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 !ندارد وجود حقی گونه هیچ است حرامی فعل خود که پسر و دختر دوستی روابط مورد در

 راست راه به طرفتو هم و خودتو هم بخوای خدا از و کنی توبه که همینقدر و است رستگاری عین رابطه این کردن ترک

 دل کنیم فکر اینکه ولی... دوستی طی خیانت عدم شرط به البته... میکنه کفایت بگیره نادیده رو گذشتتون و کنه هدایت

 !داره مشکل بنیاد و اصل از رابطه این چون. نیستم موافق من شه جبران باید اینا... و شکستن

* 
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 .داشتم سوال یه نجفی آقای

 "داشت خواهند رو ارتباط همون شما محارم با ، باشید داشته نامحرم با ارتباطی هر": نوشتین که وبالگ درباره قسمت تو

 

 هست؟( ص) پیامبر از واقعا حدیث این

 سالم

 دو یکی بنده.  دیدمش دانشجویی ی رساله یک در که این یا شنیدم پناهیان آقای از رو حدیث این که نیست یادم دقیقا

 رو حدیث این کردم چک رو ها دفترچه اون از یکی که االن.  کنم می یادداشت رو مهم موارد که دارم یادداشت دفترچه

 . دیدم

 باشید موفق

 فاطمه
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... شخصیتشو نه غرورشو نه دلشو نه نشکنن، رو کسی که داشتن وجدان اینقد همه کاش گفتم دلم تو خوندم که رو متن

 که کسیو زندگی اما میخونه نمازهم میره هم مسجد کنه، لعنتشون خدا.... که کثیفن اونقد بعضیاش آدما متاسفانه اما

 کنه لعنتش خدا میکشونه، تباهی به رو داره دوستش چون فقط ریخته اشک روز و شب بخاطرش

 

 

 بازی کسی احساسات با اما نیست گناه شدن عاشق. پسر دخترودوست دوست گفت نمیشه رو داشتنی دوست هر آقا احمد

 کردن

http://khbartar.blog.ir/post/2120/%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D9%84


 علوی محمد
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 :پست یه تو بزارید اینو نجفی جناب

 :بدن پاسخ مسائل این به هستند هست؛ شکستن دل الناس حق پست موافق که آقایونی و ها خانم تمامی لطفاً

 

 حق من کار اون آیا شد؛ یکی شکستن دل و رنجش موجب اگه کردم کاری هر شرایطی هر در نوعی من شما نظر از آیا

 من کار فالن از فالنی خب گفت مواقع برخی نه یا بیارم؟ در دلش از برم باید مثالً و مسئولم خدا پیشگاه در من و الناسه

 .نشه ناراحت میخواست. شد ناراحت که جهنم به. شد که شد نارحت

 

 :بدید پاسخ زیر موارد به لطفاً هست شکستن دل شرایطی هر تحت موافقین اگه

 :بدند جواب حتماً حتماً ها خانم خاصتاً رو مورد این* 

 با و نزنه سفید و سیاه به دست خونه تو میتونه زن یعنی نیست؛ زن وظیفه خونه تو کردن کار که میدونیم ما همگی االن

 قبال در میتونه حتی زن. نداره رو خانمی همچین به اعتراض حق هم احدی و نشده هم حرامی هیچ مرتکب عملش این

 .بگیره پول شوهرش از میده هم خودش بچه به که شیری

 

 اما کنند؛ می کار چشمداشت بدون دارن که محبتی و لطف رو از خودشون ها خانم اتفاق به قریب اکثریت درسته حاال

 از خانم این شوهر زیاد؛ بسیار احتمال به حالتی همچین در خب. زد نمی سفید و سیاه به دست که بود زنی بگیرید فرض

 این کنه؟ نمی درست من برا غذا یه که زنیه چه این زن؟ شد اینم آخه میگه. میشکنه دلش و میشه ناراحت خانم کار این

 ؟...  و کنه نمی تمیز رو خونه که زنی چه

 ناراحتی باعث زن این اینجا چون که کنید می قبول رو این محترم های خانم خصوصاً امر این موافقین شما آیا خب

 که کنه می بیخود مرد این که میگین نه یا ؟...  و دربیاره دلش از باید و هست گردنش به الناس حق شده؛ همسرش

 شده؟ ناراحت مرد الکی پس نبوده که زن وظیفه خوب بشه؟ ناراحت

 

 و ناراحتی موجب منکر از نهی و معروف به امر موارد از خیلی در. هست منکر از نهی و معروف به امر مثالها از دیگه یکی

 من قبر تو که رو تو میکنی؟ فضولی من کار تو داری بتوچه اصالً چی؟ یعنی میگه خودش با مثالً . میشه مقابل فرد رنجش

 ... . و کنم؟ می دارم کار چی من داری کار چی اصالً . خوابونن نمی

 نه یا  ؟... و بیاره در طرف دل از باید و شکسته دل منکر از ناهی یا معروف به آمر بگیم میتونیم صورت این در حاال خب

 شده؟ ناراحت بیخود اون و کرد منکرش از نهی و معروف به امر کرد کاری خوب هم خیلی میگیم اتفاقاً اینجا

 

 :دیگه مثال یه

 در. شما قول به میشکست دلش و میشد ناراحت حرفی کوچکترین با و بود زودرنج بشدت که بود فردی بفرمائید فرض

 این میگید نه یا میشه؟ ناراحت زود خیلی چون نزنه فرد این به حرفی هیچ هیچکسی میگید شما یعنی جایی همچین

 کنه؟ اصالح خودشو باید طرف

 



 .کافیه مثال 3 همین فعالً  ولی. زد میشه هم ای دیگه مثالهای

 سالم

 تره مناسب جا همین

 باشید موفق

 سروناز
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 .شم می رفتارم مراقب بیشتر بعد به این از ٬ ممنون

 احمد به من
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 بنده که نکرده محدود مارو انقد خدا واال. حرام هم کشیدن نفس بگین یکدفعه حرام اون حرام این بگین میخوان چقد

 !میکنن محدود دارن هاش

 کی با پس نشن آشنا هم با دختر و پسر. ندارد مشکلی ازدواج برای مشخص چوب چهار یک در پسر و دختر دوستی

 اشناشن؟

 سالم

 بدون ، کم سن در خوای می شما بعد ، دارن مشکل هم شناخت در کردن زندگی هم با سقف یه زیر سال 40 که ها بعضی

 !؟ بشناسی رو مقابلت طرف ،...  و تجربه بدون ، محرمیت

 دست به دوستی سال چند با بیاد پیش ممکنه خواستگاری ی جلسه یک در که شناختی.  نخور رو ها حرف این فریب

 . نمیاد

 

 تنها کابوی
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 است؟ درمان از بهتر پیشگیری دانستید می آیا

 

 .نفرین و ناله به کنید شروع بعد بره بذاره پسر بعد بشید پسر یک وابسته برید نکنید حماقت اول ها خانم دختر پس

 

 .نیست شما شوهر نکردید عقد و ندید جواب شما و نکرده خواستگاری شما از خانواده از اطالع با رسما پسری که مانی تاز

 

 بعد نگیره بگیر من بیا بگید بعد سری بر خاک مسائل و خونشون برید بعد بشید دوست باهاش مدت یک نرید پس

 .شکونده دلم بگید و کنید نفرینش

 



 .همینطور هم پسرها آقا مورد در

 

 انکان و نبودید مقصر واقعا شما اگر موقع اون.  نشید پشیمون بعد که کنید کاری مشورت و تفکر با و بادقت اول خالصه

 ندارد برگرد برو خدا به کنید واگذارش نبود حقتون گرفتن

 اومد سرش تالفیش سریع شکوند دلم کی هر داده جواب که من برای

 متعال خداوند از تشکر با

 

 ... احمد
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 :من به

 

 به... کنار بذاریم هم رو دینیش بحث. حرامه ها دوستی گفتم... حرامه پسرا و دخترا داشتن ارتباط یا شدن اشنا نگفتم بنده

 چقد داریم؟ روابط این خاطر به افسرده جوون چقد. زدیم خواب به خودمونو فقط دیدیم، خورده سنگ به سر کافی اندازه

 منم وگرنه ماست فرهنگی بی از مشکل... داریم روابط این خاطر به ناموفق ازدواج چقد داریم؟ روابط این خاطر به خیانت

 همید؟ چیکاره شما بگه نداره حق کسی بودن نشسته شاپ کافی توی پسر و دختر تا دو اگه مثال میگم

 

 .بگیرید عبرت و کنید نگاه رو خورده سنگ به سرهای... نکنیم نگاه قضایا به متعصبانه بهتره

 ... احمد
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 اسمش دوستی کدوم و عشقه اسمش دوستی کدوم که میکنه مشخص ما برای قانونی چه و کسی چه: خانوم فاطمه به

 !نزنیم گول منطقی غیر احساسات با رو خودمون بهتره... مشخصه ما تکلیف که دینه قانون این اگه هوسه؟؟؟

 

 .بود العاده فوق نظرتون: علوی محمد به

 

 .موافقم باهات کامال: تنها کابوی به

 افتد؟ می اتفاقی چه شکنید می را کسی قلب وقتی پزشکی نظر از
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 :شکسته قلب سندرم

 

 .دارند قرار هم با تنگاتنگ ارتباطی در انسان قلب و عصبی دستگاه غز؛م که است این واقعیت



 

 شودمی ترشح خون داخل به و شده ساخته بدن در هاییهورمون شود ناراحتی یا ترس استرس، باعث عاملی هر که زمانی

 ورزش در مثال. برندمی باال را آن انقباض قدرت و قلب ضربان هاهورمون این. است بدن کردن هیجانی و آماده آنها کار که

 سود هاهورمون این ترشح افزایش از نظامی مانور شروع از قبل سرباز یک یا مسابقه شروع از قبل ورزشکار یک ارتش یا

 .شوندمی مانور یا مسابقه در حضور آماده و برندمی

 

 شوکه را قلب تواندمی آیا شود ترشح هاهورمون این از زیادی میزان ناگهان اگر که دارد وجود نکته یک میان این در اما

 این. کنند پمپاژ مغز به را کافی خون توانندنمی و شوندمی ضعیف قلب عضالت حالتی چنین در. است بله جواب کند؟

 قلب سندرم گفت توانمی واقع در. است متفاوت رسد،نمی قلب به کافی خون آن در که قلبی نارسایی معمول نوع با حالت

 .است قلب روی استرس هایهورمون پردامنه موج تاثیرات از ناشی شکسته

 

 این و شوندمی شکسته قلب مشکل یا بیماری درگیر مردان از بیشتر زنان داده نشان تحقیقات که بدانید باشد جالب شاید

 زنان از گروه این در یائسگی دوره در استروژن میزان کاهش مساله این علت شاید. است ترشایع میانسال زنان در حالت

 تحقیقات نتیجه در که بدانید است جالب(. دارد محافظتی حالت قلبی مشکالت مقابل در نوعی به استروژن هورمون( باشد

 .دهندمی تشکیل را شکسته قلب سندرم به مبتال افراد درصد10 حدود تنها مردان لندن، در شده انجام

 

 این. است زنان چندبرابر مردان در ابتال میزان قلبی نارسایی و قلبی حمالت معمول و کالسیک فرم در که است گفتنی

 کالسیک قلبی نارسایی و قلبی حمله اما است نادرست حالتی شکسته قلب سندرم بیماری یا حالت که باشد یادتان نکته

 تشخیص این از بتوان تا شود رد کالسیک قلبی نارسایی و سکته تشخیص باید اول همین برای. هستند شایع هاییحالت

 هایآزمایش و قلب ضربان میزان گیریاندازه و بیمار از قلبی نوار گرفتن بیمار، از سابقه گرفتن حال هر به. کرد استفاده

 .برساند سندرم این تشخیص به را پزشکان تواندمی خون

 

 کم بسیار آن با مرگ احتمال اما باشد مرگبار تواندمی شکسته قلب سندرم که است این واقعیت درمان بحث مورد در اما

 در گشت بازخواهد طبیعی میزان به هفته یک حداکثر تا روز چند طی قلبش ضربان شود، رها اولیه شوک از فرد اگر. است

 شوک شدن برطرف از پس دارو تجویز مورد در اما. است دیگر قلبی مشکالت برخی مشابه هم حالت این درمان مجموع

 اولیه شوک شدن برطرف از پس تواندمی قلبی معمول داروهای که نکرده ثابت فعلی تحقیقات. دارد وجود نظراختالف اولیه

 .کند تسریع را آن یافتن بهبود سرعت و قلب عملکرد

 

 اما کندمی دیگر قلبی مشکالت به ابتال مستعد را فرد شکسته قلب سندرم بیماری که معتقدند قلب متخصصان از برخی

 گذر طی ایشکسته قلب هر که گویندمی طنز به پزشکان از گروهی کل در. است نکرده ثابت را موضوع این هنوز تحقیقات

 .کندمی پیدا بهبود و شودمی خوب زمان

 

 نیوز سالمت: منبع

 

(: 
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 نویسنده از:) گرفت گریم رسیدم مطلب وسطای به وقتی میخوندم، رو مطلب این داشتم وقتی ولی نشه، باورتون شاید

 ، بتونم که کنین دعا منم واسه بده، بهت میخوای خدا از چی هر ایشاهلل نویسنده، جناب:) شد زخمم التیام باعثه. ممنونم

 نمیتونم بکشه، واسم هم رو خودش اگه حتی ببخشمش، نمیتونم اصال چون. ببخشم رو کرده ظلم حقم دو که رو کسی

 بشه، پشیمون Dog مثل دنیا این تویه ایشاهلل.:) شه رد نتونه صراط پل از ایشاهلل. ببخشم رو کرده حقم در که ظلمی

 بیفته خوردن شکر به ایشاهلل

* 
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 دیگه؟ پیامبره مال صد در صد نجفی آقای پس

 سالم

 . شده برداشت مطمئن منبع از باشید مطمئن

 1 شاپرک
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 وعامل مقصر دنبال همش و بشه دلشکسته بیاد بعدش که هانکنه رابطه این وارد خودشو بهتره اول ازهمون آدم میگم منم

 .باشه بوده ونامشروع وپنهانی دوستانه روابط قالب در ها عشق این اگه البته. باشه دلش زخمای

 نشکنه دلش که نگرانه اینقدر که معلومه،کسی وسروتهشم نیست عشق درواقع ها رابطه اکثراین که میدونن همه دیگه

 عادت یک به شده تبدیل واون بااین دوستی که بعضیاهستن البته. بکشه کاراروخط این دور اول از کارونکنن این ودرحقش

 به دیریازود که هستن کثیفی موجودات نداره،اینا اهمیتی واسشون گفت کننده سوال که حرفایی این واصلنم واسشون

 .میرسن عملشون سزای

 

 درقبال درسته،و حرفا این خب کرد نامردی کدوم یک اگه اینجا باشن،ولی هم ومحرم نامزد طرفین ممکنه گاهیم ولی

 به که برسه نتیجه این به واقعا شایدطرف بشه،چون جدا منطقی دلیل بدون که شرطی به بازم البته. مسئوله کارهاش

 .کنه انتخاب خودشو زندگی داره حق وهرکس نیست اشتباه که.جداشه بخواد ومنطق عقل براساس و نمیخورن دردهم

 علوی محمد

 

  1۶:24 93 آذر 2۷ پنجشنبه    

 

 نجفی جناب سالم

 ممنون

 .نکنن توجهی بهش برخیا اینجا ممکنه ولی

 میدن پاسخ بهش و کنن یم توجه بهش بیشتر بشه مستقل چست یه اگه اما



 سالم

 . شد پست کنید فرض

 دوباره ، بخونه رو پست اون بره باید شخص اون.... .  پست فالن جواب در که گفتید.  بخونه رو شما پست که میاد شخصی

 .  بخونه رو ادامه برگرده باید

 باشید موفق

 وارد تازه
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 سال 4 امدند دادند رضایت ام خانواده که خواستگاری بیان که اصرار سال 2. شدم اشنا ای خانواده با قبل سال ۶ من. سالم

