
) از خــون دل نوشــتم، نزدیــک دوســت، نامــه
) القیامــه  هجــرک  مــن  دهــرا،  رایــت  انــی 
ــون ــال مجن ــک مث ــون ی ــم، چ ــقانه ماهی ــا عاش م
ــا دیدگانمــان خــون عشــق آمــد و چنیــن کــرد، ب
صــادق، نــوای دل بــود، از عشــق خــود ســخن گفت
ــش دوخــت ــه لیلی ــرد، دل را ب ــود ک ــان خ ورد زب
مــا در گنــه کــه غرقیــم، بخشــنده چــون تویــی تــو
همــزاد هســتی هســتی، هســتی تویــی، تویــی تــو
ــدارد ایــن جــان ــو کــم، ارزش ن ــدای ت جــان در ف
ــان ــم ج ــی از دل ــا باش ــتم، ت ــود گذش ــان خ از ج
نقــاش ایــن دلــم بــاش، چون تو کــه باشــد این جان
ــان ــن ج ــدارد ای ــر ن ــو، دیگ ــون ت ــی و چ ــاه من م
مــن مانــدم و تــو هســتی، در پــای عهــد خــود مــرد
بــا اینکــه یــک زن هســتی، امــا تویــی تــو یــک مرد
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این آخرین فرصتیه ک بهت میدم
یعنی نه ب تو
به هر دومون بخاطر هردومون
هر کسی بره سراغ زندگیش
خودتو درست کن محمد
اگه زندگیمونو دوس داری
 21:45 1398/8/20

این پیامی بود که بازم منو آورد تو زندگی...
ــه  ــل شــروع شــد، روزهایــی ک ــاه ســال قب داســتان از دی م
بدهــی هــای زیــادی داشتیم،مشــکالت زیاد...نــه اعصــاب 

داشــتم نــه حوصله..دلــم میخواســت بمیــرم...
گفتــم شــاید بــا کســی حــرف بزنــم حالــم بهتــر بشــه و 
مشــکالتم فرامــوش کنم...اخــه هیچکســی هــم باهــام حــرف 

ــرد... ــم نمیک ــزد کســی درک نمی
با لبتابم توی گوگل سرچ کردم: چت روم

اولیــن ســایت رو وارد شــدم. و یکــی اســمش بــود: همــدم...
از بابــت شــباهت اســم هــا بهــش پیــام دادم اخــه مــن هــم 

اســمم رو رفیــق نوشــته بــودم.
15:45  1398/9/13  

26 دی

سالم
23:20  1397/10/26  

سالم
 23:22 1397/10/26
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خــوب هســتید؟ ببخشــید مزاحــم شــدم فقــط بــا توجــه بــه 
اســمتون گفتــم شــاید کمــی زمــان داشــته باشــید بــرای 

صحبــت.
23:23 1397/10/26  

مرسی. خواهش میکنم گوش میدم
 23:24 1397/10/26

ــا قطــع و  ــم، ام نزدیــک هــای نیــم ســاعت باهــم حــرف زدی
ــرام  ــق تلگ ــه از طری وصلــی ســایت چــت روم باعــث شــد ک
باهــاش حــرف  رو. وقـتـی  بدیــم صحبــت هامــون  ادامــه 
میــزدم بــه دقــت گــوش میــداد و پاســخ میــداد، کمــی 
ــردم  ــدا ک ــک دوســت خــوب پی ــه ی ــودم از اینک خوشــحال ب

کــه منــو نمیشناســه و میتونــم باهــاش درد دل کنــم.
آخــه یــک مشــکلی کــه داشــتم نمــی تونســتم بــا افــرادی کــه 

منــو میشناســن درد دل کنــم.
بــا ایــن دوســت هــم ناشــناس حــرف میزدیــم بــا نــام کاربــری 

تلگرام.بدون شناســایی اســم و شناســایی شــماره.
17:41 1398/9/15  

رفیق باید برم استراحت کنم چشمام باز نمیشه
 23:58 1397/10/26

ممنونــم از اینکــه بــه حرفــام گــوش دادی. منم میــرم بخوابم 
امشــب ســبک تر از قبــل هســتم. درد دل کــردن واقعــا آدمــو 

ســبک میکنــه. میتونــم روزهــای آینــده هــم حــرف بزنــم؟
23:59 1397/10/26  

آره چرا که نه. پس فعال خدافظ
 23:59 1397/10/26
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شــب رو خوابیــدم و صبــح بعــد گذرونــدن مکافــات اداری و 
کارهــای روزمــره بــه دوســتم پیــام دادم.

