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...سالم  

 امیدوارم حالت خوب باشه...

 بذار همون اول خودمو معرفی کنم...

سالمه...  26من اسمم رضاست و   

 و صد البته مجرد...

 گفتم مجرد...چون حس میکنم دیگه وقتشه...

 میخوام تو این کتاب درمورد ازدواج با شما حرف بزنم...

 از پارسال یه حسی بهم میگه برو ازدواج کن...

معتقدم کسی که وقت ازدواجش بشه از درون یه حسی مدام هلش میده و میگه برو 
اج کن و تو خلوتشم مدام با یه سری چیزا اذیت میشه...ازدو  

به خودم قول دادم که نهایتا تا دو سال آینده حتما ازدواج کنم و برای پارسال منم 
 خودم کلی برنامه ریختم...

که باعث شد این کتاب   ولی این تازه اول ماجرا بود...بعدش یه سری اتفاقات برام افتاد
 رو براتون بنویسم...

... گلم  ایو داداشها آبجی  ببینید  

این چیزایی که من تو این کتاب میخوام بگم رو هیچ جا پیدا نمیکنی...میخوام یه 
 سری حقیقتای ازدواجو بگم که خیلی ها میترسن حتی بهش فکر کنن ! 

... خدا برام درست میکنه همش به خودم میگفتم : من وقتی تصمیم به ازدواج گرفتم 
 همین...

... وارد زندگیم بشهبعدشم منتظر بودم تا اون شخص   
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 این بزرگترین اشتباهم بود...

  خیلی از دخترا هم همینن...

میگی برنامت برای ازدواج چیه... به خیلی از دخترا وقتی  

حضرت بی بی یا خانوم فاطمه زهرا...توسل کردم به : میگه   

االن منتظرم ... و  

غلطه !دواج نگاه به از باور کنید این نوع   

 ازدواج کشکی کشکی نیست! 

 برنامه میخواد ! 

...ونخودم و ترسای کردن تنبلی  یعنی توجیه ااین  

 اگه فکر کردی با این چیزا میتونی ازدواج کنی باید بگم که فعال باید بشینی خونه...

 ازدواج برنامه و هدف ریزی داره...

 من از پارسال تصمیم بر ازدواج گرفته بودم...

بزرگترین اتفاق زندگیم بود خواستم مطالعات و تحقیقات  ...اونجایی که این اتفاقاز 
 خودم رو در این زمینه باال ببرم...

 خالصه هر مطلبی بود در مورد ازدواج خوندم و تحقیقات شبانه روزی کردم.

تازه ؟ خیلی از این مطالب خیلی سطحی و مسخره  اما دیدم هر کسی یه چیزی میگه !
 بود...

عموم مطالب و کتاب ها در زمینه ازدواج فقط یه مشت اطالعات بی ارزش غیر کاربردی 
 میدن.

 هر کسی سلیقه خودشو میگه...
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یک درمورد ازدواج زیاده...یا آدمای شدیدا مذهبی در مورد ازدواج نظر و کال نگاه صفر 
من کلم از این کتابا تو این مدت پر شده... میدن یا آدمای غربی...  

درمورد ازدواج حرف  و کاربردی کتابی رو ندیدم که بیاد خیلی ساده و راحت و کاملمن  
خودم دست به کار شدم...بزنه...بخاطر همین   

به خودم گفتم میخوام رمز ازدواج رو کشف کنم و بعدش خودم عملی کنم و وقتی ازش 
 نتیجه گرفتم به همه بگم تا اونا هم نتیجه بگیرن...

توسل کردم و ازش خواستم :و بهش امام رضا پابوس  یادمه پارسال رفتم  

یا امام رضا ؟   

کمکم کن تموم تجربیات خودمو در قالب یه کتاب کمکم کن ازدواج موفق کنم و بعدش  
 در اختیار بچه ها بذارم...