 بخاطره و پشیمونم گفت عقد بعد ربع یک کردید دائم عقد هم با ما سال ۶ بعد تا نبود ایران ایشون بودیم عقد غیر نامزد

 .گذشت بیهوده من عمر از سال 8. گرفتم طالق دوندگی سال 2 از بعد من و نشد طالق به حاضر مهریه

 کننده سوال
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 گریه سرنمازم و داشتن دوست و  عشق این از قرارم بی هرشب و.شکست دلم و کرد عاشقم که هم دختری من سالم 

 را دلی هرگز اش تالفی به من. بشه بهم وابسته شخصی هستم یادش به تا حاضرنیستم و میخواهم رو خالقم وعشق.میکنم

 ازجونم اینکه خاطر به من شاید.کشد می وکشید چشید من دل که آنچه هر بچشد دلی نمیخواهم زیرا شکست نخواهم

 گره تا میکنم دعاش هرشب و میکنه درست مشکل براش هام گریه میدونم ولی.کنم حاللش و بگذرم دارم دوستش بیشتر

 .نیفته درکارش ای

 

 بکارت برگه گرفتن خاطر به که دختری) شکسته های دل برای باشه التیامی:بود هدف دو پست این گذاشتن از منظورم

 ومادرش همسرش ماببین که دختری شد، طلبه یک زن خاطرایمان به که دختری ، خیس های چشم شکست، دلش

 و.( بشه حل مشکالتشون تا کردیم دعا براشون و.خواندیم رو داستانش اینجا که دیگه های خیلی... و ،عمردوباره مونده

 باشه دل شکستن میتوانه یکش گردنشون به الناسی حق که کسایی برای باشه تلنگری

 

 باشد یادمان(  بشکنمش نباید و ومرد زن پسرچه دخترو چه) دارن قلب آدمها بودکه وجدان شدن بیدار هدفم دومین 

 واگر  مسئولیم دارن دوستمون که نزدیکانمون برابر در  مسولئم برابرش در کردیم وابسته خودمون به را کسی وقتی

 و اهلل حق از.میده جوابش خدا چون نکنیم رو کار این.  آورد خواهد یادمان سرنوشت دیگر جایی در شکستیم را دلشون

 .نمیگذره الناس حق از ولی توبه با میگذره النفس حق

 

 تمام خداوند که شود می باعث ریزد می زمین بر که شهید خون اولین که طوری به است اهمیت با خیلی شهید خون 

.   شود نمی الناس حق آن جبران خونش حتی باشد داشته گردن به الناسی حق شهید همین اگر اما ببخشد را گناهانش

 می عبادت داریم گردن به که هایی الناس حق ادای جای به  بگوییم ما شود نمی الناس حق کفاره شهید خون وقتی حاال

 کند صبر قیامت فردای در باید باشد گردنش به الناس حق اگر است فروخته خدا برای را خودش جان که شهیدی ؟ کنیم



 قیامت روز در تواند می است شفاعت مقام صاحب و باالست خیلی شهید مقام چون البته.  شود رسیدگی حسابش به تا

 و کن حالل ومرا کنم می شفاعتت من گوید می شهید باشد داشته شهید گردن بر حقی کسی اگر و کند راضی را طرف

 بهتر پس.دارد معطلی باشد حق صاحب منتظر باید که اندازه همین به وجود این با ولی طلبد می حالیت هست هرگونه

 .باشیم رفتارمون مواظب است

 

 .. باشیم گوش به 1،2،3.رود می دنیا از نفر یک ثانیه 3 هر در باشه یادمان

 مسافر
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 ". نمیاد دست به دوستی سال چند با بیاد پیش ممکنه خواستگاری ی جلسه یک در که شناختی"

 

 !  خوبیه جمله

 شیطون سنجاب
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 بدن نظر پستی برای که باشن داشته اعتقاد حرفا این به طرف دو هر باید

 

 ... میدم ترجیح

 

 نمیشم بحث این وارد و نمیدم تله به دم چرا میدونه خودش خخخ

 

 نوچ نوچ

 

 

 

 منم نه من
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 سالم

 مرسى بگید رو نظرتون و بزنید سر هم پست این به لطفا متاهلین

http://khbartar.blog.ir/post/2118 

 مهدی محمد
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 دیگه؟ هستید آقا شما

 

 شنیدی؟ رد جواب چرا و گذشته؟ ازش جدایی از چقدر و  بودید؟ دختر این با سال چند

 

 .نپذیرید دل به را نامحرمی عقد از قبل که بود می حواستان باید هستید متدین که شما

 

  

 

 ......هست طرف دو هر حق دادن رد جواب شنیدی رد جواب خواستگاری در و کردی خواستگاری اگر

 

 

Mahdi 
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 اولشم از خدایامنوببخش.پست این کرد نگرانن بطلبم؟؟؟خیلی حاللیت ازش برم چطور بگه یکی.  نبخشیده منو اونم ینی

 چیکارکنم الناسش حق با.کردم توبه میدونی خودت ولی بود اشتباه مسیرم

 مهدی محمد به کننده سوال
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 سالم

 عاشق رو من تا کرد فراوانی تالش و بود عاشقم اول ایشون و شدم عاشق که هم دختری من ، نه دیگه؟ هستید آقا شما

 .شد ولی نشم عاشق که کردم تالش هم من و کن

 

 شنیدی؟ رد جواب چرا و گذشته؟ ازش جدایی از چقدر و  بودید؟ دختر این با سال چند

 نمیخواهم و گذشته امون جدایی از سال گرفتن،یک قرار جریان در ها خانواده دلم آوردن دست به از بعد نبودیم باهم ما

 .کنم مرور خاطراتم و کنم بیان رو داستانم

 

 نپذیرید دل به را نامحرمی عقد از قبل که بود می حواستان باید هستید متدین که شما

 دوست رو نامحرم یک چرا. بود رفتارم به حواسم همیشه و نشدم دوست پسری با که منی همین هام گریه دالیل از یکی

 ناراحتم و.نرسیدم بهش و روشکست دلم و لرزوند رو دلم و کرد زندگیم وارد خدا و دارم

laila 
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 به و کنند می خودشون بازی وارد ناخواسته را ما انها و افتیم می باز هوس های پسر دست ها دختر ما ها موقع بعضی

 بیارند دست به را ها دختر ی همه باید خودشون گمون

 

 شدیم باز هوس پسر مشت یک دست ی بازیچه گناه بی های دختر ما که اینجاست

 

 افتد بی باز هوس دختر دست ها پسر که افتد می اتفاق برعکسشم االن البته

 

 کنم می طلب خیری به عاقبت و امرزش انها برای خداوند از

 

 آمیییییییییییییییین

 MAHDI به کننده سوال
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 یا کرده حاللتون بگه میتوانه که کسی تنها. ندادید دست از فرصت تا هست زنده اگه. بگیرد حاللی ازش و برید بهتر سالم

 بیدار وجدانتون االن و کردین توبه خوب. نیست داستانتون بیان به احتیاجی.کنید جبران رو خسارتش و.طرفتون اون نه

 .باشه یادتون واین.شد

 .شودنمی پاک هم حسین امام قبه زیر کردن گریه خون با الناس حق

 باشید موفق

 ... احمد
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 :mahdi به

 

 :مثال. ندارد وجود الناسی حق گونه هیچ نکردید خیانتی اگه دوستی روابط مورد در. سالم

 

 راضی هم خدا و االن نداریم رو ازدواج شرایط چون کنه، پیدا ادامه رابطه این نمیخوام دیگه من: دخترش دوست به پسر

 .نیست

 

 !گذرم نمی ازت من کردی؟ بازی من احساسات با بود؟ الکی حرفات همه پس: پسرش دوست به دختر

 

 :نتیجه

 



 گرفته قبال که تصمیمی مسئول خودش هرکسی پس غلطه، اساس از نمیشه ختم ازدواج به که ای رابطه کردن شروع. 1

 .باشه باید

 

 حقی هیچ حرام فعل که بفهمه طرفت باید و بخشه می گذشتتو خداوند کنی می ترک رو رابطه این خدا خاطر به وقتی. 2

 .نیست توش

 

 .راهه بهترین کردن کات که راحت خیالت. 3

 فاطمه
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 نامحرم عاشق و کردم خطا که هم فرض به برد، بین از شخصیتمو کرد نابود زندگیمو چون نمیکنم حاللش هیچوقت منکه

 اون افسردگی اما کردم ازدواج االن گرفت، ازم بد اما گذاشت دلم تو عشقشو خدا نبود، زجر و گریه اینهمه حقم ولی شدم

 شوهرم با االن نبود، نابودی حقم اما کردم خطا من اره همرامه شدنام عصبی همرامه، شخص اون از نفرتم همرامه، زمانا

 نیست ادم خود دست احساسات بعضی احمداقا داشتم، دوست صادقانه رو نفر یه اینکه بخاطر فقط دارم مشکل خیلی

 و میمونی نمیذاره، داره خبر احساست از چون اما بری میخای میکنه، عاشقت نفر اون اما میخای کمک یکی از گاهی

 همون اشکا هون بدم، عشقمو تاوان بود حقم من کرده، چکار باتو ازاینکه غافل میره ببخشید یه با بعدم. آخرش میشکنی

 کنم، مرگ آرزوی هرروز باید چرا بچسبم زندگیم به نتونم چرا... چرا دیگه االن اما بود حقم همش ها غصه همون زجرا

 نمیکنه، قبول رو ات توبه هم خدا حتا باشه شکسته من مث دختر اون اگه اما چیه داستانت نمیدونم من مهدی محمد

 من میکشید، روز هر دلش شکستن با رو نفر یه شما اما حقه، قصاص میکشی رو کسی وقتی گرفتی، رو زندگی یه چونن

 هرگز نمیکنم)'):'):':نمیکنم حاللش که

 فاطمه
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 نامحرم عاشق و کردم خطا که هم فرض به برد، بین از شخصیتمو کرد نابود زندگیمو چون نمیکنم حاللش هیچوقت منکه

 اون افسردگی اما کردم ازدواج االن گرفت، ازم بد اما گذاشت دلم تو عشقشو خدا نبود، زجر و گریه اینهمه حقم ولی شدم

 شوهرم با االن نبود، نابودی حقم اما کردم خطا من اره همرامه شدنام عصبی همرامه، شخص اون از نفرتم همرامه، زمانا

 نیست ادم خود دست احساسات بعضی احمداقا داشتم، دوست صادقانه رو نفر یه اینکه بخاطر فقط دارم مشکل خیلی

 و میمونی نمیذاره، داره خبر احساست از چون اما بری میخای میکنه، عاشقت نفر اون اما میخای کمک یکی از گاهی

 همون اشکا هون بدم، عشقمو تاوان بود حقم من کرده، چکار باتو ازاینکه غافل میره ببخشید یه با بعدم. آخرش میشکنی

 کنم، مرگ آرزوی هرروز باید چرا بچسبم زندگیم به نتونم چرا... چرا دیگه االن اما بود حقم همش ها غصه همون زجرا

 نمیکنه، قبول رو ات توبه هم خدا حتا باشه شکسته من مث دختر اون اگه اما چیه داستانت نمیدونم من مهدی محمد

 من میکشید، روز هر دلش شکستن با رو نفر یه شما اما حقه، قصاص میکشی رو کسی وقتی گرفتی، رو زندگی یه چونن

 هرگز نمیکنم)'):'):':نمیکنم حاللش که

 ... احمد
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 :خانوم فاطمه به

 

 اشتباهات از بعضی... بره خواست هرجا دلش بذاره نباید ادم... مقصری هم شما ولی مقصره اون... میدونم تلخه حرفم

 !مدت دراز افسردگی مثل داره دنباله عواقبش

 آقا احمد به کننده سوال
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 یا نبود پسر با دوستی اهل و بود پاک که(  میلرزونه پسری دل که دختری یا)لرزوندی دختری دل وقتی احمدآقا سالم

 خدا یاد چرا اولش. نیست راضی خدا و ندارم رو شرایطش االن میگه وقتی ، مسئولی برابرش در نبود دختر با دوستی اهل

 چون چی میبینی دیگه کس با خانم دختر یا پسر آقا اون ولی نباشیم ارتباط در هم با میکنم صبر بگه طرفش اگر  نبود

 میکنه فراموش توزده به که حرفایی دیده بهتر اون

 

 پسر اون با میشه حاضر یا بگیره دختر اون برمیگرده شد درست موقعیتش اینکه از بعد کرده اشتباه باشه فهمیده تازه دوما

 دیگه گذشتن هاشون خواسته از و کردن گذشت بهم رسیدن برای ، شکست غرورشون که پسری نه دختر، نه کنه ازدواج

 کنن ازدواج هم با. نمیتوانن

 

 رو چشمش خاطرش به و لرزید نفر یک برای دلش که کسی برای حرفا این.)سخت درکش نشکن و نلرزونه یکی دلت تا

 (میکنه گریه براش و شکند دلش جوابش در و بست هاش خواسته

 

 گناه به ممکن میکنی فکر اگر بودم نوشته چون MAHDIبه ادامه در  نکرد تایید نجفی آقای دادم که کامنتی چرا نمیدونم

 . کن استغفار و بده انجام خوب کارهای طرفش از نبخشد یا بیفتی

 : خانم فاطمه به کننده سوال
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 درست.چی یعنی براش گذشت ، چی یعنی نفر یک عشق برای دل لرزش میفهمم و میکنم درکت خوب جون فاطمه سالم

 محبت خواستی تو نداره گناهی هیچ اون و کردی ازدواج یکی با که کردی وقتی اصلی خطا اما بود خطا این شدی عاشق

 دوست قبال کسی که گفتی بهش صداقت از شایدم کنی فراموشش اون خواستی یا. کنی جستجو دیگه مرد تو عشقت

 خیلی درست بودگذشته هرچی. داشتم دوست یکی بگم بکنم ازدواج بخواهم اگه دارم تصمیم خودم من چون داشتی

 .کرد نمیشه کاری اما واقعا شعاری جمله این و سخت

 



 ولی داری اعتقاد چقدر نمیدونم.تومقصری اینجا در کن فکر و میشکنی داری مردی دل چون برسی زندگیت به بهتر اما 

 آرام بخوان کبیر جوشن دعای شب 40 مدت به زندگیت مرد دل نشکندن و آرامشت و زندگیت برای میدم پیشنهاد بهت

 میشی

 

 بچشی خوشبختی خوش طعم و بررسی آرامش به میکنم دعا

Mahdi 
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 فازاحساس تو بیفدم باز میترسم  سمتش برگردم شده حاللیتم واسه اگه ؟آخه. نکرده قبول توبمو خداهم حتی ینی جدی 

 بود ارزش واسم ک میدادیم؟چیزایی ادامه باهم چراباید میکرد فرق باهم مادوتا دنیای وقتی ببینید.کرد جمعش نشه و

 منو لحظه درهمین خدا وامیدوارم  بشه نصیبش بهترینا میکنم دعاش همیشه من.بالعکس و بود  ارزش بی اون واسه

 .کردم توبه قلبم ته ازته میدونه خودش چون ببخشه

 فاطمه
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 چه بامن میدونه خودش پسر اون اونورتره، هم تلخ از شکسته قلب یه برا ولی تلخه حرفت نکن، قضاوت راحت احمدآقا

 میبخشمش دارم دوسش چون میدونست فقط.... باالترش به برسه چه نمیدیدیم رو همدیگه حتا ما نکنی بد فکر کرد،

 یادگاراش و زندگیم تو اومدم که االن اما داشتم دلم تو که دردی بخاطر فقط کردم فک خودکشی به بارها بودم همینجورم

 خان احمد میده، اشکامو تاوان میدونم نمیبخشمش، من ببخشش خدا اگه حتا نمیبخشمش بخدا نمیبخشمش مونده برام

 .نبودی من جای هیچوقت تو نکن قضاوت

 اما بود سرجاش هام روزه و نماز بودم معتقدی ادم من شد باز برام نیمه و مصف جمالتت چرا نمیدونم عزیز کننده سوال

 چیزا این شکسته دل اما داره، ربطی چه میگن خیلیل میدونم نیست درست کارم کردم لج خدا با اون کارای بخاطر

 دست میگیرم فاصله ازش و میشم متنفر مرده چون شوهرم از گاهی نیست، مهم براش هیچی شکسته دل نیست حالیش

 به اینکه از قبل میدونست اگه نمیدونه هم خدا دارم، حالی و حس چه نمیدونه هیشکی کرد، له شخصیتمو نیست خودم

 میکرد راحتم و میگرفت جونمو بیفتم روز این

 نگویم دهم می ترجیح

 

  21:21 93 آذر 28 جمعه    

 

 سالم

 

 مرگ مثل.بدی نظر یا بزنی حرف موردشون در تئنی نمی نکنی تجربشون تا که هستند ها موقعیت و احساسات سری یک

 ...شدن،عشق،جدایی،بارداری،تحقیرو پدر یا داری،مادر عالج نا بیماری اینکه فهمیدن عزیز،مثل یک

 



 و سازه می رو اونها که هاست آدم تجربیات کنم می فکر من.بپیچی براشون نسخه تونی می کردی تجربه رو اینها وقتی

 شکل که اینجاهاست هم شناسی خود حتی و ده می رو دیگران با همدلی و درک قدرت ،بهشون بره می باال ظرفیتشونه

 درون از تصوری کوچکترین حالیکه در میدیم نظر عملش و شخص یک مورد در نظر دور از ها وقت خیلی ما.گیره می

 .افتیم می هامون قضاوت یاد کردیم تجربش که روزی اون ولی.نداریم اون وضعیت و ،شرایط

 

 کنن می فکر هم ها بعضی و هیچوقت ها بعضی. کنن می تجربه رو اون ها بعضی انسانی ظرفیت  یک هم عشق

 کنی نمی گناه که وقتی  نامحرم یک داشتن دوست حتی باشه گناه که نخوندم جایی من عشق و داشتن دوست....عاشقن

 ...عشق یا داشتن دوست نویسن نمی اعمالت نامه تو کنی نمی خطایی کار و گناه که وقتی.