17:50 1398/9/15  

27 دی

سالم، روز بخیر دوست عزیز خوبید؟
13:35 1397/10/27  

 ســالم خوـبـی خوشــی. فکــر نمیکــردم بــاز پیــام بــدی.
 البتــه میدونــی خودمــم دلــم میخــواد بــه جــای چتــروم بــا
 یکــی حــرف بزنم.میدونــی اخــه مــن وقتــی کســی نباشــه
 باهــاش حــرف بزنــم میــرم چتــروم. مــا از دیشــب اصــال
ــا ــم اصــال دارم ب  هــم رو نمیشناســیم معرفــی کــن ببین
کــی حــرف میزنــم
من لیال 26 اهواز گلستان، حقوق، مجرد
 13:46 1397/10/27

مــن واقعیــت اولیــن بــار بــود کــه چــت روم آمــدم. مــن 
اردبیــل رشــته کامپیوتــر از  محمــد 24ســاله 

راستی اهواز یا گلستان هستید؟
13:47 1397/10/27  

 در اهــواز ســاکن هســتم و در گلســتان درس خوانــده
 ام!!! وای تــو چقــدر کتابــی حــرف میزنی.مثــل آدم حــرف
بــزن خــوب
 13:48 1397/10/27

چشم
13:48 1397/10/27  
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چشمت بی بال
 خوب از اخالقت بگو
 13:49 1397/10/27

من آدم آرومیم و شعر میگم گه گاهی
13:49 1397/10/27  

 واقعــا؟ چــه خــوب. مــن شــعر دوس دارم.شــعرای علیرضا
اذر
 چمــدان دســت منــو تــرس بــه چشــمان مــن اســت ایــن
غــم انگیزتریــن حالــت غمگیــن شــدن اســت

 بــه نظــرم عشــق خطرناکــه آدمــو نابود میکنــه ازش دوری
کن
غرور آدمو از بین میبره
 13:50 1397/10/27

من قصد خودکشی داشتم عشق بود که نجاتم داد
13:50 1397/10/27  

خودکشی مرگ قشنگی که بدان دل بستم
دست کم هر شب و هر روز سیر به فکرش هستم

 من آزمون وکالت دادم اول بهمن جوابش میاد
به شدت استرس دارم
 13:51 1397/10/27

استرس نداشته باش چرا آخه نگرانی؟؟
مثبت فکر کن

13:51 1397/10/27  
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از عشقت بگو
13:52 1397/10/27

مــن عاشــق شــدم.البته طــرف هیــچ وقــت نفهمیــد کــه 
بهــش عالقــه دارم. چــون اصــال اقدامــی نکــردم هیــچ وقــت

اخه تا اومدم بجنبم فهمیدم متاهل هست...
13:52 1397/10/27  

!!یا خدا !! چی کشیدی
هیچ وقت دیگه به کسی نگو اینو
 عشق دست آدم نیست یه جوری آدم عاشق میشه
 13:52 1397/10/27