یادم نمیره...واقعا از ته دلم برای ازدواج خودم و بچه ها دعا کردم.اشکامو هیچوقت   

سری اتفاقات به نفع من ه معجزه وار رخ داد و ییه سری اتفاقات بعدش دارو شکر خ
 پیشرفت و در یه زمان خارق العاده معجزه زندگیم رخ داد...

و بگم که چقدر عشق  ارمدوست دارم اون حاالت خوبم رو با شما به اشتراک بذ 
...شیرینه  

زندگیم تغییر کرده...واقعا   

حرف میزنم... جزئیات زندگیماال تو ادامه کتاب بیشتر در مورد ح  

داره... خیلی فرق این کتاب با کتابای دیگمراستش   

گذاشتم.بیشتری  وقت  برای این کتاباینه که  فرقشم  

هه یا شش ماهه مینوشتم...ولی این کتابم شاید کتاب های دیگه خودم رو سه ما
کر میشستم فچه شب ها و چه روزهایی که تا نوشتمش...یک سال طول کشید  تقریبا

...تا بتونم عملیش کنم  دواج خوب چیهمیکردم تا بفهمم رمز و راز از   
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 میدونی چیه...

زندگی رو بازی میبینم... کل  من  

 بخاطر همین همیشه دنبال قوانین بازیش میگردم...

 هر جا گیر میکنم میگم : قوانین بازیشو بلد نیستم.باید برم یاد بگیرم...

 بچه ها ؟

بازیه و اگه رمز و قوانینشو یاد بگیری میتونی خوب ازدواج کنی...کل ازدواج یه   

 من بهت قول صد در صد میدم که از این کتاب نتیجه میگیری...

 چون خودمم گرفتم.

این کتاب به درد متاهل ها نمیخوره...چون دیگه ازدواج کرد تموم شد رفت.این کتاب 
... ازدواج کننمجردن و میخوان که کسایی میخوره    دفقط به در   

به جز این کتاب هیچ کتاب انقدر به این کتاب مطمئنم که نتیجه میده که ازت میخوام 
...و گوش ندی  نخونی در مورد ازدواج دیگه و هیچ سخنرانی دیگه ای  

 چون گیجت میکنن و اطالعات الکی بهت میدن.

 اگه این کتابا مفید بود هیچوقت این همه امار طالق باال نبود.

فات در مورد ازدواج زیاده...خرا  

...داشتخوب به من اعتماد کن...من میدونم چجوری میشه ازدواج   

  ... من اتفاقات خوبی تو زندگیم افتاده

 ببین ؟

خوری...گول بخیلی  تو ازدواج ممکنه نباید ساده باشی...وگرنه   

واقعیشونو نشون خیلی دخترا و پسرا خود من تو ازدواج اینارو خیلی خوب فهمیدم ! 
 نمیدن...
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بعد ازدواج تازه بفهمی : اگه آدم شناس خوبی نباشی ممکنه بد انتخاب کنی و  

 وای....

چکار کنم حاال... ... ازدواج کردماین کیه من باهاش   

 هه...

 هیچکار !

 میدونی چرا ؟

... راه برگشتی نیستخیلی دیر شده و  دیگهچون   

میلیون...یا باید تو شناسنامت بخوره یه  300بدی  یا باید مهریهاگه بخوای کاری کنی 
 زن طالقی...

ه ما این چیزارو اصال نمیپسنده و کلی قضاوتت میکنن...خودتم میدونی که جامع  

 خالصه چشماتو وا کن.

 این چیزا شوخی نیست !

زندگیت داغون میشه!اگه بد انتخاب کنی   

سرمایه گذاری رو مثل برعکس اون چیزی که خیلی ها فکر میکنن...من ازدواج 
 میبینم...

 یه سوال ؟ تو پولتو تو کدوم بانک میذاری ؟ 

 خب معلومه..

 بانکی که مطمئنی...

ازدواج هم همینه...باید خوب انتخاب کنی...چون میخوای سرمایه عمرتو براش 
 بذاری....