 

 هم قه عال و شد حاصل توافقات.کردیم صحبت جلسه چند ما کردن معرفی نفر یک به رو من بود این من شخصی تجربه

 من برای اتفاق این که زد حرف و کرد رفتار جوری یعنی. کردم تجربه رو عشق سالگی سی در من و گرفت شکل

 دوست مرا عیب بی ظاهر که افتاد یادش ایشان مادر ولی کردند توافق هم من خانواده.امدند هم  هم خواستگاری.افتاد

 من.گیریم می خبر هم حال از هم گاهی و دارم دوستش هنوز من.شد منتفی قضیه که سنگ پشت سنگ انقدر و ندارد

 ... برنیامدم خودم دل پس از اما بودم مغرور و سرسخت خیلی

 

 شده؟ سیاه چقدر اعمالم نامه کنید صادر مرا حکم آقا احمد

 سارا

 

  21:38 93 آذر 28 جمعه    

 

 بخشیدمش که من

 

 و شدم نابود,  شدم خورد,  افتادم عقب سال یک زندگیم از دادم تاوان جوووووووووووووووووووور بد منم,  داره گناه اونم

 کنم پیدا را خودم نتونستم هنوزم ولی شدم پا رو تازه

 

 شد تمام و گذشت بد چه و خوب چه,  چیز همه امااااااااااا

 ... احمد

 

  22:12 93 آذر 28 جمعه    

 

 :نگویم میدهم ترجیح به

 

 !خوب پسر نخوندی منو حرفای اصال... نکن ناراحت خودتو عزیزم

 Mahdi به کننده سوال

 

  23:19 93 آذر 28 جمعه    



 

 من البته نری طرفش بهتر بکنی گناه ممکن و میشه درگیر احساساتت میکنی فکر اگه کردی توبه که حاال برادرم سالم

 قرآن ، استغفارکن بدی، صدقه جاش به بهتر شخص اون و خودت و میدونه خدا و.کردی ضایع ازش حقی چه نمیدونم

 .باش الزیاره نائیب براش هرجارفتی و. ببخشت و بشه واسطه خدا تا کن دعا براش ، بدی انجام کارخیر بخوان،

 بی اون واسه بود ارزش واسم ک میدادیم؟چیزایی ادامه باهم چراباید میکرد فرق باهم مادوتا دنیای وقتی حرفتم این درباره

 بالعکس و بود  ارزش

 اون وجود تو چیزی یک از چون دار خنده حرفتون این اما ببخشید.بود متفاوت باتو دنیاش که رفتی آدمی طرف اصال چرا

 ...و مشترکشون اعتقادات میشن، هاشون ارزش جذب ها آدم و رفتی طرفش که اومده خوشت دختر

 .بود اومده خوشش من ایمان از اونم.رسیدم مخلوقم عشق به خالقم عشق واز شدم ایمان عاشق من مثال

 .نکن بازی کسی دل با خواهشا اما ببخشتون میکنم دعا

 فاطمه به کننده سوال

 

  01:4۶ 93 آذر 29 شنبه    

 

 داغون طور چه میفهمیدی میدونستی من عشق درجه اگه.  میکردم تبم براش من میکنم درکت خوب من عزیزم سالم

 من و گناه گفته خدا ولی کردم فکر خودکشی به منم عزیزم.  کنم دوره خاطراتم نمیخواهم...  چون بگم ندارم قصد شدم

 .دارم دوستش اینکه از ناراحتم واقعا و میتپه براش هنوزم قلبم.نکردم کار این

 

 و بکنی فراموشش تا کن ازدواج گفت بهم نبینه شدنم آب ذره ذره خودش قول به  بشه خوب حالم اینکه برای دوستم

 به دوستم. بودم پسندیده.  بود خوبی پسرخیلی اینکه تمام با. کن خواستگاری ازم پسری تا شد واسطه و کرد معرفی کسی

 اصرار انقدر  بدم گوش حرفاش شدم مجبور.بشه زندگیم وارد نخواستم.بود کرده تعریف براش خصوصیاتم تمام من جایی

 داشتم دلم تو مدت تمام در و.ندادم گوش حرفاش از کلمه یک میزد حرف باهام.  داشت وقتی میشه باورت ولی کرد

 حرفاش و.کنم گریه لحظه اون  میخواست دلم. بود اون بود مومن که اونی آورد سرم بال این عاشقتم گفت که اونی میگفتم

 ها آدم از بد، خیلی من حال باش مطمئن.خواستم خودش عشق خدا واز کردم توبه نکردم گناهی اینکه تمام با. میکرد تمام

 .دارم آرامش لحظه اون و.شدم پناهنده ام سجاده به فقط و ام فراری

 

 مرد خدا به بکنی آمرزش طلب و بخوانی، نماز بهتر خداست سوی به بازگشت آرامش راه تنها نکن قهر خدا با عزیزم اما

 شدی حاضر تو وقتی کردی کامل دینت ازدواج توبا عزیزم داری فرقایی یک بامن تو.  بشکنی دلش نزار داره گناه زندگیت

 کنه آرامت تا بزنی صداش منتظر میدونه حالت خدا باش مطمئن آورده، دست به دلت بیچاره این یعنی کنی ازدواج باهاش

 خاطر به. هست خوشحالم االن که ارزش، بی شخص یک برای میدی آزار همسرت ، خودت داری تو. باش زندگیت فکر به.

 فکر همسرت با زندگیت خوب لحظه به نکن ناشکری.میکنه آرامت مطمئنم بخوان نمازت است فاطمه که اسمت صاحب

 زیاد چقدر میدی همسرت به که آبی لیوان یک هر ثواب میدونی همسرت، برای باشی گو پاسخ دنیا اون تو باید تو.کن

 ..و.  هست مادر پای زیر بهشت میدونی ولی نه یا داری بچه نمیدونم.هست

 

 .بررسی آرامش به میکنم دعا برات

 



Mahdi 
 

  0۵:09 93 آذر 29 شنبه    

 

 نمیکردم فک درصدم1 اصن خوردم خونوادشو و ظاهر گول منم کردم گفتیدو که کارایی این من راهنماییاتون بابت ممنون

 نمیدونم هس بینمون تفاوتا این میدونست اینکه با اونم اعتقادی بی همه این و موقروموجه ظاهر بین باشه تفاوت اینقد

 شیکست دلش  چرا

 نگویم میدهم ترجیح

 

  11:09 93 آذر 29 شنبه    

 

 ....زنم یک من احمد آقای

 Mahdi به کننده سوال

 

  12:00 93 آذر 29 شنبه    

 

 حق نگفتم من باش یادت فقط خانم دختر اون و خدا و خودت بین وما نمیدونم داستانت من.  میگم بازم من برادرم سالم

 گذشت خاطرت به دختر اون دونم نمی من.کنه حاللت دنیا اون و بشه نرم قلبش شاید میره بین از کارها این با الناس

 برای خیلی من. نیست درست بشی آرام که بکنی توجیع خودت فقط تو و باشه کرده گذشت درصد ا برات اگه.  نه یا کرده

 و شکست قلبم تو کریستال ظرف یک انگار کردم حس شکستنش واقعا شکسته قلب میگن وقتی. کردم گذشت عشقم

  بود شده بد حالش دیدمش جایی تو پیش ماه چند نمیزنم حرف باهاش دیگه گفتم حرفا این با بازم اما.شد تیکه چند

 با بازی چشم جلو آوردم رو خیانتش  بشم رد کنارش از ببندم چشم خودش این اومدم میومد چشم گوشه از اشکام.

 پیشش کردم صبر بشه خوب حالش تا نتوانستم ولی دیدمش که  نبینم اصال و برم کنم عوض مسیرم اومدم...و اعتقاداتم

 زنگ خودش شب نزدم زنگ بهش ولی نه یا شده خوب حالش که بودم نگرانش خیلی.  بود شده خراب خودم حال.موندم

 بد درحقم ،خیلی ببخشش نتوانسته قلبم واقعا و. بکن ات حالله نمیتوانه قلبم چون. نمیکنم حاللت گفتم بگیر حاللی زد

 قلبم نتوانسته ام مهربانی تمام با بازم اما.ببینم عذابش نیستم حاضر که هستم مهربان انقدر میدونه خودش اما.کرد

 .ببخشش

 

 .بکن حاللت امیدوارم.شکسته قلبش که  کسی حال از ای ذره بدونی که گفتم اینارو

 ... احمد

 

  12:2۵ 93 آذر 29 شنبه    

 

 :نگویم میدهم ترجیح به

 



 مغلطه داشتی سعی شما... ازدواجه بودن بینانه واقع همراه به هدفش که عشقی نه زدم حرف دوستی روابط مورد در من

 !بودن عاشق عین در بود عاقل باید! ته...  عین کمه، ازدواج به رسدنش شانس که ای رابطه... کنی

mahdi 
 

  0۷:31 93 آذر 30 یکشنبه    

 

 نرفتیم بیرونم باهم حتی دوران اون تو بود محدود خیلی خیلی ما روابط ببینید.نه یا میبخشه باالخره شدم گیج من بابا ای

 کردم قت... احمد دوستمون بقول خوردم ظواهرشو گول که میگم بابا. حد این در

 شکسته دل

 

  12:1۶ 93 دی 1۶ شنبه سه    

 

 کسی اگه داریم آیات خیلی پیمان و عهد مورد در قران تو منطقه، بی یکم میفرمایید شما که حرفایی این تنها کابوی

 راضی خانوادم اینکه بهونه با و کنه بازی آبروتون با یمدت بعد دارن اطالع هم خانوادتون اینکه با و ببنده عهدی باهاتون

 و شکستن دل خودش زندگی دنبال بره که کنه له پاش زیر آبروتونو و وزندگی حیا و غرور همه و بذاره تنهاتون نیستن

 که نبود این حقم میخواست آرامش و خوشبختی دلم منم میگن؟ چی به شما مرام تو نمیاد؟نامردی حساب به الناس حق

 از خدا نکنم نفرین منم میکنی فکر بره و بشکنه منو شه فنا زندگیم منم نیست قرار شده فنا تو زندگی چون جمله با فقط

 و بشه بدبخت یکی که باشه نامردی نباید تهش ولی بیفته ممکنه اتفاقی هر باشه محبت دونفر بین وقتی میگذره ظلما این

 .نکنین تاکید حرفاتون رو محکم انقد پس زندگیش پی بره بگیره نادیده طرفشو شکستن که وجدان بی دیگری

 رها

 

  1۵:43 93 بهمن 10 جمعه    

 

 دل تا چند حاال تا نیست معلوم کنید، ناله و آه و نکنن ولتون ک نبندین اول از و حروم و حالل میگن هی ک پسرایی اون

 میکنن توجیه چیزو همه اینطوری ک شکستن

 دروغی ی وعده هر با شما اما میرسه بهتون روز یه بدونه اما نبیندتون حتی خداشه از بست دل بهتون واقعا دختری وقتی

 های بهونه سری یه هم سر آخر کنید می چیزیش هر به مجبور داره دوستون اینکه خاطر ب و میارید دست ب دلشو

 دروووووغ و فانتزی

 میکنی حرومی و حالل که نیست تووش شکستنی دل دیگه که باشه نفر دو سمت از اگه هدف بی دوستیای

 ازدواج برا باشه کنارش که خواسته اما کرده اشتباه. خواسته یکیو واقعا چون صافه دلش چون رابطه توو میخوره گول یکی

 الناسه حق فکر به هست اهلل حق که حرومی و حالل از قبل خدا بدونن آقان حاج میکنن فک که هم پسرایی آقا اون

 بدین بودن مومن تز بیایید اینجا بعدش نشکنید دل پس

 شکنن می دل که پسراس همون با فقط من منظور البته

 شناسدش می خودش خدا خوبه که اون

 

 مرتضی



 

  23:0۷ 93 بهمن 2۵ شنبه    

 

 عزیز وطنان هم و دوستان شما همه خدمت سالم با

 

 هست خودمون اعمال خاطر به اون از بخشی میاد پیش برامون که مشکالتی قران نظر از و کردم مطالعه رو باال مطالب من

 تمام و کرده بیان خدا بندگی رو انسان خلقت فلسفه قران تو خدا که شدیم خلق چی برا که کنیم فکر خوب بهتره ماها و

 به رسیدن نه باشه خدا بندگی ازدواج از هدفمون باید ماها و کرده خلق فلسفه این به رسیدن خاطر به ماها برا رو دنیا

 و میکنه تایید رو این هم قران که باشه ارامش به رسیدن زندگی شریک برا فردی انتخاب از هدف و خودمون درونی امیال

 از باید ماها دیگران بخشش درمورد اما و باشه خدا به رسیدن هدف که میکنه پیدا تحقق زمانی ازدواج از هم ارامش تنها

 نیکی با باید رو بدی فصلت سوره 34 ایه طبق و بگذریم دیگران های خطا از کنیم سعی و بگیریم الگو قران و بیت اهل

 بدی از بتونیم که کنیم کار خودمون رو اگر و کنیم ظلم کسی حق در هم ما ممکنه و نیستیم معصوم که ما و کنیم دفع

 رو ما  میشه باعپ که میکنه نرم رو کردیم ظلم بهشون که رو کسانی اون دل هم خدا بگذریم خدا خاطر به دیگران

 گرفتن انتقام فکر نه است دیگران خطاهای بخشش در سعادت و ببخشند

 

 زهرا یا

 شکسته دل یه

 

  0۷:24 94 اردیبهشت ۵ شنبه    

 

 شما به احسنت. بود قشنگی مطلب

 

 اشکال عنوان به دوستان که هم ناصحیح روابط در و کرد برخورد اش روحیه با مطابق باید کسی هر با کنم می فکر بنده

