم



 مهسا

 

  2۳:1۴ 95 اسفند ۳ شنبه سه    

 

 فراهم کسیو ناراحتی اسباب ناحق به اگر امید اقای محضه،،، عدالت خدا نمیزاره،،، تاوان بدون رو ظلمی هیچ خدا سالم

   وبسپاربخدا باش مطمین بهش فقط نباش نگران پس پاسخگوهست خدا کنیم

 امید

 

  08:۳1 95 اسفند 16 دوشنبه    

 

 پاسختون بابت ممنون خانم مهسا

 داد جوابشو خدا بگم اينجا بیام که روزی امید به

 زيبا گل

 

  1۳:12 95 اسفند 19 پنجشنبه    

 

  دوستان سالم

 با حاال تا روشکر خدا و.میشم علمی هیات تاپ دانشگاه يه تو دارم و دارم دکترا مدرک. دارم سن سال 29 من جالبه خیلی

. هستی صمیمی و گرمی و اندام خوش و زيبا دختر میگن همه. ندادم رو بهشون خودم يعنی نبودم دوست پسری هیچ

 .میکنن تاکید خیلی اندامم روی مخصوصا

 .هستم انتخاب توی گیری سخت ادم من. بوده سنتی خواستگار های کردن صحبت همون در خواستگار با من ارتباط

 رو خواستگاری بايد پسر يعنی بشه مشخص رابطه وضعیت سريع بايد بده طول رو عاشقانه رابطه نبايد هیچکس من نظر به

 .کنه رسمی

 .ها خانواده نظر زير اما. نیازه ازدواج قبل اشنايی بله

 .کنین رسمی جلوو برين زود دارين دوس رو دختری اگر اقايون

 .نشین همراه باهاش نکرده خواستگاری خانوادتون از رسما رو شما پسر اقا تا خانما

 .دوستان کامنتهای اين میشه نتیجش شدين اگر

 .نفر چند با اينکه نه نفره يک با فقط فرد هم غرب توی حتی. نداره وجود ما کشور تو روابط اينجور فرهنگ

 رو من همدردی خواهر يه عنوان به. رو چیز همه کنید فراموش زودتر و بده صبر بهتون خدا عزيز علیرضای و مهسا محدثه

 .باشید پذيرا

 

 

 زيبا به شیوا

 

  12:۴۴ 95 اسفند 2۳ دوشنبه    

 



 بری باالتر چقدر هر ندی رو چه بدی رو چه نباش خوش دل ديگران حرف به زياد هستم دکترا دانشجوی منم

 دکتره اينکه میگه و میکنه چهارتا دوتا دو خودش با دادن پیشنهاد از قبل طرف که اينه دلیلش میشن کمتر خواستگارات

 زياده نشی مزدوج کال اينکه احتمال تفکر طرز اين با هم تو خوبه موقعش به ازدواج اتفاقا باالست خیلی توقعاتش سطح

 نشه جور وقت هیچ میکنی فکر که کیسی اون ممکته ولی درسته بده ازدواج از بهتر نکردن ازدواج میگن که حرف اين