 به خدا شوخی نیست...
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میکنم عین کف دست باهات صادق باشم و همه چیزو بگم. من سعی  

نهون بمونه...پنمیخوام هیچی   

میخوام.و آبجی و داداش منی...من خوشبختیتو ت  

 باور کن شوخی نیست !

من خیلی تجربه ها دارم...هم تو خواستگاری و هم تو نوع ارتباط با جنس 
من بذارم تا به مشکلی برنخوری...مخالف...میخوام تموم این تجربیاتمو در اختیارت 

اگه یه لحظه بی احتیاطی میکردم ممکن بود همه چیزم خراب بشه...چون چشمم کور 
 شده بود و احساساتم جلو عقلمو گرفته بود.خدارو شکر که کنسل شد !

 من دوست ندارم عاشقانه ازدواج کنی...

ارزش های درونیت... من دوست دارم عاقالنه ازدواج کنی ... عاقالنه یعنی بر حسب  

...ثال ارزش درونی من یکیش حجابهم  

م همسر آیندم حجابش چادر باشه...همیشه دوست داشت  

بود که قدمم ازش یکم بزرگتر باشه... این فانتزی ذهنیم اصال  

... وای خدا  

 چیزی نگم بهتره...

 من این ارزش هارو زمانی برای خودم ریختم که خودمو شناختم.

تخابی کنی که وقتی چهل سالتم شد به انتخابت شک نکنی...تو باید یه ان  

 میفهمی چی میگم ؟

 شاید بگی رضا ؟

 چکار کنم االن...

 ببین... 
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 نگران نباش...

هر چیزی که در مورد ازدواج باشه رو تو الیو و تو تک کنارتم.  شتا آخر تو این کتاب من 
 تک فصل های این کتاب بهت میگم...

اطمینان دارم.خیلی به این کتاب   

میشه...خیلی مطمئنم که بهترین کتاب در زمینه ازدواج   

 اینو باید از نوع حرفام هم متوجه شده باشی که خیلی قدرت پشت حرفامه...

 من خیلی مطمئنم که حرفام در مورد ازدواج عملیه و نتیجه میده...

دیگه یا تا آخر  من احتماال تا چند ماهازدواج مهمترین تصمیم هر کسی تو زندگیشه...
 یپستی بلندی زیادبرام سال ...یا اول سال بعد میرم...ولی اینو بدون که این مسیر 

...هداشت  

 تو کتاب بازتر حرف میزنم...

ولی اینو بدون که اگه عقل االنمو تو بیست سالگی داشتم ...از همون موقع برای ازدواج 
میریختم...برنامه   

میگفت :  یکی از بچه ها  

 رضا ؟

 ول کن بابا...

 ازدواج کیلو چنده...

گاو بخریم آخه...بریم   چرا  ...ما شیر میخوایم  

 هه...

اکثر پسرا اینجوری فکر میکنن...وقتی اینو گفت خندم گرفت... آخه   

 جالبه...
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سالگی افسردگی میگیرن و خنده هاشون  35عمومشونم بعدا پشیمون میشن و بعد 
 مصنوعی میشه...

 یادت باشه...

 ازدواج به آدم اعتبار و جایگاه اجتماعی میده... 

 تازه ؟

 پیش خدا هم عزیز میشی...

 تازه ؟

 میدونی اگه ازدواج نکنی چی میشه ؟

 کلی آسیب روحی میبینی...

بگذره  24دوست ندارم زیاد وارد جزئیاتش بشم...ولی در همین حد بدون که سنت از
...همیشه باهاتهو مجرد باشی یه حس کمبود   

 هه...

 این تجربه خودمه...

...میکنم خیلی قوی شدمحس سالمه...خیلی رو خودم کار کردم... 26من االن   

زندگیم کمه...از درون و تو حس میکردم یه چیزی قشنگ سال  دوولی تو این   

 ببین...

چجوری بهت بگم ...نمیدونم   

 میدونی چیه...

 یه جورایی قاطی کرده بودم...