 طرف دل شکستن ممکن راه تنها اینکه مگر شکستن دل با نه اما شود قطع باید ارتباطات نوع این گفت باید کردن مطرح

 .باشد مقابل

 

 .بدهد خیرتان خدا میکنم تشکر مطلب نویسنده از بشخصه

 .باشید موید و موفق

 دریا

 

  04:4۶ 94 تیر 23 شنبه سه    

 

 نشه وابسته بهم و نمیخوامش ازدواج برای که گفتم بهش اول ازهمون ولی بودم دوست پسری با چندماهی حدود من سالم

 ازش سریع میشه وابسته بهم داره که کردم احساس وقتی ولی ندادم بهش ازدواج بر مبنی قولی هیچ دوستیمون درطول و

 خیلی که گفت اون اما شکستم دلشو که داشتم وجدان عذاب چون کنه حاللم که گفتم بهش بعدازچندماه حاال شدم جدا



 دربرابرش بازم ندادم بهش قولی هیچ اینکه با من آیا که اینه من سوال ببخشه منو ونمیتونه کشیده عذاب من رفتن از بعد

 کنید راهنمایی میکنم هست؟خواهش من گردن به الناس هستم؟حق مسئول

 بهار

 

  0۷:2۶ 94 تیر 31 چهارشنبه    

 

  دوستان همه خدمت سالم عرض با

 ...شوید بخشیده تا ببخشید: فرماید می متعال خداوند عزیزان

  شکوندیم؟؟؟ رو خدا دل هامون نافرمانی با بار چند خودمون کردیم فکر حاال تا ولی آسون گفتنش و سختیه کار میدونم

 ...نمیره باال دعاش باشه کینه توش که دلی چی؟؟؟؟ بگیره ازمون شکستگیشو دل تاوان هم خدا باشه قرار اگه

 ... کنه نصیبتون رو بهترینا خداوند تا ببخشید ولی سخته عزیز دوستان میدونم

 ...((کن عطا ها ما ی همه به رئوف قلبی داشتن توفیق خدایا))

 ... توفیق اهلل ومن

 بهار

 

  0۷:28 94 تیر 31 چهارشنبه    

 

  دوستان همه خدمت سالم عرض با

 ...شوید بخشیده تا ببخشید: فرماید می متعال خداوند عزیزان

  شکوندیم؟؟؟ رو خدا دل هامون نافرمانی با بار چند خودمون کردیم فکر حاال تا ولی آسون گفتنش و سختیه کار میدونم

 ...نمیره باال دعاش باشه کینه توش که دلی چی؟؟؟؟ بگیره ازمون شکستگیشو دل تاوان هم خدا باشه قرار اگه

 ... کنه نصیبتون رو بهترینا خداوند تا ببخشید ولی سخته عزیز دوستان میدونم

 ...((کن عطا ها ما ی همه به رئوف قلبی داشتن توفیق خدایا))

 ... توفیق اهلل ومن

 بهار

 

  0۷:4۵ 94 تیر 31 چهارشنبه    

 

 :که داریم اکرم پیامبر از حدیثی در بگم رفت یادم ضمن در

 برخیزد خداست با مزدش که کس آن: که میدهد سر ندا ای دهنده آواز ایستند، می خداوند پیشگاه در بندگان هنگامیکه

 ...مردم از کنندگان گذشت: میگوید خداست؟ با کسی چه مزد میشود پرسیده..رود بهشت به و

 "باشیم دسته این جز بتونیم ما ی همه که اهلل شاء ان

.... 

 

  1۷:09 94 مرداد 8 پنجشنبه    

 



 در مثال دوستی و حرام ارتباط بدون که میاد پیش ها بعضی زندگی در وقتایی یک ولی غلطه نامحرم با دوستی و ارتباط

 با دوستی بدون و میشه ایجاد هم دوطرفه عشق و میشن مخالف جنس عاشق...  و فرهنگی محیط یا دانشگاه یا کار محیط

 با میره و میکنه له قدمهاش زیر و میکنه رها را دیگر طرف طرفین از یکی دلیل بی و دفعه یک بعد میذارن ازدواج قرار هم

 نداشتن و پولدار خانواده نداشتن با والدین مخالفت خاطر به و غیرمنطقی هم ترکش دلیل و میکنه ازدواج دیگه یکی

 این در آیا. میره و میکنه لهت راحت خیلی طرف و هست مادی و دنیایی امتیازات نداشتن و دار مقام و پست خانواده

 خودتونه تقصیر میگن و میکنن پورت و هارت که کسانی!   ؟!!میشدید عاشق نباید و خودتونه تقصیر میگید هم باز صورت

 چه وفایی بی و سخته قدر چه مقابل طرف از زدن قول زیر و وفایی بی ببینن تا نشده عاشق قلبشون و نشدن عاشق حاال تا

 کنه ترک و کنه له را عاشقی انسان یک دنیایی و مادی و غیرمنطقی دالیل با که کسی دارم یقین من. بزرگیه الناس حق

 چوب. میرسه کثیفش و زشت اعمال سزای به اش زناشویی زندگی در حتما بشکونه رو دلش و کنه ازدواج دیگه یکی با بره

 . مکافاته دار دنیا. نداره صدا خدا

 سارا

 

  20:۵۵ 94 مرداد 30 جمعه    

 

 هی شده عاشقم که بگه خواست می و میزد زنگ خونمون تلفن به همسایمون پسر بود سالم 1۷ که موقعی من ، سالم

 چن که االن.بردار سرم از دست نداری ارزش من به تف اندازه به تو گفتم بهش برداشتم رو گوشی من بار یه میزد زنگ

 به.گفتم نمی کاش میگم هی و دارم وجدان عذاب و گردنمه به الناس حق میکنم احساس میگذره موقع اون از سال

 شم؟ بخشیده ممکنه بخونم قران حقش در اگه الناسه؟ حق این نظرتون

 پوریا

 

  00:0۷ 94 شهریور 19 پنجشنبه    

 

 !داره همراه به سوزی خانمان عذاب شرایطی هر تحت شکستن دل

  باشید مسعله این مراقب خیلی

 .اشتباهه دیگه المان هر یا و شرغی اخالقی و دینی نظر از نه کار این کنی ولش نداری اجازه کردی وابسته کسیو اگر

 ها دل برخی اوقات گاهی اینجاس نکته ولی خوبیه کاره خیلی بخشش:  کردن اشاره دوستان بعضی که بخشش مسعله اما

 ببخشن؟ باید چیو ها دل این!  میشن کار طلب نه میکنن نفرین نه

 میسازن میسوزنو غمشون اتیش تو

 واسه میزاره مهربونه خدا بگن ممکنه بعضیا اما تصوراتتونه از فراتر میگیرید که جوابی ناکن خطر نهایت بی ها دل این

 !!  میکشی عذاب چرا نمیفهمی شما که شه بخششه این که کنم عرض دوستان خدمت! بخشه می اخرت

 بچسبید دستی دو دلشو کردید کارو این اگه یا نکنید وابسته کسیو یا باشید مراقب 

 میده نشون فاجعرو عمق نداره کفاره شکستن دل که مسعله این

 ! میاره در لرزه به رو عرش دل شکستن صدای

 

 کیوان

 



  00:33 94 شهریور 19 پنجشنبه    

 

 موسق منبع یه ؟ حرامه بنیان از دوستی حرامه؟ بنیان از! :/  میزنن حرف دلشکستن به راجه راحت خیلی ها بعضی جالبه

 !باشه توش جمله این کن معرفی

 

 !نداره دوستانه رایطه به ربطی هیچ شکستن دل اوال! حکم کننده صادر اقای جناب

 !خودشه گذشته اعمل بخاط شکست دلش کسی هر که جمله این با نکنید قانه خودتونو عزیز دوستان

 گناهه خودش دوسداری خودت که شکل اون به قران از جمالت این تفسیر

 نابودی شکوندی دل اکه

 !بهتره ادم اون وجود از برار صد که میده حقتو بهت جوری خدا شکسته دلت اگه

  نشسته حق جای خدا

 ( وایسیاااااااااااا سرپا نمیتونی جوری! ) میاد سرت بدترش نزن دیوار درو به خودتو دیگه کردی اذیت کسیو رفتنت با اگه

 گرفتن عصبی های تیک خوردن عشقی شکست که کسایی اکثر

!  کاو روان!  پزشک روان پیش ببر!  کنه کوف بده قرص! عصبی درمانی مرکز ترین پیشرفته تو بزار ببر بدبختو این حاال:/ 

 اصن؟ داریم؟ ایا؟ میشه؟ میشه؟ خوب:/  مار ذهر درد کوفت

 بخوره سنگ شهاب!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!  ازش  گرفتی همرو!  نفس به اعتماد - زندگی - خدا - دین - اعصاب - اعتماد

 .بفرما عنایت شفاعت بارالها |! :نمودید مشاهده را حوادث اینگونه منفی تاثیرات اکنون هم |!   : کمته سرت تو

 

 نرگل

 

  1۷:11 94 شهریور 19 پنجشنبه    

 

 نداره؟؟ معنایی دوستی رابطه در شکستن دل واقعا..سالم

 متالشی امیدم کوه..احمد های حرف خوندن با..من خدای مقصرم؟وای من هم باز بودم؟یعنی مقصر من هم باز یعنی

 خدا؟؟؟ بگیره؟حتی رو پشتم نیست کسی هم باز واقعا یعنی..شد

 

 روزا اون و..هام آرزو شدن پر پر از شکست دلم..شکست دلم اما. .تون نمیفمم. .میگین چی نمیدونم..بود اون به امیدم همه

 خدا. .رحمی بی اوج این..باشی مجبور..کنی فکر ای دیگه کس به و باشی ای دیگه کس آغوش در..کنم فراموش نمیتونم رو

 فکر دارم باز..سال 2 از بعد..بمیرم کاش..خدایا..مقصرم من میگی تو..احمد باز..کرد نابود رو من کی که..میبینه خودش

 .کن تمومش..خدایا..میکنم

k 
 

  21:1۶ 94 شهریور 23 دوشنبه    

 



 تازه بگیره افسردگی و روانی ناراحتیه صدجور بشکونه طرفو دل کنه خواست غلطی هر بیاد طرف بیاد طرف یعنی آهان

 اگه بزنید حرف نیاید ندارید اطالع الکی کنید تمومش بده؟؟ نمیخواد کس هیچ اینو تاوان ؟؟؟!میشه محسوب رستگاری

 اشتباهه کامال حرفتون پس عدالته مظهر خدا نمیگید مگه...  نداره وجود عدالتی هیچ باشه اینطور

 دلشکسته

 

  08:39 94 شهریور 2۵ چهارشنبه    

 

 سالم

 و پشیمونی با که بخشندن انقدر خدا و زمان امام اما ، بشکنه حقشه میشکنه رو زمان امام دل گناهاش با بارها که دلی

 .....میگذرن آدم از کردن توبه

 همیشه من بودی شاهد که تو مهربونم آقای. کرده آرومم تو با دردودل و بودی تنهاییم های لحظه همدم همیشه آقاجون

 که تو اقاجون بکشم گناه از دست شده باعث یادت کنم گناه خواستم وقتی حتی گرفتم نظر در رو تو کردارم و رفتار تو

 دیدی که تو زدم ماهت صورت به سیلی که میکردم گریه و میشدم ناراحت چقد میوفتاد نامحرم یه به نگام اگه میدیدی

 ازدواج و گرفتم پیش در پیامبرمو سیرت و راه نشم پسری دوست و دختری دوست آلود گناه های رابطه درگیر اینکه برای

  پاک احساس و قلب ی همه که کسی دست از اونم شکست جووووووووووووووووووووووووووووور بد دلم آقاجون اما......کردم

 تمام فهمیدم آخرش اما ریختم پاش به احساسمو و عشق و محبت تموم تموم سال یک ، کردم تقدیمش نخوردمو دست و

 اجازه میدید که تو بشم چشات قربون آخه متنفره ازم و کرده استفاده جسمم از و بودم عروسک یه مثل براش مدت این

 بشم بودم کرده فرار گناه از که حاال بود حقم این ببره لذت و کنه استفاده سو ازم نگاهش با حتی پسری یه نمیدادم

 خدا و معصوم چهاده بعد که کسی کنه؟؟؟؟آقاجون نابود و له هامو آرزو و غرور همه و یکی دست تو عروسک و بازیچه

 که گفت آقاجون داشته ارتباطی جور همه پسره با که دختری کرده ازدواج هرزه یه با میکرد فک دارم دوسش وار دیونه

 .شکست دلمو آقاجون متنفره ازم

 که خودت برگردون بهم رفتمو دست از عصمت و عفت و آبرو زینب حضرت و مادرت عصمت و عفت به قسم تورو آقاجون

 .ها موقع ی همه مثل برس دادم به خودت نالس و آه و اشک شبم روزو ی دهمه شاهدی

 خودم

 

  1۶:31 94 شهریور 2۷ جمعه    

 

 چهار میدادم بود پایین سرم حالیکه در رو پسرها سالم جواب حتی دانشگاه دوران در که بودم معصومی و پاک دختر من

 گناه به اول همون از روابطمون کردم اتشین عشق احساس و لرزوند را دلم که شد زندگیم وارد پسری پیش نیم و سال

 امید به کردم تخمل رو هایش احترامی بی تمام شدم کاری هر به خاضر ندم دست از رو او اینکه برای من شد کشیده

 می اوقات بیشتر در ولی دارد را من با ازدواج قصد که میکرد رفتار جوری گاهگاهی شود من های خوبی متوجه مکه روزی

 با و کرد ازدواج خبر بی پیش هفته اینکه تا نبود مهم برام داشتم دوستش چون من اما ندارم رو تو با ازدواج قصد گفت

 دادم دست از زندگیمو مهم چیزهای تمام روز یک در بودم اغوشش در من پیش ماه یک حاالیکه در اومد من پیش حلقه

 میرسد؟ اعمالش سزای به ادم این ایا زندگیمو های سال بهترین و معصومیتم و خانوادم احترام و ابروم و کارم و عشقم

 نسرین

 



  01:0۷ 94 شهریور 29 یکشنبه    

 

 !بخشه نمی خدا... ببخشه هم بنده رو گناها از بعضی

 ...حدیثه این

 ...نمیگذره ش بنده حق از خدا ببخشه حق صاحب اگه حتی رو خوریا حق بعضی

 ...گناهشون تاوان از کنن مبرا خودشونو میخوان و گناه میزارن رو چیزا بعضی اسم راحت چه بعضیا اونوقت

 سوخته دل

 

  03:22 94 شهریور 31 شنبه سه    

 

 دادم پول بهش ملیون چند. ، و شکاکه بیکاره کردن عقد منو فریب با ساله 2 خانوادشن فقط واحترامش عشق تمام نامزدم

 خواست سیسمونی و جهیزیه خانوادشو سرمایه همه خودخواهی با خواهرش داد دست از و برادرش داد بندازه راه کار بره

 و شده قطع رابطمون تفاوتی بی با ماهه 2زده آتیش جیگرمو تبعیضاش و رفتاراش با مادرش ببینه منو شرایط اینکه بدون

 همه با جیگرمو کنید دعام زهرا فاطمه جد به تورو میشم زنده میمیرم بار هزار روزی نیست مهم کدومشون هیچ برای

 کنم؟ چه نمدونم سوزوندن کردم بهشون خوبیایی

 میم

 

  1۶:4۷ 94 مهر ۷ شنبه سه    

 

  سالم

 خود و ها خانواده احترامی بی و انصافی بی بود من حال مناسب متن این از که چیزی ولی نکردم ازدواج هنوز من

 دو که این با میان و میبرند. میکنند معطل بیشتر یا ماه سه. ازدواج پروسه و خواستگاری در هست بعضا ها دخترخانم

 .هوا میره چیز همه و میفته استخاره یاد دختر مادر هم به مایلند طرف

 

 مشتم تو دنیامم پشتم دارم خدارو چون نیستم تنها

 

  19:14 94 مهر 12 یکشنبه    

 

 مسجد در ی دختر پیش سال چهار اما نیستم هم دختر با دوستی اهل هستم مذهبی پسری درصد هفتاد تقریبا باسالم

 مادرم و پدر با خالصه فردی همچین بیاد گیرم ایشاهلل که بود تصورم در که بود همانی او کارهای همه کردم برخورد محل

 اونا اما میشه چی ببینیم تا شه بزرگ بزارید گفت گفتن دختر خانواده به مادرم وقتی بود کم دختر سن اما گذاشتم مان در

 پیام جواب دیدم روز یه بودن خوب خیلی باهام خالصه بردنم سفر بیرون میبردن منو گردن خودشون وابسته منو خیلی

 نه یا من قبال در کردن ناس و حق اونا بدونم خواستم می فقط گرفته رو  دختر اون قومشون فهمیدم بعد نمیدن منم

  بدید رو جوابم اگه تشکر با ندارم خواب شبها

 مریم

 



  1۶:14 94 مهر 13 دوشنبه    

 

 عاقلن زیادی خیلی بعضیا

 

 !!!!!!!!!!!نشه عاشق باشه عاقل دختره

 

 مطمئن اون وابستگی از که بعدش و میکنن عاشق زبونی چرب با رو ساده دختر که هستن احمقی پسراس...بکشید خجالت

 دختر اون...کردین سواستفاده دختر یه ساده دل از دروغ با که بترسین خدا از برین باید شماها....جانب به حق میشن..شدن

 میده نشون خودشو آیندتون پاک اصطالح به زندگی تو و نمیشه گرفته نادیده شماها گناه توجیحات این با... نداره گناهی

... 

