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 به نام خدا

... البته گمون نکنم خوب باشی !سالم ... اميدوارم حالت خوب باشه   

 میدونی چرا این پیش بینی رو میکنم ؟ 

 چون کسی که تو تله افتاده چجوری میتونه حالش خوب باشه؟

بچه ها من یه کتاب عالی نوشتم بذار همین اول کتاب اینو بهت بگم که من نیومدم بگم : وای 

 بیاید بخونید ! نه...

... نميخوام از چيزايي بگم كه تو  من نميخوام حرفيرو بزنم كه تو دوست دارياتفاقا تو این کتاب 

! اليك كني و بگي رضا عالي بود  

میخوام تو کل این کتاب بگم : وقتی کاریو میکنی که درونت باهاش مخالفه حتما یه چیزی 

میگه نکن...وگرنه درون ما الکی آالرم نمیده ! هست که  

سالمه. 25اسمم رضاست و من   

 تقریباچهار سالی میشه که خودمو پیدا کردم و روزهای پر استرسم رو گذروندم...

خدارو شکر عموم عادت ها و رفتار های بدمو ترک کردم اما بزرگترین چیزی که خیلی عادت ریشه 

های پورن بود. مای در من بود دیدن مداوم فیل  

نمیتونم برای کارهای اشتباهم دلیل خاصی بیارم سال درگير فيلم هاي پورن بودم !  8متاسفانه 

 اما واقعا کسی نبود بهم یاد بده راه درست زندگی کردن رو !

و بیوگرافی تموم بازیگرا و از نوجووني تا همين چند سال پيش در گير اينجور فيلما بودم  

شجره نامه بازیگرای پورن رو بلدم و خیلی به دیدن این فیلما عالقه داشتم!کارگردان ها و   

اون موقع هايي كه اين فيلمارو نگاه ميكردم اصال فكر نميكردم كه بعدا چه آسيبي به خودم 

  فهميدم چه قدر به خودم آسيب زدم !رفت بیشتر اما هر چقدر كه سنم باالتر  . ميزنم

 شايد بگي:

يه بار ديدن كه اشكال نداره كه ! انقدر سخت نگير بابا...يه نيازه ديگه ! رضا ؟ هفته اي    
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 آره جون عمت! 

 همينجوري خودتو گول ميزني نه ؟

يه نيگاه جلو آينه به خودت بنداز ببين چي درست كردي از خودت ! شدي يه مرده متحرك اما  

ودم و مدام زودرنجي خبر نداري ! من زماني كه اين جور فيلمارو ميديدم مدام عصبي ب

ميكردم...ديگه طوري شده بودم كه كسي بهم ميگفت تو ناراحت ميشدم و دوست داشتم 

 بزنمش !

 تو فكر ميكني اين حالت ها طبيعيه ؟ نه !

همه اين رفتار ها آسيبيه كه اين جور فيلم ها در طوالني مدت به آدم ميزنه... جالب اينجاست  

ن فيلم ها بودم خيلي خودمو تحويل ميگرفتم !كه من اون موقع ها كه درگير اي  

هميشه لباساي شيك ميپوشيدم و تو دنياي خودم از همه سر تر بودم !    

 فكر ميكردم خيلي حاليمه و دارم زندگي ميكنم اما توهم زده بودم شديد !

  وقتي به اون موقع ها فكر شم.از درون پوچ و تو خالي باین فیلم ها کاری کرده بود که

 ميكنم خندم ميگره كه تو چه خواب عميقي بودم...

و كامال خودمو فراموش كرده بودم...هایی بود فيلم همچین كارم صبح تا شب ديدن   

 ميگفتم : چيزيم نميشه....حواسم هست...

 هفته اي يه بار اشكال نداره و همين توجيه ها باعث شد به اينجور فيلم ها اعتياد پيدا كنم.

كتاب چيزي بگم كه تو بعدش بگي : واي داداش رضا تو خيلي اراده خوبي نيومدم تو اين 

 داشتي كه تونستي ترك كني...

 نه ! 