ببخشــید آف شــدم، بینــی ام خونریــزی کــرد مجبــور شــدم 
بــرم

14:21 1397/10/27  

 تــو هــم مثــل منــی، دماغــت خونــی میشــه. یــه بــار مــن
 بــا یکــی تــوی چــت آشــنا شــدم. ســرطان داشــت، یــه مــاه
 قبــل اینکــه بمیــره دیگــه باهــام حــرف نــزد . ولــی تــو از
روی عکــس پروفایلــت معلومــه ســالمی و البتــه جوانتــر
چتــروم تــو  دوســت  یــه  اومــدم  تهــران  بــار  دو   مــن 
ـی وقـتـی دیدمــش انــگار  بــود میگفــت 25 سالشــه وـل
شــد. بــاورم  تــا  دیــدم  ملیــش  کارت  بــود   14ســالش 
 آدم هــای شــمال ایــران از جنــوب ایــران جــوان تــر بــود
چهرشــون فکــر کنــم آب و هــوا اینجــوری میکنــه
 14:23 1397/10/27

 راســتش مــن عاشــق حامــدم. همیــن کــه تهرانیــه. شــاید
 هنــوز وقــت منــو و حامــد نرســیده ولــی یــه روز شــکنجه
تمــوم میشــه و بهــش میرســم. حتــی اگــه دروغ باشــه
 14:24 1397/10/27
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بیشتر بگو، مشکلی هست که ازدواج نمیکنید؟
14:25 1397/10/27  

 منــو حامــد 4 ســال پیــش آشــنا شــدیم وقتــی کــه تــوی
 نمایشــگاه گل هــای زینتــی دیدمــش ... میدونــی حامــد
 بــه گیــاه عالقــه زیــادی داره، پســر خوبیــه. تــو ایــن چنــد
 ســال کــه باهــم حــرف میزنیــم البتــه فقــط بــا واتــس آپ
 هیــچ وقــت نیومــده اهــواز... مــن دو بــار رفتــم دیدنــش
تهران
ــا راه دور ازدواج کنــی، از ــد ب ــواده حامــد میگــن نبای  خان
 اینــور هــم حامــد هنــوز دانشــجو هســت و شــغلی نــداره
 بــا اینکــه پــدرش پولــداره اخــه ســرهنگ بازنشــته اســت
.و چندتــا آپارتمــان دارن تــو تهــران
خوشــگل میگــه،  دروغ  نــه  میکنــه،  دعــوا  نــه   حامــد 
خوبــه اخالقــش   ...هســت، 
ــری ــع دکت ــون جام ــرای ازم  بهــش میرســم... اون داره ب
ــت ــرای ازمــون وکال ــم ب ــه من میخون
 14:27 1397/10/27

 گذشت...
هــر روز مدتــی کــه بــرای حــرف زدنامــون باهــم میگذاشــتیم 

بیشــتر و بیشــتر می شــد.
بهمن رسید و خبر ازمون وکالت لیال اومد.

19:37 1397/9/15  

1 بهمن

ســالم خوبــی ســالمتی. نتیجــه آزمــون اومــده انشــاهلل کــه 
ــری؟ خــوش خب

9:10 1397/11/1  
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سالم...نه..خیلی ناراحتم..قبول نشدم
 9:52 1397/11/1

لیــال خانــم اشــکال نــداره اینقــدر خــودت رو ســرزنش نکــن، 
ــو محــک زدی از امــروز شــروع  ــه ایــن فکــر کــن کــه خودت ب
کــن بــرای ســال بعــد بخــون، مطمنــم ســال بعــد رتبــه خوبــی 

میــاری.
9:54 1397/11/1  

.ولش کن. باید فراموش کنم
 9:55 1397/11/1

ــه  باشــه، راســتی یادمــه گفتــی باشــگاه میــری، دختــر کارات
کار واقعــا خطرناکــه بــا کوچکتریــن بحــث شــوهر بیچــاره یــه 

کتــک مفصــل میخــوره!
9:56 1397/11/1  

خخ نه بابا بدنسازی میرفتم نه کاراته
 9:56 1397/11/1

حوصله داری فیلم نگاه کنیم؟
یــه فیلــم هنــدی هســت  جالبــه لینــک دانلــودش بــرات 

میفرســتم
9:57 1397/11/1  

 باشــه یــه ذره وایســا مــن نخــود لوبیــا بــزارم رو اجــاق
برگــردم
 9:57 1397/11/1