ماچش در انتها محکم حرف میزدم و بغل میزدم و باهاش  وبالشتممثال موقع خواب 
میخوابیدم...میگرفتم میکردم و   
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 شاید بخندی...

 ولی باور کن اینا همش نشونست...

...هکمبوداینا همش بخاطر    

 آره...

 کمبود نیمه گمشده ...

 تازه اینا یه بخشیش بود...

 باز خدا پدر منو بیامرزه...

...باالزدواجش رفته یکی از دوستام سن ا  

...ش اول صبح ها بی دلیل عصبی میشهبعدآخر شبا افسردگی میگیره و   

من حتی دیدم دخترا وقتی سن ازدواجشون باال میره به شدت زودرنج و عصبی 
 میشن...

...خیلی بده مجرد موندن و باال رفتن سن  

 فشار جنسی آدمو بیچاره میکنه...

چی میگم...همی خوب میفبه خصوص اگه پسر باشی   

ل میکنی که پات نلغزه اما یهو ...راینهمه خودتو کنت  

 وسوسه ها تمومی نداره...

 خدا نکنه بیرون بری...

ازدواجته و از طرفی دخترا  از یه طرف سندخترا انقدر باز و لختی میگردن که...
معلومه قاط میزنی دادا...باز میگردن و... تو خیابون اینجوری  

دیگه سنم باال بره دیوونه میشم...من اگه یکم   

 به قران راست میگم...
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...این یه حقیقته  

 نمیشه کتمانش کرد...

ازدواج روح رو آروم میکنه...چه بخوای اینو قبول کنی چه نخوای...خدا مارو اینجوری 
 آفریده...

من فشار جنسی و روحیمو پاسخ ندم میریزم بهم...اگه   

اگه  دارم...خدا بهم اجازه خیلی کارارو نمیده ...وگرنهزندگیم خدارو این روزا من تو 
 بخوام از راه غلط به این نیاز پاسخ بدم باور کن شرایطش فراهمه...

)کال پسرا اگه بخوان همه کار میتونن بکنن...قبول داری ؟ (خیلی کارا میتونم بکنم...  

ازدواج !فقططططططططططططط ولی جلو خودمو میگیرم و میگم :   

... کنمدائم  و فقط و فقط میخوام ازدواج  من فقط  

االف تو خیابون  اینمیخوام تو جزئیاتش برم اما خودتم میدونی که یه سری دختر 
که کارشون همین چیزاست...  نهست  

 ولی من و یکی مثل من تو این فازا نیست...

  متوجه منظورم میشی دیگه ؟

 من میخوام ازدواج کنم.

باشم...میخوام تک پر همسر آیندم   

دوست ندارم چیزی رو تو این کتاب ازتون پنهون کنم... من  

...واقعا دوستون دارم.ان شاءاهلل به حق امیر المومنین ازدواج کنین  

اص خودشو داره...ازدواج راه و روش و هدف و قانون خولی بدون که   

دعوت کنین... تو عروسیتونقول بدین که منو بهم گم و باید هم من اینارو بهتون می  

 امیدوارم ازدواج کنی تا روحت به تعادل برسه...
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 ازدواج خوب میتونه به زندگیت نظم بده...

 ازدواجی که خوب باشه آدمو از خیلی از گناه ها میکشه بیرون...

یه جورایی زن و مرد در کنار هم کامل میشن...چون زن آینه جمال خداست و مرد هم 
کنار هم به تکامل روحی میرسن...بخاطر همین روح آرامش   آینه جالل خدا... این دوتا

 پیدا میکنه...

 تو نمیتونی اینو کتمان کنی و بگی من نمیخوام زن بگیرم...

 تو قران هم خدا گفته هدف اصلی ازدواج آرامشه.

نه تو انتخاب بچه ها...منظور من یه ازدواج خوب و موفقه...وگرنه خیلی ها اصال 
همسر دقت میکنن و نه تو مدل زندگی کردن مهارت خاصی دارن...اصال خیلی ها 

خودشونم نمیدونن چشونه !براشون این چیزا مهم نیست.چون اصال هدف ندارن...   