من فقط ميخوام تو اين كتاب بگم كه چجوري ميشه از اين منجالب بيرون اومد...چون خودم 

 توش بودم ميفهمم چه خبره ! 

 اين رضا با اون رضا خيلي فرق داره...

قبال نيستم. من ديگه اون رضاي  
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اين روزا و اين شبايي كه داره عين برق ميگذره عمرمونه... به نظرم اگه كسي يه كوچولو براي 

 خودش ارزش قائل باشه سمت اينجور فيلم ها نميره ! 

 ميدوني چرا ؟ 

چون ميدونه كه بعدش ميره تو احساس بد و همين احساس بد مارو از منبع آرامش يعني خدا 

 دور ميكنه....

ايد بگي رضا بي خيال بابا...ش  

نيار ! اما خودمون اندر خم يه كوچه ايم اسم خدا رو پيش م  

بهت حق ميدم اينجوري حرف بزني... آدم وقتي اين فيلمارو زياد نگاه ميكنه سعي ميكنه به خدا 

كنه...شو بزياد فكر نكنه تا راحت تر بتونه عشق و حال  

 و ارزون يه فيلم پورن ديدن خداي خودمونو مفتهر ثاناما الزمه اینو بدونی که ما با 

 ميفروشيم ! 

 هم خدامونو...

  و هم خودمونو !

 چون به عذاب وجدانمون میگیم خفه !

گار برامون روز ماها درس نميگيريم...حتما بايد خيلي از این فیلما روح رو از بین میبره. متاسفانه 

 سخت بشه تا عوض بشيم! 

من تو اين كتاب قصد نصيحت كردن و سرزنش كردن هيچكسو ندارم چون خودم كلي عيب و 

 ايراد دارم ! 

 اما يه حرفو از منه پر عيب بپذير ! 

!براي خودت ارزش قائلي و خودتو دوست داري واقعا اگه  هيچوقت سمت اين فيلما نرو  

چون اين جاده انتها نداره...   

دش ميگيري ميخوابي... اما اصال خبر نداري كه داري چيكار ميري خودارضاييتو ميكني...بع

 ميكني ...
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من زمانی فهمیدم که چقدر این منجالب عمیقه که تونستم ازش در بیام و زندگی رو با یه نگاه 

ی شد و بعد اتفاقاتی تو دیگه ببینم . زمانی که از این ورطه خارج شدم به طرز عجیبی حافظم قو

  باورم نمیشه.زندگیم رخ داد که اصال

 اخالقم بهتر شد 

 اعصابم آروم تره 

 تمرکزم عالی شده 

 رابطم با خودم و دیگران بهتر شده 

 تونستم یه ارتباط خوب با خدا پیدا کنم 

 از لحاظ مالی خیلی رشد کردم 

 عذاب وجدان ندارم و خودمو دوست دارم 

 تونستم جلو وسوسه هامو بگیرم و نگاه جنسیم درمون شده 

  نیستم دیگهزود رنج 

 ....و 

 با خودته !من تموم تجربیاتمو تو این کتاب برات مینویسم اما در انتها بهت میگم که انتخاب 

 میتونی نگاه کنی و عمرتو بسوزونی و یا میتونی به خودت یه تلنگر بزنی و بگی : خب که چی...

 باور کن تموم داستان همینه...

هیییییییییییییییچ جوابی برای خودت نداری.کافیه بگی : خب که چی ؟ بعدش میبینی که   

 من وقتی ترک کردم تازه فهمیدم زندگی یعنی چی....

 زندگی خودته ... خودت باید تصمیم بگیری براش.

 فقط لطفا و خواهشا اگه دنبال ترك اين جور فيلم ها نيستي ادامه اين كتابو نخون.
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سي حرف بزنم كه نميخواد تغییر كنه !نميخوام تو اين كتاب با ك ممنچون به کارت نمیاد...  