 نازی

 

  21:0۷ 94 مهر 1۷ جمعه    

 

 بد قربانی من کردم، زندگی یادش با فقط سال 23 این تو و  مگذره جدایمون از سال 3 اش2 داشتم دوستش خیلی سالم،

 و ام کرده ازدواج میده، آزارم اش وخانواده خودش خوبیهایی یاد ولی ندارم وکسر کم زندگی تو شدم، خواهرم خواهی

  کنم؟ چکار بگید شما گرفته، ازم رو خوشبختی لذت اش، خاطره و یاد ولی  خوشبختم

 عسل

 

  0۶:22 94 مهر 24 جمعه    

 

 قشنگتون مطالب از ممنونم سالم

 عاشق بینهایت عقد از نبودم،بعد دوست پسری هیچ با قبلش و کردم عقد یعنی کردم ازدواج سنتی خیلی پیش سال3 منم

 تازه کرد،من خراب زندگیمو تمام خواهرش خصوص ب ها خونواده داشتیم؛دخالت مشکل هم با همش شدم؛اما نامزدم

 نمیکرد جرات کسی محل توی بودم محجبه اما نیستم خوندن،چادری درس واسه دادن عذابم چقدر بودم3ترم دانشجوی

 نمیکردم بلند سرمو حتی بخاطرش ها سال ک افتاد؛آبرویی سرزبونا اسمم ک کردن کاری اونا بیاره زبونش ب اسممو

 بردن کنم نگاه رو پسری

 قانونی پزشک نامه کنن؛فقط درست چیزیو ک نیومدن هم دیگه و شد بزرگی دعوای ک عروسی ب بود مونده ماه یک

 بگیره زبونشونو جلوی کمی تونست

 انداخت زبونا سر آقا اون خواهر ک میکردن صحبت دختر یه مسئله ترین شخصی از داشتن محل تمام

 آوردن سرمون بالهایی چ ک نمونه ناگفته البته گرفتم طالق و گذشتم ام نفقه و مهر از...خیلی بود آور شکنجه برام خیلی

 خودشونو زندگی دوباره تا گفتن بد من از جا همه ک سخته برام واقعا کرده؛تحملش ازدواج باره2 آقا اون یکسال بعد االنم

 بسازن

 میشم گرفتارتر هرروز من و میده شادی روز هر کردن حقم در ظلم اینقدر ک اونایی ب خدا چرا سواله برام فقط

 ؟!میشه چی بردن ک شکستن،آبرویی ک قلبی جواب پس

 نمیکنم حاللشون هرگز من



 همشون زندگی راه بدرقه هام گریه

 عباسی

 

  19:2۶ 94 مهر 24 جمعه    

 

 و شدم جدا و نبود دلم به و نمیخوریم هم درد به فهمیدم مدت ی بعد و داشتم ازدواج قست و بودم دوست اقایی با من

 و بوده حرام فعل دوستی کال و نه گفت شکستم و دلش که هستش گردنم ناسی و حق ایا که پرسیدم مرجع ی از هم بعد

 بال همون که نکشیده سال 1 به بیاد بال این خودم سر کرد دعا و شکست بدجور دلش پسر اون ولی کنید ترک باید

 شد خراب اوار مثل یهو بود ازدواج قطعی قرار و قطعی بودم مطمءن که زندگی و اومده سرم سخترش

 ناسی و حق و حرام فعل دوستی میگن که ندید گوش هم کسی حرف به و بشکنه کسی دل نزارید که بگم بهتون خوام می

  نیست گردنتون

 میاره سرتون و میگیره مظلوم اه خدا و میشه شکسته خدا بنده دل بازم باشه اشتباه که هم چقدر هر چون

 مریم

 

  08:21 94 مهر 2۵ شنبه    

 

 زبونی چرب با پسر یه پیش سال چند.بشه زندگیم وارد ندادم رو پسری هیچ به زندگیم تو که بودم افرادی از یکی من.سالم

 معلوم کنیم ازدواج بود قرار که چندساله بعد آخرشم ولی شدم وابسته بهش و کردم باور که داد نشون عاشق خودشو اینقد

 .است دیگه دخترهای با هاش طلبی عشرت دنبال به حاال و کرده بازی من احساسات و من زندگی با کال شد

 رو حقشون که ببرد پناه کجا به ندارن هم درمانی و میشکنه قلبشون و خیلی میره آبروش بیگناه که ما مث افرادی واقعا

 .برسونه کارتون سزای به رو میشن دیگران زندگی وارد حیله با که افرادی طور این خدا امیدوارم.بگیرن

 

 سحر

 

  10:08 94 مهر 2۵ شنبه    

 

 نکرد قبول بابام ولی اومد بار4,۵ کرد مخالفت بابام ولی خاستگاریم اومد اشناییمون بعد دوماه داشتم رابطه پسر یه با سالم

 بودیم باهم سال۵ خاک یا همیم واسه یا میگفتم قران رو گذاشت دستشو بار هزار خداشاهده خورد قسم برام باز اون ولی

 تو شو حلقه گرفته زن داد خبر بهم خودش دفعه یه تا صبرکن میگفت کنیم ازدواج کی میگفتم تا بودم وابسته بهش

 اون. قسماش با بودم سرکاری سال۵ من نزاشت بهم سگم محل حتی افتادم پاش به پیشش رفتم خداشاهده دیدم دستش

 کز اعتماد بهش خورد قسم

 نداره ناموس خودش مگه کرد نفرین رو کسی همچین نباید نیست شکستن دل این کرد بهم خیانتو این اخرش ولی ردم

 کرد شرفی بی اون ولی کردم رد خانوادمو کردم اعتماد قسمش به

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خودم

 

  1۶:03 94 مهر 29 چهارشنبه    

 

 کنی نفرین که نداری حقی هیچ تو اون بوده حرام رابطه چون گفت و کردم صحبت شخصی با عاطفیم شکست مرد در من

 گفت؟ درست واقعا ایا شکست دلتو اینکه به توجه بدون حتی میپذیره توبشو خدا کنه توبه اگر اون و

 

  

 سوخته دل

 

  00:49 94 مهر 30 پنجشنبه    

 

 بیاید پیش برایش بدترش امیدوارم( عاشقانست روابط تو منظورم) بشکند دل که احمقی هر

 پسر یک یا باشه احمق دختر یک مبخواد

 ساده یا زبون چرب

 کوفتی هر یا تجربگی بی روی از

 درسته جامعه کجای االن

 میره سنتی خواستگاری دیگه کی االن

 نشو عاشق داره؟ جوانی تو رو زندگی امکانات همه االن خری کدوم چی؟ نیست شرایطش ولی داره ازدواج قصد که کسی

 شرایط چون بهمانه چون فالنه چون نکن ازدواج قصد نزن حرف نشو عاشق نشو دوست نکن نگاه بگیر خون خفه نزن عر

 دادی فریبش تو چون دادن فریبت چون نیست جور

 بابا گمشو

 مطرح ات خانواده با دیدی دوبار ندیدند همدیگرو اصال دارند ازدواج قصد وقتی پسر و دختر دوستی است حرام رابطه

 دوستیه؟ بازم کردی

 حرامه؟ بازم ندادی انجام حرامی فعل وقتی پسره؟ و دختر دوستی بازم بگن دروغ بهت وقتی

 



 بستید سالمو راههای تمام

 ارتباط شعور فرهنگ اقتصاد

 بستید درستو راههای همه

 کرده خامی جوانه میزنند ززر فقط بعدا

 

 ننت قبر به مادر پدر بی تو) خوریم نمی هم درد به ما میفهمه تازه کلی بعد که اشغالی اون دهن تو زد لگد با باید

 (میزنی زری همچین و میشکنی دل احساسات قدر فالن بعد که خندیدی

 خدا وجود به یکی من نیاد اگر بیاد سرش باید بدتر باشه اشنایی دوره باشه عقد باشه نامزد میخواد شکست دل کس هر

 بیاد باید میکنم شک

 

 اونا منظورم میکنند دیگه کارهای و میگیرند همو دست و هوسبازیه بخاطر و میدن انجام حروم کار که اونایی بگم فقط

 نیستند

 کردند بد بهش و نکردند هم گناه بستند دل نکردند عقد ها خیلی

 

 برندارید روشنفکری تریپ پس

 بخشه نمی خدا ببخشه بنده گفت یکی اتفاقا بدی تاوان باید شکستی دل

 

 ببینم زدنشو ضجه و نابودی تا وایستادم سفت بخشم نمی یکی من ببخشه هم خدا میگم منم

 ببینم شدنشو له تا

 ندارم اشغال زندگی این ادامه برای ای انگیزه هیچ االن کرد که کاری چون

 سحر به سوخته دل

 

  00:۵۵ 94 مهر 30 پنجشنبه    

 

 شکستنه دل چرا

 بیفته پات به بیاد سگ مثل اون کن نفرینش یکجوری

 رو زاده حروم ناموسشو تمام کن نفرین

 حمالو بیاد اش بچه و زن سر کن نفرین

 اره..............  سگ باید میکنند اینکارو که پسری و دختر پدر قبر به

 شکستنه دل اینا

 ؟ بوده حرام رابطه

 چی؟ بیفته کسی دام در اگر تجربست بی که پاک جوان یک کرده؟ شروع چرا کرده؟ شروع کی

 اش خانواده تمام با کرده غلط کرده؟ توبه طرف اون

 پسربازیشه واسه دختربازیشه واسه توبه خندیده اجدادش قبر به

 میکنه؟ چیکار رو شکسته دل

 کرده؟ توبه رو چی



 میشه؟ چی داده فریب و شکسته که دلی جواب

 خودم

 

  1۵:۵0 94 مهر 30 پنجشنبه    

 

 بیمارستان روز وچند بمیرم که خوردم قرص بود بد حالم اینکه شدت از گفتم بوده حرام رابطه چون گفت که اقایی بهمون

 خیلی نیست؟گفت مقصر اون ایا شد روحی شرایط این ایجاد باعث اون اما بود خودمم تقصیر که درسته بودم بستری روانی

 یکی بابا نداره ارتباطی اون شکستن دل به  شو رو به رو کارهات عواقب با کردی گناه ننداز اون گردن گناهانتو نخیر راحت

 خودش اون و کردم روز رو ها شب و شب رو روزها عشقش به سال چخار کرد خراب زندگیمو همه نامرد اون بگه نیست

 که کرده؟اون قطع حرومو رابطه بگیره جایزه خدا از باید اون حاال رفت و گذاشت اعتنا بی اما میدید دختررو من عشق

 بره در قصر راحتی همین به گرفت دختررو منو پاکی

 خودم

 

  18:28 94 مهر 30 پنجشنبه    

 

 بیمارستان روز وچند بمیرم که خوردم قرص بود بد حالم اینکه شدت از گفتم بوده حرام رابطه چون گفت که اقایی بهمون

 خیلی نیست؟گفت مقصر اون ایا شد روحی شرایط این ایجاد باعث اون اما بود خودمم تقصیر که درسته بودم بستری روانی

 یکی بابا نداره ارتباطی اون شکستن دل به  شو رو به رو کارهات عواقب با کردی گناه ننداز اون گردن گناهانتو نخیر راحت

 خودش اون و کردم روز رو ها شب و شب رو روزها عشقش به سال چخار کرد خراب زندگیمو همه نامرد اون بگه نیست

 که کرده؟اون قطع حرومو رابطه بگیره جایزه خدا از باید اون حاال رفت و گذاشت اعتنا بی اما میدید دختررو من عشق

 بره در قصر راحتی همین به گرفت دختررو منو پاکی

sheilan 
 

  12:38 94 آبان 1 جمعه    

 

 .خانمم.یه.من..سالم

 باید رابطه گفتم همیشه هستم پایبند خیلی و حالیمه رو انسانی اعمال و خداوند  اما.نیستم شرعیات گیر در.خیلی آدم

 ..اروپابود مقیم که شدم اشنا اقای با پیش ماه چند.بیاد پیش

  میگفت و.کرد خودش وابسطه منو تالش  نهایت در خودش و.باشم  دخترش  دوست که کرد درخواست ازم رفتنش قبالز

 .کن باورم

 .نشدم من میکنی فکر گفت گفتم بهش.شد عوض رفتارش وقت چند امابعداز

 .شکاکی میکرد  عنوان  همیشه ولی.داره ای دیگه  رابطه کردم احساس

 

 نه بود مهم واسم پول نه..بودم شده اخالقیاتش سری یک جذب فقط..داشتم کردنو زندگی ایران از خارج تجربه قبال من

 .نژادش

 .خطرهاش تمام با.بهش برسونم خودمو قاچاق حتی که میکردم کارامو داشتم



 

 .زد لنگ دیگه میکرد اصرار انقد که کسی اما

 .ماه چند گذشت سخت من واسه

 ..نه میگفت اما بگو داری ای رابطه اگه میگفتم بهش فقط

 .داره فهمیدم روز چند این توی اما

  هنوز بود نکرده تموم منو با رابطه وقتی اونم

 

 ..کرد وفای بی و خیانت اینکه واسه نه..شکسته خیلی دلم

  اینکه واسه

  دادم بهش قلبی تعهد...بودم صادق.بودم وفادار..کرد دلبسته منو

  اما ببینم ازار گذاشت و کرد خیانت اون اما

 .نگفت

 .نمیبخشمش

 

 عذاب در من گذاشتی کردی مخفی و شکستی باورمو..اینکه واسه وصال به نرسید واسه نه نمیکنم حاللت گفتم بهش

 ..باشم

 

 .بدی دست از رو اعتماد میشن باعث.میکنن جنایت اینها

 

 داشت خواهد بزودی منو حس تجربه میدونم و.امیدوارم

 خودم

 

  14:19 94 آبان ۵ شنبه سه    

 

 خودش نفع به وابستگیش از پسر که باشه ناراحت که نذاره حق دختر حرامه ای رابطه وقتی بدین جوابمو خدا رو تو

 اونها اه و اشک رغم علی بعد و باشه داشته رابطه ازدواج قبل دختر چند هر با میتونه پسر یه اینطوزه کرد؟اگه استفاده

 .حرام رابطه این از کردم توبه خدایا بگه بعد و بره کنه ولشون

 خودم

 

  14:24 94 آبان ۵ شنبه سه    

 

 تا دختر اون با و ازدواج قول اال میکنه میخواد کاری هر هم پسر و میمونه پسری با وایستگی  خاطر به به که دختری ایا

 از دیگه میگه بعد میکنه نگاه زندگیش عشق تنها  چشم  به اون به دختر اون  و داره رابطه رسمیش عقد قبل روز بیست

 به پسر اون بودی سنگین اگه تو گفت من به اخوندی نکرده؟ گناهی خدا نزد کن نگاه برادرت چشم به من به بعد به این

 میکرد فکر دختر هزار به اون و نمیکردم فکر اون جز پسری هیچ به که دختر منه خرابه حالم خیلی.نمیشد کشیده گناه

 کشوندمش؟ گناه به من بود دیگه دخترهای با من حین و قبلش و گرفت ازم پاکیمو که مقصرم؟اون من



 آرامش پی در

 

  21:۵۷ 94 آبان ۵ شنبه سه    

 

 میده؟ تاوانشو یعنی. میشم آب ذره ذره دارم. رفت و شکست دلمو. میشم روانی دارم واقعا

 زندگی از ناامید

 

  1۵:20 94 آبان 9 شنبه    

 

 ندارم اینده به امیدی دیگه

 این کنند نامردی و بشکنند دلتو و بدن خواستگاریت به رد جواب کامل نشناخته هنوز و منطقی چندان نه های بهانه با اگر

 نیست؟ الناس حق

 بده جواب لطفا میدونه کس هر میدونی؟ خودت وبالگ صاحب

.... 