اینا نیست... با روی سخنم  

من روی سخنم تویی هستی که اهل مطالعه و خودسازی هستی و برای خودت و 
مند بشی...هم این دنیا و هم اون دنیا سعادتئلی و میخوای آیندت ارزش قا  

 یه سوال...

پرت نمیاد تو سرت ؟ و فکر چرتمدام خوندن تو مجردی موقع نماز خدایی   

 تا حاال فکر کردی چرا ؟ 

... اتوماتیک پاک میشه بصورت عد متاهلیخیلی از این افکار تو ب  

 یکم فکر کنی میفهمی چی میگم...

آدم از مجردی بپوسه بهتر از اینه که دارم ازدواج موفق کنید نه نا موفق....من دوست 
زندگی کنه ! فرد مغرور و بی منطق و لجبازی ازدواج غلط کنه و بخواد با همچین   

 زندگی فقط سکس و بغل و لب و شبا تو آغوش هم خوابیدن نیست...

 این چیزا بعد چند ماه کم میشه.
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فرو   رابطه این چیزاش برات و هم بگیری بعد یه مدتحتی خوشگلترین زن جهان ر 
فرق عشق و کش میکنه...چون مغز آدم یه جوریه که نمیذاره تو کف چیزی بمونی...

هوس همینه...عشق واقعی بعد سکس قدرتش بیشتر میشه...اما عشقی که از رو 
 هوس باشه بعد سکس یهو به شدت فروکش میکنه و از طرف متنفر میشی...

سب ارزش های درونیت انتخاب کن که بعدا پشیمون نشی...بر حپس   

 راستی ؟

 تو ارزش های درونیت چیاست ؟

 مسیر خودتو پیدا کردی که حاال بفهمی ارزش هات چیاست ؟

 میدونی مشکل پسرا تو ازدواج چیه ؟ 

..شون اینه که دوست دارن فقط خوبی طرف رو ببینن...البته حق هم دارن.مشکل  

ر میکنه...ور و کرو ک یه پسر چون عشق   

 ولی هنر به همینه که بتونی جلو این احساسات رو بگیری...

 این چیزا دختر پسر نداره..

 ولی همینا مشکل منم بود...

خالصه حواست باشه.برای ازدواج برنامه نیازه...اگه برنامه نداری ...بعدا که تو زندگی 
 به مشکل برخوردی اصال نباید گله کنی !

 م که اگه یه هفته خونه تنهاش گذاشتمازدواج کنمثال من ارزشم این بود که با دختری 
نلرزه ! مدل  

...میخواستمدختر با تقوا و با خدا   

 این چیزا ربطی به چادر و ...

 اصال یه چیزی بگم ؟



سمتت نمیادپروانه تا بوی گل ندی   داداش رضا  

 
15 

 

نخور... لطفا گول چادر و ریش پسرارو  

 نه گول چادر دخترارو بخور...و نه گول ریش پسرارو...

 اینا اصال مالک مذهبی بودن نیست..

 انقدر هستن دخترایی که بد اخالقن ولی چادری ان...

.. به اخالقشم نگاه کن...به حیا و نوع حرف زدنشم در کنار چادر به ایمانشم نگاه کن.
 نگاه کن...

 ساده نباش...

 به ریش پسرا نگاه نکن... به دوستاش نگاه کن ! پسر جماعتو از دوستاش بشناس !

 من این چیزارو تو فصل های بعدی کاملتر توضیح میدم.

بشی و مجبور باشی پله های دادگاه به خدا دوست ندارم بعدا تو زندگی دچار مشکل 
... بریپایین  رو  هی باال  

 طالق تو ایران خیلی واسه آدم سنگین تموم میشه...

 دوست دارم خوشبخت بشی...