مخاطب من تو اين كتاب يكي مثل رضاي چهار سال پيش خودمه.چون ميدونم رضاي چهار  

  فقط راهشو بلد نيست ! ...سال پيش خيلي دنبال تغییره

هزار ساعت فیلم پورن  20من زمانی که میخواستم ترک کنم اصال قدرتشو نداشتم.چون باالی 

کامپیوتر و گوشیم پر از فیلم های پورن بود.  دیده بودم و تو  

 شاید بگی رضا آخه چجوری ؟ 

 مگه میشه مگه داریم ؟ آره...هم میشه هم داریم...

کسی که منو درک نکنه قضاوتم میکنه اما من هیچوقت کسیو قضاوت نمیکنم.اگه کسی در گیر 

 اینجور فیلماست من هرگز به چشم یک گناهکار باهاش حرف نمیزنم! میدونی چرا ؟ 

چون من درکت میکنم...همین و بس...کسی میتونه کسیو درک کنه که خودشم درگیر این جور 

 فیلما بوده...

صحبت كنيم.  قدیساب ميخوام در مورد تله تو اين كت   

و کل زندگیش تحت تاثیر تله گير ميكنه  اینمعتقدم كسي كه زياد فيلم پورن ديده كم كم تو 

... همین تله لعنتی گیر میکنه  

 قديس تله 

اثبات كني ؟چیو ميخواي تو اين كتاب  قدیس چیه وتله ؟ رضا داداش شايد بگي   

 عجله نكنيد ... تو اين كتاب خيلي كار دارم. 

ولي انصافا بيا به جا اينكه اين همه وقت بذاريم براي پيدا كردن يه فيلتر شكن تو نت و بعدشم 

بيرون و بیایم تله این ال يه راهكاري باشيم كه از بديدن فيلمايي كه به روحمون آسيب ميزنه دن

 خودمونو پيدا كنيم...

ثبات ميكنم كه عموم كسايي كه درگير اين فيلما هستن خودشونو گم كردن.من تو اين كتاب ا  
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تاكيد ميكنم : خودشونو گم كردن...ازت ميخوام وقت بذاري و خودتو پيدا كني.آدم با ديدن اين 

همتون ميدونيد من چي !فيلم ها حتي واسه ماهي يه بار هم خيلي به روح خودش ضربه ميزنه

..ميگم.  

موش کنه بعد یه مدت به پوچی و خنثی بودن میرسه...کسی که خودشو فرا  

 من قبال در مورد كنترل شهوت زياد حرف زدم...

جلد كتاب نوشتم در مورد راز كنترل شهوت و يه راز براي ترك خودارضايي كشف كردم به  3حتي 

 نام : راز حفره ها ... 

مسئله ايه كه كسي در و اونم کنه اين كتاب در مورد يه مبحث جديدي ميخواد صحبت ولی 

  موردش تا حاال حرف نزنه !

توش گير هستن  ه در گير اين فيلماتموم کسایی کبگم كه قدیس ميخوام در مورد تله روحي 

نن ! ميك  

سال توش گیر کرده بودم! 8منم   

که بهم میگن :باالي صد تا ايميل و نظر مياد من تو سایتم روزانه   

 داداش رضا کمکمون کن ما درگیر اینجور فیلما شدیم ! 

 اما اینا درگیر فیلم نشدن! بلکه درگیر تله قدیس شدن!

انقدر پاي حرف اينو اون نشستم كه متوجه شدم ديدن مداوم فيلم پورن آدمو در طوالني مدت 

ميكنه !قدیس وارد تله روحي   

 اي بيرون ! ميتوني خودتو پيدا كني و روحاز بين ميبري از پورنو خرافي ميرو وقتي اين تله 

و شيطان درونت بگي نه !اماره درمون كني تا قوي بشي و با قدرت بتوني به نفس  خودتو  

قدرت پيدا كرده دروشون خيلي کسایی که فیلم پورن رو خیلی نگاه میکنن تله قدیس متاسفانه 

! نهمیک و عمال وقتي طرف ميخواد از تله بياد بيرون دوباره گير  

شاید بگی : خب رضا ؟ تله قدیس چیه ؟ برامون توضیحش بده !   
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تله قدیس به طور کلی یعنی اینکه روحت به وسیله این فیلما دچار یه سری انحرافات میشه که 