 

  23:۵۵ 94 آبان 9 شنبه    

 

 میبینین شین اونطور هم شما درصد100 دارم ایمان بهش درسته کامال هاست دلشکسته دوست خدا که حدیث این

  درسته کامال کردم امتحان بار سه دو شد همونطوری. بود نفرین.چیزو تا چند خاستم خدا از شکوند یکی دلمو من

 .......... به

 

  12:۵8 94 آبان 10 یکشنبه    

 

 ندیدم چیزی هنوز کردمش نفرین من شکست دلمو همه این شد؟ چی و کرد چیکارت بدی توضیح بیشتر میتونی

 بیاره سرش بدترشو خواستم خدا از

 زدیم حرف هم اش ننه طرق از داد جواب بدی با را خوبی کردم محبت بهش

 نبود هم گناه و نامحرمی یعنی

 نمیگذرم من

 بشه عذاب و طالق دچار ببینه خیرو و خوبی رنگ نمیخوام

 مهسا

 

  19:39 94 آبان 10 یکشنبه    

 

 پسر اون اما میشه پسری عاشق وپاک معصوم دختری وقتی میده پس تاوانشو که نکنید شک میشکنه دل که کسی سالم

 که دیدم زندگیم تو رو خیلیا چون دارم ایمان خدا عدالت به که من میشنوه شکستنشو صدای خدا فقط میشکنه دلشو

 دادن پس تاوان چطور



 مهسا

 

  19:44 94 آبان 10 یکشنبه    

 

 پسر اون اما میشه پسری عاشق وپاک معصوم دختری وقتی میده پس تاوانشو که نکنید شک میشکنه دل که کسی سالم

 که دیدم زندگیم تو رو خیلیا چون دارم ایمان خدا عدالت به که من میشنوه شکستنشو صدای خدا فقط میشکنه دلشو

 دادن پس تاوان چطور

 مهسا به

 

  11:11 94 آبان 11 دوشنبه    

 

 شنوه؟ نمی رو شکستن صدای خدا خورد می را عوضی دختری حرفهای فریب پاک پسری وقتی اونوقت

 مهسا

 

  18:40 94 آبان 11 دوشنبه    

 

 بعضی تاوان عزیزم دوستان اما جوابشوبده خدا سریع کرد بدی بهمون کسی وقتی میگیم همیشه تحملیم کم کمی آدما ما

 بود بایدصبور فقط میکنه واجرا عدالت خدا نکنید شک پس بکشه طول ممکنه چندسالی شکستنا دل

 مهسا

 

  13:3۶ 94 آبان 12 شنبه سه    

 

 هرکسی میده پس تاوانشو اونم نکنید شک بگیره بازی به رو پسری که دختری هر دارم نظرو همین دخترام مورد در دقیقا

 هم زندگیم تو میشه اجرا خدا عدالت شک بودن چون باشه هم خدا چوب منتظر پسر چه باشه دختر چه میشکنه دل که

 فوق اینکه بخاطر گرفت عمرمو ساالی بهترین که سال۷ بعداز من دیدن ناحقیاشونو تاوان چطور که پسر هم دیدم دختر

 به درخدمتم شو قبول لیسانس فوق گفتم گفت بهم شد جدا ازم برم نتونستم هاش هزینه امابخاطر شدمو قبول لیسانس

 نشه جدا ازم اینطور کردم درحقش که خوبیهایی بخاطر حداقل باشه داشته وجدان ای ذره اینکه بدون رفت سادگی همین

 نازنین

 

  20:11 94 آبان 12 شنبه سه    

 

 داشته نباید هم اعتراضی گونه حقته،هیچ بیاد سرت بالیی هر شدی خارج خدا مسیر از خوندم،وقتی رو حرفاتون تمام

 !!کیه با حق ببینید کنید فکر بیشتر...باشی

 گذاشتن؟؟ پا زیر رو چی همه و شدن خارج خدا مسیر از که اونایی یا هستن خدا مسیر تو که اونایی

 نازنین به

 



  08:43 94 آبان 13 چهارشنبه    

 

 شماصحت حرف اگه نیس کردنش گناه بر دال بشه کسی عاشق کسی اینکه نکرده منع رو درچارچوب رابطه هرگز خدا

 چشم به رضامن امام عظمت به دادن تاوانشوپس شکستن دل که دقیقاکسایی که  درصورتی بدن نبایدتاوان پس داره

 ای عقیده هرکسی خواستن حاللیت مقابلشون ازطرف اومدن وزاری گریه چطوربا پسرکه هم دختردیدم هم دیدم خودم

 فکرکنید ایطور شایدشما داره

 مهسا

 مهسا به

 

  14:09 94 آبان 14 پنجشنبه    

 

 میگرفت لیسانس کارشناسی به کاردانی داشت زورکی اومد خوشم ازش وقتی

 بود خنگ که بس از نه اون اما رفتم ها مرتبه باالترین تا من

 مزخرف های بهانه با تموم فطرتی پست با زیرش زد بعد

 نبینه خوش روز یک بمیره اش بچه بگیره طالق بعدا که بشه دچار غیبی تیر به میخوام فقط

 

 احمقشو خانواده و خودش کردم می نفرینش بدتر میشد اگر کنم گذشت عمرا

 (موافقم مهسا با) نازنین به

 

  14:13 94 آبان 14 پنجشنبه    

 

 شدیم؟ خارج خدا مسیر از

 نخوره نامحرم به دستم

 گفتم احمقشم خانواده به فرصت در و شدم عاشق

 

 دانشگاه کار تو دیگه بیاد خوشت یکی از ای شده خراب روز یک از باید نیست گناه و جرم بستن دل - نگو چرند لطفا

 فامیل همسایه تو واقعی مجازی خیابون خرید

 ما نداریم ربطی کردند کاری کثافت هر سال ۵ که پسرایی دختر اون با بحثمون ما - مفته حرف پس میاد پیش حال هر به

 برسونه بهم مارو خدا تا نکردیم گناه

 

 کنار میگذارم خدارو و ایمان من یا بیفته کردن غلط به باید طرف اون یا - عدالتشو دیدم متنفرم هم خدا از

 

 زندگی از میاد بدم

 مهسا

 

  11:24 94 آبان 1۵ جمعه    



 

 ....زورکی به

 امام شدم اذیت توخیلی مث منم میفته پات به اون بخواه خدا تواز نکن شک نده دست از ایمانتو اما یاپسر دختری نمیدونم

 امام هوس دلم جداشدخیلی ازم بعدازاینکه دوهفته دیدم خودم چشم شوبه معجزه کردمن لطف درحقم رضاخیلی

 اینجایی دیدم توحرم تورو زدگفت زنگ مشهدبهم رفت دوستام از روزایکی دقیقاهمون نشدبرم بوداماقسمت رضاروکرده

 آبم به شده خراب زندگیم خیلی زدگفت زنگ بهم بعدطرف ماه1شد سیخ تنم آقاموبه پابوس برم نشده قسمت نه گفتم

 توم پس بدمیاره مدام هنوزه که هنوزم ببخشمت نمیتونم گفتم کردم تو به که بخاطرظلمیه همش میشه آتیش میرنم دس

 اجرامیشه عدالتش وصبرکن کن توکل بهش جوابتومیده خدا نکن شک کن واگذارش وبخدا بخون قرآنی ختم

 مهسا به

 

  12:0۷ 94 آبان 1۵ جمعه    

 

 نکرد اما کنه درست رو چی همه دادم قول بهش نکرد کمک بهم خواستم رضا امام از من مهسا

 ندارم ایمان بهش دیگه خدارو

 بشه رفتار اینطور باهام نبود حقم

 کن دعا برام

 دارم زندگی و ادمها تمام از و دختر اون از شدیدی نفرت حس

 کنم می فکر خودکشی به

 دنیا و زندگی از میاد بدم

 مهسا

 

  1۷:48 94 آبان 1۵ جمعه    

 

 ببره لذت میشی اذیت بخاطراون ازاینکه نذار خودکشیونزن حرف اصال میاد سرش موقعش به نکن فکر طوری این خدا تورو

 رو اون نذار کن شروع نو وزندگیتواز بسپار خدا چیوبه همه کنه کمکت میخوای چطور میگیری خدافاصله از داری وقتی

 من میخوره حسرتتو خیلی کنی درست براخودت خوبی زندگی وقتی کنی پیشرفت کن سعی بذاره تاثیرمنفی زندگیت

 خودتو اینکه نداره جایی زندگیم تو دیگه که شده عصبانی رفتارم از ندارم شک نذاشتم محل بهش دیدمش چندبار

 ناامیدنشو پس میکنه خداکمکت عزیزم داداشی میخواد زمان فقط واقعاحسرتتومیخوره باالبکشی

 مهسا

 

  1۶:1۷ 94 آبان 19 شنبه سه    

 

 کردین مکان نقل کجا نجفی آقای نمیزنه سر اینجا دیگه کسی چرا

 سالم

 شده قدیمی پست

 مینا



 

  23:۵3 94 آذر ۷ شنبه    

 

 ،؟؟؟؟ شکستن دل

 رابطه به دختر که نیست ازدواج واسه اشناییمون بگه دختر به پسر اگه اخه. کنن می توجیه رو خودشون مردها که جالبه

 نداره ها خانواده به ربطی این پس. داره نگه خودش واسه رو دختر تا گه می دروغ نتیجه در. نمیده ادامه اشنایی

. ازدواج گفت: چیه هدفت گفتم.  بشیم اشنا بهم اقا اون وقتی.  بودم مذهبی کامال دختر یه. دارم اشنایی تجربه خودم من

 ازدواجه واسه خورد قسم و کنم می نفرینت بگی دروغ بخوایی گفتم لحظه همون

 خواستگاری؟ بیان تا بگی خانوادت به خوایی نمی مگه گفتم مدتی یه از بعد

 خندید و. شدم دوست دختر یه با ؟بگم بگم چی گفت

 ساعت هر.  روز و شب. کردم نفرینش تونستم تا من

 کنم دعا براش که داد پیام ما ارتباط شدن قطع از بعد ماه هشت جالبه

 نداشت همسرش به میلی هیچ و بود کرده ازدواج بیچاره خانم یه با: ماجرا اما و

 عجیبه دادش؟؟؟؟؟؟؟؟؟ گفت می بهش همسرش که جوری

 کردم حقت در که هست ظلمی نتیجه این گفت خودش جالبه

 فامیل و معرف که همیشه. کنن شروع جایی یه از باید ازدواج واسه دخترها.  نکنید توجیه رو خودتون لطفا محترم اقایون

 .نداره وجود

 .باشن خودشون فکر به هم خودشون باید

 .هست خودش بدبختی پسر چه دختر چه ازدواج واسه کسی هر دروغ نتیجه اما و

 کردن زرنگی کنن می فکر همه صورتیکه در

 میبینه رو چیز همه خدا

 

 رفته یاد از

 

  11:۵۶ 94 آذر 10 شنبه سه    

 

 سالم

 

 بشن آشنا  ممکنه دیگه راه هر یا مجازی دنیای طریق از یا کار محیط در نفر دو وقتها خیلی

 

 نیست بد  هم آشنایی نوع هر

 

 این میکنن کار شهدا برای و فرهنگی فعالیتهای در و دارن ایمان با و اراسته و خوب ظاهری دو هر که پسری و دختر مثال

 می دل هستند تر باور زود و تر حساس هم دخترا خوب و زارن می ازدواج قرار و قول هم با و میشن آشنا پسر و دختر

 وابسته و میکنه اعتماد دوبرابر قولش و حرفش به  هست متدین داده قول که فردی اینکه خاطر به بستن دل این و بندد

 گاهی ولی شده پشیمون میگه و میاد آقا مدتی از بعد  مقابل طرف اون یاد و فکر میشه فقط  وروزش شب تمام و میشه



 ادمای همه به اعتمادی بی و ناراحتی و اشک غصه روز هر میمونه انتظار در همچنان طرف و شده پشیمون بگه نمیاد حتی

 این باعث نکرده گناهی هیچ نداره مسئولیتی هیچ خبر بدون بره و کردم اشتباه بگه خودش با پسر  فقط هم اینجا متدین

 بدید ایمیلم به حرفمو جواب دارم دوست شده؟؟؟ اه و اشک همه

 زخمی یه

 

  14:24 94 آذر 11 چهارشنبه    

 

 ک بعدش اما داشت دوسم خیلی اوالیل شدم اشنا پسر ی با چت تو من سالمه1۶ هنوز که دخترم ی خودم من ببینید

 بعد پیشم برگشت دوباره اونم شکست دلم بودم وابستش خیلی چون من کنیم کات بیا نشو وابستم گفت شدم وابستش

 گفت بم نره ک کردم التماسش من بره خواست دوباره بعد شارژ و حال واس کرد استفاده سو ازم غقط و شد نزدیگ بهم

 تورو گفت  رفت و گفت ناسزابم کلی و کنم ازدواج اون با میخوام و ام دیگه دختر ی هاشق من ک میگم بت حقیقتو من

 بمیره بسوزه ایشااله شکسته دلم خیلی شد خواهد من مال اون و دخترم اون با ک ساله سه من خواستم حال واس فقط

 شه خاکستر بزنه طال ب دس دارم دوس

 ایوب آل یوشا

 

  01:10 94 آذر 2۷ جمعه    

 

:O 

 صدف

 

  1۶:0۵ 94 دی 12 شنبه    

 

 کرد صحبت خانوادم با بود ازدواج قصدش ولی تو عین کرد من با کاررو همین نفر یه پیش شنبه سه همین شیالن  سالم

 کردیم می کال ویدیو هروقت و بود بزرگتر خودش از که خانم یه بود پزشک داشت ای ترکیه دوست یه بود استانبول تو

 دروغ بهم ازدواجش روز تا اورد می در باهاش معمولی دوست ادای هم پسره امانت من دست سام گفت می و بود اونم گای

 فهمیدم دیگهای طریق از من اما گفت

 اراز

 

  19:۵0 94 دی 12 شنبه    

 

 نکنید بزرگش اینقد لطفا.باشه داده ازدواج قول اگه حتی تونه نمی ینی نمیتونه کسی وقتی. سالم

 میالد

 

  11:2۷ 94 دی 13 یکشنبه    

 



 قائل ارفاق ولی نیستن هم مقایسه قابل اصال که بگیریم نظر در نامزدی دوران مثل رو پسری دوست دختر دوست اگه خب

 داره نامزدشو با ازدواج از شدن منصرف حق دوران این در حتی مقابل طرف که میشیم متوجه کنیم مقایسه هم وبا بشیم