بد میکنه...اما بیا عاقالنه پیش بریم...میدونم در مورد طالق حرف زدن حالتو   

 ته انتخاب غلط همینه ...

 این فصل مقدمه بود...

تموم تالشمو میکنم که هیچی رو جا ...بگم. صفر سعی میکنم مباحث ازدواج رو از زیر 
 نذارم و همشو بگم.

دوست دارم کمکتون کنم تا به ثبات برسید و بعدش ازدواج کنید...به خصوص 
پسرا هر روز رنگ عوض میکنن.سعی میکنم خودشناسی یادتون بدم تا پسرا...چون 

...برید خودتونو بشناسید تا بفهمید چی میخواید  
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 بچه ها ؟

: جملستقانون ازدواج فقط یه   

 هر بویی بدی...همون مدلی میاد سمتت!

 به جا اینکه هی مالک بریزی برو رو خودت کار کن...

یان سمتت...درونتو طالیی کن تا آدمای طالیی ب  

 خالص !

 تو با یکی مثل خودت ازدواج میکنی...

 اگه آدم خوب میخوای...خودتم باید آدم خوبی باشی...

 خالصه تا بوی گل ندی پروانه سمتت نمیاد...

 اینارو میگم که بشینی رو خودت کار بکنی...

...گذاشتم  فصل این کتاب رو فقط مخصوص خودسازی سهمن   

همینجوری نتیجه گرفتم ! چون خودممبرام مهمه !  

بگی : رضا ؟ من یه مردی رو میشناسم که هرزه هرزه بود ! اما دختر مومن گیرش شاید 
!  هاومد  

اینجوری میشه : بگم چرا بذار بهت اما  تعداد این مدل ازدواجا خیلیییییییییییی کمه.  

 1توبه کرده باشه ! اون پسر  : شاید 
 2 میخواد اون دختر مومن رو امتحان کنه !: شاید خدا 
 3و میدونه که به زودی خوب میشه دل این پسر دیده... : شاید خدا یه نوری ته

 و....

اینو بهتون بگم... بازم لیو  

کنه.عین خودش ازدواج  با  یداصوال این اتفاق نمیوفته...یعنی قانون اینه که هر کسی با  
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راحت بگم...بذار   

دختر پاک ازدواج   هیبا  ذارهینم خدا...یباش یآدم خوب  دیخودتم با یخوایزن خوب م
دخترم نداره.خدا  پسر .دلتو صابون نزن ی...الک یهست  یخودت آدم بد یوقت  یکن
...یکنیتو خلوتت چکار م یدار یدون یخودت م یوقت  ادیب رتیمرد خوب گ ذارهینم  

اینه که هر کسی با عین خودش ازدواج میکنه...قانون   

؟ رضا : اینکه بگی  
 یبد آدم من یکیو میشناسم کهاما  باش تا پروانه سمتت بیاد...تو میگی آدم خوب 

. ..ب ازدواج کرد خوآدم با ولی بود   

چیه ؟مثل این حرفت میدونی   

اینه که بگی : مثل   

یکیو میشناسم  ؟ تو میگی از خیابون رد شدی به چپ و راست نگاه کن...اما من رضا 
!نشد  شمو چیزی بسته رد شد که چشم  

..خب.  

که دلیل نمیشه !این    

میخوام چی بگم ؟یدونی م  

بخاطر یه استثنا کل قانون رو رد کرد...نمیشه  بگممیخوام   

اینه : قانون   

 الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات

سوره نور( 26)  

... ! و مردان ناپاك نيز تعلق به زنان ناپاك دارند زنان ناپاك از آن مردان ناپاكند  
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کنی تا اون عیباتو برطرف   باید بری رو خودت کار کنی وبعدش قانون رو پذیرفتی اگه 
! نبینیعیب رو در طرف مقابلت   

؟منظورم چیه میدونی   

 دخترا و پسرایبه میزانی که عیباتو بر طرف میکنی ...کیفیت  توکه   اینهظورم من
هر چقدر بهتر بشی دخترای بهتری بهت معرفی میشه...هر  اطرافتم عوض میشه !