دنیارو یه جور متفاوت از بقیه میبینی... یعنی عمال همه چی در وجودت میشه سکس . خیلی 

ی یاد یه صحنه سکسی میوفتی.شاید سمت خودارضایی نریا هات میشی و هر جاييرو نگاه میکن

اما ذهنت کامال تسخیر شده ! از اول صبح باهاته تا آخر شب... مگر اینکه سرت یکم شلوغ باشه 

 که این افکار کمتر بشه اما به محض اینکه میخوای بخوابی دوباره شروع میشه...

جنسی ببینه و عمال خودشم نمیدونه داره از تله قدیس باعث میشه یه پسر تموم دخترارو از نگاه 

کجا میخوره اما جالبه بدونید که تله قدیس به همینجا خاتمه پیدا نمیکنه و این تله تو شب 

 هنگام خواب و حتی تو رانندگی و تو ماشین و تو وسط درس خوندن و نماز خوندن هم باهاته...

در ذهن شما ساخته شدن... اما قدیس کیه ؟ قدیس همون بازیگرهای پورنی هستن که  

 چیه ؟

!میترسی بگم قدیس پرستی نه ؟  

 من خیلی حرفا دارم برای زدن...بهتره عجله نکنم! 

اگه قدیس پرست نبودی با دیدن یه دختر دلت نمیومد تو دهنت ! اگه تو تله قدیس گیر 

 نمیکردی انقدر وسوسه نمیشدی که هی بری این فیلمارو ببینی! 

دنیات شده این چیزا... گیر کردی تو تله !  

 اصال خودتو فراموش کردی... نمیدونی چته ...

 حقم داری... منم همینجوری بودم.

بيشتر صحبت ميكنم...موردش در فصل بعد در   

 ولي در كل اصال غمت نباشه.منو تو همو ميفهميم... ميتونيم بهم كمك كنيم.

و این سر درگمی در بیارم نم كه تورو از اصال نگران هيچي نباش... تو اين كتاب تموم تالشمو ميك

  ! و ذهنت دیگه انقدر شلوغ نباشه نريسمت این جور فیلما ديگه کاری کنم 

!  فقط بايد بخواي  

... بسم اهللاگه ميخواي   
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 منتظر فصل بعدي بمون.

هم راه درمونشو میگم و صحبت ميكنيم و در فصل هاي آينده  قدیس تلهمورد در فصل بعد در 

این کتابو نوشتم چون میدونم که خیلی ها بهش نیاز دارن.يابي ميكنم .ریشه   

 منو داداش خودت بدون...دوست دارم ارتباط منو تو در اين كتاب يه ارتباط نزديك باشه.

آزاد كنم تا براي هميشه رها بشي و اون احساس خوب تله روحی قدیس قول ميدم تورو از بند 

...آسوده باشهو رو بالشت گذاشتي بخوابي و وجدان رهايي بياد سمتت و همين كه سرت  

...داشتنمعتقدم خوشبختي يعني : وجدان آروم   

 به زودي حرفاي زيادي دارم براي زدن

 بهتره معماریو شروع کنیم!

 اگه آماده شکوندن خودتی همین االن میخوام یه تمرینی بهت بدم ! 

 

 

 پایان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پايان

گويين! شما جلو منو میگیرین که روحم به قدیس های درونت بگو : شما همتون دروغ 

به پرواز دربیاد! شما منو وسوسه میکنین اما همتون بادکنک های تو خالی هستید! من 

خودمو میخوام ! من خدامو میخوام ! ای قدیس های دروغینی که فقط یه مشت لجن 

م... رو برام زیبا جلوه میدین ! به زودی همتونو میشکونم و قدیس واقعیمو پیدا میکن

 من دیگه آدم گذشته نیستم !

از روحم بیرونتون میکنم ...    

مثل ابراهیم میزنم همتونو میشکونم و از درونم میریزمتون دور ! اینو به خودت بگو و 

 متتظر فصل اول این کتاب باش !
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