 .گرفت نظر در کار این برای رو حقی هیچ نمیشه پس

 مونا

 

  19:1۶ 94 دی 1۶ چهارشنبه    

 

 احساس ریختم لشق پاس به کلی ضعیف خیلی اونا وخانواده بودن پولدار خانوادم من کرد خودش عاشق منو دوسال یکی

 لحآظ از داشت دوست منو اونم نکنم تامینش نکنم فک بهش نبود لحظه یه میکردم فک بهش زندگیم روزایه تمامه ریختم

 گف که بود مونده ستلش2وه میدم وقت بهت سال3 باشه گفتم بدم ازدواج قول بهش گف بهم بودیم هم مث اعتقادی

 گفتم بهش من نرفتم سرباریم میگف یود بد خیلی مالشون وضل کنه کمک که نداره پولی پدرش گف و نداره امیدی

 من به دیگه وگف میمونم دوست حتی باهات من گفتم جداشیم باید نمیتونم دیگه من گف ولی میدم وقت بهش سال10

 دوستش التماس به که تاین ریجکت تو گذاشت هامو شماره تمامه دوستامو منو کال همیشه واسه رف باش نداشته کاری

 خوشگله و میکنه خرجش و مولداره هم دختره اون که دانشگاشون تو دخترس بتیه دوهفتس گف چیشده بگو گفتم افتادم

 فک گفتن خانوادم کردم تشنج و کروم قش خونه وسط که جوری ریخت بهم زندگیم من میده بهش حالی جور همه و

 داره هفته یه کن کمکم گفتم زدم صدا خدادو فقط میگردم گریه فقط نمیدیدم هیجیو عشق اززور دیگه مردم من کردن

 اصال حالم نشد حاظر حتی برگرده میبخشمش گفتم بهش ختی بود خوب باهوم خاطراتش ندارم خوبی حاله هنو میگذره

 نی خوب حالم اصال چون بده خداجوابشو هفنه تااخراین وامیدوارم نمیگذرم من بده جواب خدا دارم دوست من نی خوب

 مونا

 

  10:1۵ 94 دی 18 جمعه    

 

 زندگیم از کردم شکایت و گله که طور همون واستون اینجا بیام دونستم الزم.باشه خوب حالتون امیدوارم همگی به سالم

 هرکسی نظره به.ادمه خوده جاها تواین داره نقش واقعا که کسی بگم بهتون اومدم شده اروم دلم خدا لطف به که بنویسم

 رفته که جاهایی حاراتش مث بشه بد زندگیم بود شده باعث داشتم باطرفم که چیزایی منم نظره به بدتره همه از وضعش

 مثل و بشم خوب روزی نمیکردم فک واقعا که جوری بود بد خیلی حالمم بود کرده که محبتایی بود کرده که کارایی بودیم

 اشتباهی کاره یه خودم من خدایا گفتم و کردم توکل خدا به دلم ته از شب شنبه۵ ولی بشم وضعی همچین خانوم فاطمه

 دیگه قلبم تو میشع ،باورتون کمیل ودعایه بامعنی حشر وسوره بامعنی خوندم یس وسوره بگیر دستمو خودت ولی کردم

 از راحت وخیلی نبخشیدمش البته بده خدانجاتش که کردم دعا واسش میکردم نفرینش گه منی وحتی نبود ازش اثاری

 فاطمه مخصوصا ندین دست از امیدتونو و کنین توسل بهش کافیه فقط فهمیدم خدارو عشق واقعیه ومعنیه رف بیرون دلم

 و میکنه کمکت باش ومطمعن بگیر کمک خدا از قلبت ،ازته بدی جواب باید هم دنیا اون خودت شما شوهردارین که خانم

 راضایه به راضی کافیه فقط نباشین ناراحت انقدر بگم اومدم فقط زدم حرف خیلی ببخشید. برس شوهرت به زندگی به

 .... باشین موفق همه امیدوارم کنین توسل بهش و خداباشین

 زخمی یه

 

  12:29 94 دی 19 شنبه    



 

 منی شدم وابستش اینهمه من باهمیم ماهه هفت نزدیگ اما اشنایمون بود مجازی ما ها؟دوستی باشم اروم چطور جان مونا

 حق این حال واس بودی گذر یه تو گفت بم رحمی بی با اون اما بردم پناه اون ب نمیدونستم عشقو معنیو دیروز تا اصا ک

 ک هایی سنگدلی دربرار خدا بود؟سکوت من حق این نشو عشقم و منو زندگی مزاحم اویزون گمشو گفت بم بود؟توروم من

 نبود قشنگ اصا شد حقم در

 مونا

 

  23:۵3 94 دی 19 شنبه    

 

 مستقیم غیز حرفی همچین یه اونم درواقع کردم تامینش جورهم همه پیشیش هرروزم ستل2 من ولی بودی ماه هفت تو

 مسلط روخودت کافیه فقط... نکن شک میده جوابشو خدا باش مطمعن خدافظ گف و کرد تجربه بامن عشقو اومد بهم زده

 درکت میفهمم قشنگ حالتو من نمیخواد بندشو بده وقت هیچ خدا باش مطمعن.. دربیایی ازفکرش میتونی بگی بشی

 ازاین بهتر ولی بکشه طول سال یک نه ماه یک تا تو دله زخم ممکنه داشته دوست خیلی خدا که این رو بزار ولی میکنم

 که نداره ارزش انقدر دنیا این کنی فکر دنیا اون خوبیایه دنیاو اون به میدم پیشنهاد بهت. باشه عمر یه دلت زخم که بود

 دوستام از کدوم هیچ شم اروم باخدا تونستم فقط ولی نیستم مومنی زیاد ادمه من... باخودمون کنیم جوری این ماها

 بیارین دست به ارامشو این شماهاهم دارم دوس که  داده بهم ارامشی یه خودش به کردم توکل فقط کنن ارومم نتونستن

 و... خدا میزاره دستش کفه روز یه حقتو باش مطمعن پس میکنه حساب مارو اعمال ترین کوچیک خدا باش مطمعن...

 بده بهش تو جلو جوابشو خدا نباش منتظر نکن اون االف خودتو پس....بالاخره کردیم خطایی یه هرکدوم مارو همه حق

 بدتر حالش که کسی تنها... اخرتتو نه بفهمی دنیارو معنی نه بشه عمر یه واسه دلت زخم نزار کن شروع زندگیتو پس...

 پیه اون توویی مهم االن ولی... بده جوری چه رو هرکسی جواب میدونه خداهم رفته که اون نکن فراموش خودتی میشه

 داری کارا بهترین واسه پتانسیل بهترین االن باال بکش خودتو بشه خوشیت مانع کسی نزار برس خودت به خودشه عشقه

 خدا تواز ولی شکستس میدونم دلت ته از ببری پناه و کنی توسل و توکل خدا به میخوام ازت بازم... کنی تجربش میتونی

 .... میشه خوب حالت من مث توام مطمعنم کن همکاری خودتم بخواه

 مونا

 

  00:00 94 دی 20 یکشنبه    

 

 کجا تواز باشه گرفته جوابشو شایدم..مامیگیم که ماهی اون تو که بده جواب ماها جلو خدا نی قرار حتما بگم رفت یادم

 همین... خدا به کن واگذار فقط کرو باهات کارو این که کسی نباشه مهم دیگه واست اصال..... که بگه تو به نمیاد میدونی

 مردن از حتی دنیاست حاله بدترین عشقی شکست چون.. بشین من مث همتون دازم دوس خیلی.... نکن فک بهش.....

 میشه کمرنگ خدا خودتو باکمک زمان مرور به که تجربس یه ولی...بدتره ادمم عزیزانه

 عاطفه

 

  1۶:19 94 دی 20 یکشنبه    

 



 دختر اوال ؟چون میزنی حرف راحت اینقد چرا میدونی.....میدوزی میبریو خودت واس خوب اقا احمد سالم با و خدا نام به

 ی زندگی وارد اصرار با خودش ک پسری نده نظر خودت واس لطفا پس نداشتی احساسی رابطه تاحاال دوما و زن و نیسی

 عشق بهای ب ک پسری دختره میشه عاشقش ک اونقد میگه ازعشق براش ک پسری بره نمیزاره اصرار ب میشه دختر

 ی بعد خانمم و همسرم میگه هروزبهش میکنه بازی فیلم براش میده ازدواج قول بهش.. میکنه بخاد دختر ی با هرکاری

 نمیخامت میگه حاال دارم دوست میگف بار بیس روزی هرروز ک ادمی همون نمیخامت دیگه برم باید میگه روزمیاد

 ک دل نکن قضاوت خودت واس پس نیسی خدا نه؟شما نداره..تقاص بودی کشیده زندگیتو های نقشه کل باهاش همونیکه

 الناسه حق این میشه چیزامعلوم خیلی الهی عدل تودادگاه باشه میخاد هرجور حاال شکسته دیگه ادم ی بوسیله بشکنه

 یاعلی......ندارن زنانه احساسات چون نی حالیشون چیزارو خیلی مردا بیخیال هی...احمد اقای

 زهرا

 

  21:3۷ 94 دی 22 شنبه سه    

 

  سالم

 بودم پسر ی با سال۶ من

 منم.. مخامت ازدواج برا ک گفت وقرار وقول زبانی چرب با نداشتم کسی اونوقت تا من سراغم اومد پیش سال شش حدود

 دنبال رفتم خودم هاش محلی کم با پیش چندسال اینکه تا.. شدم عاشقش واقعا ک فهمیدم وقتی ولی شدم حرفاش خر

 منم سابق مثل بشو باش داشته دوسم سابق مثل گفت بهم.. سراغم اومد پیش یسال اینکه تا شدم بیخیالش و زندگیم

 من بده رد جواب خواستگارت ب ک گفت کنم ازدواج خواستم وقتی ولی داشتم دوسش واقعا چون سابق مثل شدم

 ک داد پیام پیش چندروز.میرفت کربال ب پیاده پای ک ،،،ادمی میخامت من ک خورد قسم رضا امام حرم جلو   میخامت

 گفتم بهش  گریه زیر زدم وقت همان شکست دلم خیلی ب عقدمه دگه چندروز میخامش ک شدم دختر ی عاشق

 نمتونسم بودمم عاشقش واقعا من.. نبخش گفت مسخره با اون ولی کردی درحقم ک کارای بخاطر هیچوقت  نمیبخشمت

 پ شکوند دلمو ولی بود اشتباه مسیرم درسته... نبود این من حق کنم فراموشش

 زهرا

 

  21:43 94 دی 22 شنبه سه    

 

 هرکس نشددد ک این... باشیم داشته امیدی چ دخترا ما پس نمگیرن کاراشون جواب واقعا یعنی پسرا این این من حرف

 با دربیاره سرش فقطتالفیشو ک مخاممم ازخددددا نمگیذرم شخص اون از شخصاا ک من بکنههه خودش خواس هرکار

  خوردم ضربه خیلی شخص ازاون من بیاره سرش بدترش امیدوارم میشه دختردار روزی ی اونم بکنه همسنکازو عزیزش

 هیچوووقت نمیبخشمش هیچوقت

 زخمی یه

 

  22:49 94 دی 24 پنجشنبه    

 

 دادی روحیه بهم خیلی اجیم جای تو ندارم اجی من فداتشم داد قلب قوت بهم خیلی حرفات بخدا مرسی ابجی جان منا

 مرسی اجی شدم بهتر قشنگت حرفای با االن شکست دلم خیلی ولی بود مجازی ماهم دوستی درسته



 علیرضا

 

  03:1۵ 94 دی 2۷ یکشنبه    

 

 ..سالم

 !شدم آشنا اینستا تو دختری با پیش ماه دو حدود

 حرفشو منم نیستم بار و بند بی رابطه دنبال گفت..شدیم دوست و کرد جلب خودش به منو نظر بود گذاشته که عکسهایی

 گریه کلی کنیم کات گفتم نمیخوریم بدردهم فهمیدم بود گذشته آشناییمون از روز4..میکنیم ازدواج گفتم و کردم تایید

 من..نظر همه از میکرد فرق عکساش با کلی_1 دیدمش هم حضوری من اینکه بعده...بری نمیزارم و منی مال تو که کرد

 زیادی پسرای با فهمیدم و یافت ادامه ما رابطه خالصه...کنه گریه بازم ترسیدم نیومده خوشم که بگم روش تو نتونستم

 بیاد گفتم وقتی من ولی کرده رد کاریا کثافت این بخاطر خیلیارو و بیزاره کاری کثافت از بود گفته بوده،بم دوست

 ولی نداره،میگه قبول میگمو من که اونی هم حجاب،پوشش نظر ،از داری فرق بقیه با تو گفت نکرد مخالفتی هیچ خونمون

 منو اگه که اینه حرفش خالصه....رفتارا و حرفا بعضی بخاطر نمونده بینمون دیگه حرمت ماه دو این تو...نمیکنه عمل

 ......نمیبخشمت هیچوقت بزاری تنهام و بری کردی،اگه عاشقم کردی غلط بزاری تنها راه وسط میخواستی

 میتونه کس هر توروخدا..مشغوله ذهنم حد از بیش چون کردم خراب تونستم تا هم ترممو این امتحانای اتفاقا این بخاطر

  یاحق..ذهنم درگیره جوری بد کنه کمکم

 زخمی یه

 

  12:۵۷ 94 دی 28 دوشنبه    

 

 مجازیه شخصیتشونم مجازی ادمای تمام فهمیدم االن ولی روم چت تو اونم بوده مجازی اشناییم خودمم من علیرضا اقا

 اخر چون کردم کات باش من ولی کرد خودش وابسته منو ک اونی مث کنی وابستش نداشتی حق تو البته خودشون مث

 پسره ی با ساله چهار دارم همکالس ی خودم من واقعی چه مجازی چه هیچ بخدا هیچه پسری دوس دختر دوس هر

 بهم پیش دوماه سال چهار بعد بودن هم درگیر اینا انقد واله ب شهرمون مردم گذاشتن روشون مجنون و لیلی لقب دوسته

  چیه زندگی فهمیدن االن ک ان رسبده دوران ب تازه ادم دوتا چرا؟چون میدونی گرفتن طالق دوماه بعد االن رسیدن

 مونا

 

  19:00 94 دی 28 دوشنبه    

 

 خداست االن دارمش که کسیم تنها گرفتس حالم خیلیم میدم دارم وضع بدترین به امتحاناتمو شما مث منم علیرضا اقایه

 بگی بهش منطقی بشین..  بود خدا کردم حسش واقعا که کسی ولی داشتم حالو بدترین نییس که ماه یه شاید بهتره

 وارده کردی اشتباه بگو بهش یاهرچی بسوزه دلت ممکنه بببنیش اگر چون بهتره بگی بهش اس با اگر نظرم به دالیلتو

 بدتر اخرش.... نمیرسه کس هیچ ینی نمیرسین بهم باش ومطمعن نمیرسه جا هیچ به رابطه این بگو وبهش شدی دوستی

 دیگه یکی و میشی گرفتار خودت فقط چون نباشی کارا این دنباله دیگه که میخوام وازت جداشین االن بهتره.... میشه

 کنه کمک دختره به بخواه خدا از درار پدر های شکستاوتجربه این به میارزه ولی سخته خیلی تنهایی جامعه تواین میدونم



 اینو نرو کارا این سراغ دیگه میکنم خواهش وازت فرداس بهتراز جداشین االن هیچه رابطتتون اخره بگو دختره وبه

  کینن دعا منم واسه باشی موفق امیدوارم.... دنیارو اون نه میفهمیم دنیارو این نه کارا بااین خدا به گفتم بهت خواهرانه

 مونا

 

  19:0۶ 94 دی 28 دوشنبه    

 

 خداست االن دارمش که کسیم تنها گرفتس حالم خیلیم میدم دارم وضع بدترین به امتحاناتمو شما مث منم علیرضا اقایه

 بگی بهش منطقی بشین..  بود خدا کردم حسش واقعا که کسی ولی داشتم حالو بدترین نییس که ماه یه شاید بهتره

 وارده کردی اشتباه بگو بهش یاهرچی بسوزه دلت ممکنه بببنیش اگر چون بهتره بگی بهش اس با اگر نظرم به دالیلتو

 بدتر اخرش.... نمیرسه کس هیچ ینی نمیرسین بهم باش ومطمعن نمیرسه جا هیچ به رابطه این بگو وبهش شدی دوستی

 دیگه یکی و میشی گرفتار خودت فقط چون نباشی کارا این دنباله دیگه که میخوام وازت جداشین االن بهتره.... میشه

 کنه کمک دختره به بخواه خدا از درار پدر های شکستاوتجربه این به میارزه ولی سخته خیلی تنهایی جامعه تواین میدونم

 اینو نرو کارا این سراغ دیگه میکنم خواهش وازت فرداس بهتراز جداشین االن هیچه رابطتتون اخره بگو دختره وبه

 کینن دعا منم واسه باشی موفق امیدوارم.... دنیارو اون نه میفهمیم دنیارو این نه کارا بااین خدا به گفتم بهت خواهرانه

 عادت بهت ممکنه کردن عادت تازه و ادماست اشناییی واسه صرفا ادوماه باش مطمعن نمیشه عاشق دوماه تو ادم درضمن

 واقعا مسیولییی واقعا دیگه موقعع اون چون دیگس هرزمان از بهتره جداشی االن اگه نشده عاشق باش مطمعن ولی کرده

 ..... 