ستگاراتم خوبتر میشن ! شک نکن ! چقدر خوب تر بشی خوا  

سخته پذیرفتن این که هر کسی با عین خودش ازدواج میکنه...چون فقط میدونم 
رو چکار میکنیم...ولی بیا این شهامت داریم خودمونیم که میدونیم تو خلوت هامون 

 داشته باشیم و بپذیریم قانون رو...

..هم جنس پرواز با کند هم جنس...باز با باز کبوتر با کبوتر  

 هر کدوم از ما یه نیمه گمشده داریم...

از راه ...اون دختر ...یا اون پسر برسونیم که اگه خودمونو به بهترین نسخه خودمون  
(ین کارو خدا و کائنات انجام میده ا) وارد زندگیت میشه ! خیلی عجیب اما ساده  

 ازدواج مثل مرگه ! اگه براش برنامه ریزی نکنی ...یهو تو بهت میری !

خودت تصمیم بگیری...ازت میخوام به حرف  در انتها دوست دارم به حرفام فکر کنی و
 اینو اونم زیاد گوش ندی...

شتت زندگی به مشکل بر بخوری هیچکس پ چون پس فردا خدایی نکرده تو
 واینمیسته !

 نه پدر...

 نه مادر...

 خودت مسئول زندگیتی...پس دلسوز خودت باش !
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 دوست دارم از این به بعد فقط به ازدواج فکر کنی...

داری...بگو که قصد ازدواج هم به تموم عالم و خاتم   

من زمانی که قصد ازدواج داشتم به تموم انسان های روی کره زمین اعالم کردم که 
زن  قصد ازدواج دارم...به خصوص تو گروه خونوادگی تو تلگرام همش میگفتم من

 میخوام یاال...یاال یاال...من زن میخوام یاال...

 خخخ

 انقدر بگید که همه خسته بشن از دستت و برات کاری کنن.

تو کتاب میگم حاصل تجربه خودم و خیلی های دیگست.  که  ن تک تک این چیزاییم
میدن مشورت  انجام من برای نوشتن این کتاب از وکیل های دادگستری که کار طالق 

..همشم پخته پختست....دارم گرفتم.خالصه بدون که حرفای زیادی برای زدن  

.میخوام ازدواج برات شانسی و هندونه سر بسته نباشه  

 میخوام یه کاری کنم اون دختر یا اون پسر شیفته درونت بشه...و بیاد سمتت...

 حاال میگم باید چکار کنی...

 ول کنت نیستم !

 این فصل تموم شد...

 دوستان خوبم ...

نتیجه   بهتون بدم که شما براییه تمرینی  ش میخواممن تو این کتاب تو هر فصل
بیاید تو قسمت نظرات صفحه محصول و نظر بذارید... ش بایدگرفتن  

 اینجوری خودتم انگیزه میگیری ...چون ادم تا تمرین حل نکنه پیشرفت نمیکنه...

 سوال من از تو در این فصل مقدمه اینه : 

 بزرگترین هدف تو از ازدواج چیه  ؟ به نظرت چرا باید ازدواج کنیم ؟



سمتت نمیادپروانه تا بوی گل ندی   داداش رضا  

 
20 

 

هستم.سایت تو قسمت نظرات  تمنتظر نظر   

خیلی ممنون که فصل مقدمه رو خوندی...تو فصل های بعدی درمورد مسائل اصلی 
فعالصحبت میکنیم.  

dadashreza.com 

بدان نیرا کند جذب ا یخوب خوب  

بخوان یبر و نیبیو ط باتیط  

 

جذب کرد یزیچ زیجهان هر چ در  

و سرد سرد دیرا کش یگرم گرم  

 

کشندیباطل باطالن را م قسم  

هم سرخوشند انیاز باق انیباق  

 

اندرا جاذب انیمر نار انینار  

اندرا طالب انیمر نور انینور  

 موالنا