 زخمی یه

 

  12:20 94 دی 29 شنبه سه    

 

 تمام ثانیه یک عرض میتونی بکنه میتونه هرکاری تواناست خیلی موجود ی انسان بکنه میتونه هرکاریو ادم بابا بیخی

  شدنی ولی سخته بدونید نمیشه میگن ک اس بهونه همش اینا شدنیه ولی اسونه نمیگم کنه دیلیت ذهنشو تو ادمای

 سمیه

 

  1۵:۵2 94 بهمن 4 یکشنبه    

 

 محضه اشتباه چت وروم تانگوالین مثل مجازی دنیای ازطریق دوستی ارتباط..  دوستان سالم

 زخمی یه

 

  00:01 94 بهمن ۶ شنبه سه    

 

 در بدی خیلی میدونید واقعا اگ نبخشید طرفو هیچوقت اوال خوردید شکست ک ام کسایی ها رابطه اینجور بده خیلی اره

 نیس پخی هیچ ک برسونید بش پیشرفتتون با شید بلند جاتون از دوما کرده حقتون

 افتاب دختر

 



  13:1۶ 94 بهمن ۷ چهارشنبه    

 

 نمیشناسه منو اصا طرف ولی دارم دوس خیلی خیلی نفرو یه میشه سالی یک ک شهرستانیم دختر یه من دوستان سالم

 نبودم کسی با بحالم تا نیستم اینا و دوستیو اهل من میکنیم زندگی مسیر یه تویه چون کیم نمیدونه ولی میشناسه چهرتا

 فامیلی نسبت چون نداره وجود راهیم هیچ بگم بهش چجوری نمیدونم واقعا اما دارم عالقه بش بدونه اون دارم دوس فقط

 میشم دیوونه دارم میترسم ابروم واس کنم عالقه ابراز بش برم زشته دخترم یه که منم واس دارم نداریم باهم چیزیم یا

 کنم چکار

farnaz i 
 

  12:4۵ 94 بهمن 12 دوشنبه    

 

 کارو این تروخدا بود زندگیم اشتباه بزرگترین ک شدم اشنا چت طریق از پسر یه با پیش سال 2 حدود هم من.. سالم

 دلم کنم تموم رو رابطه نمیشد روم ولی نمیخوریم هم درد به فهمیدم روز چند از بعد..ندین انجام شرایطی هیچ تحت

 وجدان عذاب منم حرفا این بودمو عاشقت و شکست دلم میگفت اون کردم تموم رو رابطه ماه 2 بعد ولی واسش میسوخت

 طرف از باید میگن شدم داغون من اون از بیشتر ینی. کشیده روانشناس ب کارم حتی همراهمه هنوز ک گرفتم شدید

 تا زمین واقعا...م درمونده کلمه واقعی معنای به شده تر داغون اوضاع دادم پیام بهش وقت هر من ولی بطلبی حاللیت

 یا واقعیه حرفاش اون نمیدونم ک چند هر.. بود بازی بچه واسم چیزا این بودم احمق من ولی داشت فرق دنیامون اسمون

 و روحی لحاظ از واقعی معنای به چون بخشمش نمی ک منم این نباشه واقعی اگ ک کنه تحریک منو احساسات میخواد

 بچگانه رابطه یه واس...و شدید دردای نفس تنگی قلب تپش شدم داغون جسمی

 س

 

  23:3۵ 94 بهمن 20 شنبه سه    

 

 .سالم

 قبول من خانواده ولی شد هادگفته خانواده به هم سریع کرد خواستگاری ازم مومن پسر ی بودم دانشگاه سه ترم منم

 بودم شده وابستش بدجوری مدت این تو منم بعد بگذره سال چند گفتن بود نرفته وخدمت بود دانشجو اونم چون نکردن

 درمیاورد لرزه به و عرش اونروز من گریه شکست بدجوری دلم کرد ازدواج دیگه یکی با رفت ها قضیه این بعد اونم

 ی به و نیاورد دوام زیاد زندگیش اونم.بودم شده خرد میزدم سینه به اقارو سنگ که خانوادم پیش شکست قلبم بدجوری

 .گرفتن طالق نکشیده سال

 ... و ببخشش و شدم عوض دیگه گف خواست حاللیت و داد پیام بهم و برگشت دوباره اقا امثال مهر

 به رفت و گذاشت باز دیشب خوندیم موقت صیغه و کرد خواستگاری دوباره نمیرفت فکرم از لحظه ی سال سه این تو منم

 میشه چی من بده؟وابستگی تاوان نباید اون حاال شکسته بدجوری دلمو کرد تکرار دوباره کارشو نداریم تفاهم گفت راحتی

 بده؟ باید کی اشکامو جواب

 علیرضا

 

  01:11 94 اسفند 2 یکشنبه    



 

 خواستم ،ازش خودمو خدا دست نمیدم،سپردم دست از سادگی به آرامشمو دیگه..جان مونا شد سپری هم بدمون روزای

 میان باز هم خوب روزای که دارم ایمان..بزنه رقم برام سرنوشتو بهترین

 دلشکسته

 

  14:۵۷ 94 اسفند 9 یکشنبه    

 

 چت و دوستی فاز تو اصال بود گرم زندگیم به سرم من همتون برعکس اتفاقا ندارن احساس پسرها میگن که دخترایی این

 بدرد گفت واهی های بهانه با سال چند بعد و کرد دلبستم زندگیمم تو چپوند خودشو دختر یک تا نبودم ازدواج و دختر و

 بودم سر خیلی ازش من - دروغه عبارت این ته و سسر - خوریم نمی هم بدرد:  دروغ ترین تکرارتری - خوریم نمی هم

 و نکنید بزرگش گفتن که هم پسرهایی این - احمق لجن کثافت بره اسفل بدرک امیدوارم رو زاده حروم کنم نمی حاللش

 گوش و سر و زیر به سر پسرهای ما میشید باعث که هستید کثیف پسرهای شما همین اجدادتون ارواح کردین غلط اینها

 مطمئن - بشه کشید لجن به ازدواج برای پسر دختر رابطه شدید باعث آشغالها شما همین بشه نگاه بد بهمون هم نجنبیده

 می بازی بقیه احساس با که بکشه طالق به همتون ایشاال میاد سرتون بدترش کردید غلطی هر پسر چه دختر چه باشید

 کنید

 

 در بذارید هم خدا - نوشتید چی نشدم متوجه متنو بیشتر نصف باش نداشته امالیی اشتباه انقد لطفا مونا خانم ضمن در

 به کثافت دختر یک وررود با زندگیمو آرامش که بخشم نمی خدارو بریدم هم خدا از بریدم همه از دیگه بخورید آبشو کوزه

 کشید گند

 مرد احساسم کافر شدم کنار گذاشتم بوسیدم رو خدا ؟ بخوام کمک هام سختی مسبب از حاال شد آزارم باعث خودش خدا

 و ترحم و بخشش حس کمترین غیره چه فقیر چه کرده فوت انسان چه پسر چه دختر چه ای زنده موجود هیچ به دیگه

 یک فقط مرد احساسم باشم داشته دوست رو کسی بتونم کنم فکر تونم نمی دیگه ذره یک حتی ندارم محبت و دلسوزی

 متحرکم مرده

 

 بشینه خانوادش تمام عزای به کنه لعنت رو داهاتی دختر اون احمق و کثافت ننه و بانی و باعث خدا

 

 دختر اون درصد 90 که بخونن اینجا بیان دیگه سال ۵ نبخش خب نگذر خب میکنن مسخره که اونهایی گذرم نمی من

 مونه نمی جواب بی ظلم میکشه طالق به زندگیشون شده نفرین پسرای

 حسینی الهام

 

  1۶:0۵ 94 اسفند 9 یکشنبه    

 

 برادرم سالم: دلشکسته ب

 !!!شتابان؟؟؟ چنین کجا ب

! ... کصافتیه چ فهمیدم بعدش و! کرد وابسته! اومد خودش نخواستمش من! زندگیم تو"اومد " یکی!  خودت مثل یکی منم

 رف شد تموم



 چی ک اخرش ولیییی خوردم هامو غصه کردم هامو گریه منم! نیس اینطور! نع! احساسم؟ بی خیلی من میکنی فک االن

 !ببندی؟ فش ب زمانو و زمین میخوای تاکی جان؟ دلشکسته بشه

 !همین بیا بخودت

 !حرفم بیاد مسخره بنظرت خیلی االن شاید! ببخش میده جواب خیلی کن عمل بهش میکنم توصیه ی ضمن در

 ! بده نجات لعنتی احساس این از رو خودت و ببخش ولی

 افکارت هم میشی راحت خودت هم

 !؟؟ چی ک اخرش ؟!کن فک منطقی کمی

 زخمی یه

 

  22:09 94 اسفند 9 یکشنبه    

 

 .....تو سی درمس حونم دلشکسته

 ازم وسر ی خودم من رفته ک هرکی سر تو درک ب رفت ک رفت بهم ریختی دختر یه بخاطر زمانو و زمین باش اروم یکم

 هدیه دیگه یکی برا ولنتاین میگرفت پول من از میزد حرف دیگه یکی با میگرفت شارژ من از رفت و کرد استفاده سو

 چی همه بصبر مشکالته حالل زمان گذر نیس خیالم عین االن خداروشکر اما دوستاش تمام جلو نذاشت برام ابرو میگرفت

  خود ب خود میره یادت

 امینی بهار

 

  1۷:1۶ 94 اسفند 12 چهارشنبه    

 

 میخوان شد بحث باعث که مهمونی تو حرف یه خاطر به نامزدم خانواده ولی کردم نامزد هست ماه دو االن من سالم

 بی ولی کردم گریه  کردن خواهی عذر میترسه خانوادش از خیلی ولی داریم عالقه یهم ونامزدم من بزنن بهم رو نامزدیمون

 الناس حق این شما نظر به تابم بی خیلی ولی خداست به امید  چیه وشب روز نمیدونم است هفته یک االن هست  ثیر تا

 نیست؟؟؟

 دختر ی

 

  00:02 94 اسفند 2۷ پنجشنبه    

 

 کمبود خاطر به موقع اون من و بود ناخواسته واقع شکوندم ناخواسته رو بود پسرم دوست اولین که پسری ی دل من

 زندگیم تو اومد ی پسر ی و گذاشت جلوم بدترشو برابر ده خدا بعدش ولی نبودم آشنا احساسی مسایل این با خیلی تجربه

 اونقدر روحی دردای این نیست هم نامحرم و محرم بحث و مکافاته دار دنیا بگم میخوام گرفت ازم روزمو و شب که

  نمیگذره بندش شکسته دل از خدا و خداییم های بنده ما و کنی قضاوت نمیتونی نکنی تجربشون تا که وحشتناک

 حماقتمو بخشم می

 

  04:40 94 اسفند 28 جمعه    

 



 شدم، آروم خورده یه خوندم منم گذاشتن کامنت اینجا که کسایی ی همه به سالم

 فکرشم حتی نداشتم، دخترارو با عاطفی ارتباط ی درباره ای تجربه هیچ ولی سالمه 2۷ اینکه با که بودم پسری یه من

 من ولی کرد عمل تجربه با خیییلی آشنایی ابتدایی لحظات از زندگیم، تو اومد اتفاقی خییلی نفر یه پیش دوسال نمیکردم،

 دوست منو خیلی کرد، عالقه ابراز بهم اول همون از!!! کردم پاکش زندگیم از امروز دقیقا که میشم متوجه دارم امروز اینو

 پای من ایستادم، عشقم پای من کرد، ولی بکنه خودش عاشق تونست سخت خیلی منو( بود دروغ البته که) داشت

 گلم دست ی خانواده با....  و مشترک ژندگی برای درآمد نظر از چه مشکالت اوج در ایستادم، بهش زدم که حرفهایی

 نایابی گوهر چه که میکردم خداروشکر روز و شب رفت، پیش عالی چی همه شدیم، هم نامزد و خواستگاریش رفتیم

 باشه، داشته دوستم حد این تا بشه پیدا یکی زندگیم تو نمیکردم فک واقعا کردم می شکرش روز و شب کرده، نصیبم

 کردم پیدا درآمد کردم، کار ایستادم، هام قول پای جوره همه بودیم، نامزد ماه ۶ نزدیک ما بشه، طوالنی نمیخوام خالصه

 خدا واقعا!!!!!!!!!! بیرون گمشو زندگیم از گفت بهم ای کننده قانع دلیل هیچ بدون پیش هفته ولی ، پیشرفت خوب چی همه

 حاال رفت، کردو رها منو آخرشم شد انجام ریزی آبرو کلی اینکه خالصه!!! پسر چه دختر چه نیاره پیش هیچکسی برای

 اشک ولی نداره، اهمیتی برام شد تلف ازم که زمانی و هزینه!!! رفته سرم کالهی چه!!!! خوردم فریب که میشم متوجه دارم

 !!!نمیبخشم رو شد جاری مادرم و پدر چشمای از که اشکی ولی میگذرم خودم حق از!!!!! نمیکنم حالل مادرمو و پدر

 هایی بدبختی از ای مجموعه تونه می خوشبختی بود، نوشته خوندم ای جمله یه خانوادم، و من برای بود سختی روز امروز

 ! نیومده آدم سر که باشه

 !! برعکس و میشن، گر سواستفاده دخترهای ی طعمه که هستن هایی پسر هنوز که بنویسم خواستم

 همه بگم نمیخوام! نکنید اعتماد داره دوستت گفت بهتون زود خیلی که کسی به!! پسرها دخترو برای دارم توصیه یه

 آدم یه با که زیاده خییییییییلی احتمالش بدونین ولی بشین امید نا نمیخوام چون میگن دروغ میکنن بیان زود که افرادی

 !نمیکنه دریغ شما قبال در ای استفاده سو هرگونه از ادامه در و داره هم سادیسم البته که هستین طرف گرگ ی تجربه با

  همگی از مرسی

 !!!!داد نجاتمون که بزرگه ما خدای

 

 ناشناس

 

  1۵:18 94 اسفند 28 جمعه    

 

 !؟ نداره معنایی دل شکستن پسر و دختر دوستی رابطه توی واقعن

 !بده تاوان نباید چطور..شده دلی اندوه و شکستن باعث و بیشتر تقصیر طرف یک مطمینن ولی مقصرن طرف دو هر درسته

 ..باشه همینطور که امیدوارم..مکافاته دار دنیا میگن


