
     

 

 به نام خدایی که دست میگیره نه مچ !

 

یا سریع الرضا تقدیم میکند هنری موسسه فرهنگی  
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  تیر زهرآلود شیطان 
(! تر میشیمحریص  براش تفاقاا... منع بشیم نسبت به هرچیزی بی دلیل ما آدما)  

 نویسنده : داداش رضا

 

 

 

( خودشونو کنترل کنن ایچشم گرامتلگرام و اینستاتو خیابون و )کتابی مخصوص کسایی که میخوان   
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 موضوع : 

! بعضی چیزا برامون بیش از اندازه گنده شده  

 

 

 

 

 

 

 

( ... که مدام اذیتم میکنه م پره! امیدوارم بتونم حرفاموکامل بگم ! یه سری چیزا یه مدته تو ذهنمهخیلی دل)  
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  سالم

خوب باشه... امیدوارم حالت  

 چی بگم واهلل...

 راستشو بخوای من زیاد حالم خوب نیست ! 

 میدونی چرا ؟

 خب...چجوری بگم...

شو بگو.باشه ؟راستببین من یه سوال ازت میپرسم خداییش   

داری ؟اینو قبول من میگم مسائل جنسی تو کشورمون خیلی بولد شده !   

خیلی این چیزا گنده شده برامون... دلیل اصلی اینکه حالم خوب نیست همینه.اصال    

دن...که خب از یه سن به بعد آدم هممون میدونیم که نیاز جنسی یه نیازیه مثل آب خوربه هر حال 
و غلتک میوفته و بدن آدم مدام طلبش میکنه...ر  

 اینو همه ما قبول داریم.

چیزی که من دارم میبینم اینه که بیش از حد این چیزا گنده شده... باور کنخب... اما   

 بخاطر همین همه دنبال این چیزان...

 دیگه خودت میدونی میخوام چی بگم دیگه.

کردن ! میدونی چرا ؟ چون بهم گفتن  خودشونو تو خونه حبساز ترس لغزش من چند تا از رفیقام 
ز بس دخترها باز میگردن که نمیتونیم پاکی خودمونو حفظ میریم اراه خیابون  وقتی تورضا ؟ ماها 

بخاطر همین مجبوریم زیاد از خونه بیرون نریم... کنیم!  

خب بگو بیاد بیرون چشاشو کنترل کنه !بگه : وا...مگه میشه ؟ با حرف من شاید یه دختری    
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 خب...بایدم اینو بگی...

 چون شناختی از پسر ها نداری...

 بابا ؟

ه به همین سادگی ها که تو فکرشو میکنی نیست !کنترل نگا  

ولی از ترس لغزش سعی میکنن بیرون نیان... هستنمن رفیقام اکثرا پسرای خوبی   

در اینکه کارشون اشتباست شک نکن..اما تورو خدا بهشون حق بده.البته   

المصب شهوت و غریزه آدم وقتی زیاد میشه دیگه اختیار از دست خودت خارج میشه و کارایی رو 
ه خصوص اگه پسر باشی ! بخاطر همین کسی که یکم خودشو میکنی که بعدا برات داستان میشه...ب

یا بخاطر این کشش و نیاز جنسیش دوست داشته باشه و خدارو حاضر و ناظر کارهای خودش ببینه 
ده میشه یا میره تو الک خودش و اذیت میشه...افسر  

 به هر حال همه شرایط ازدواج ندارن که...

انقدر گرونی شده که داد همه در اومده !االنم   

 من متخصص مسائل سیاسی و این چیزا نیستم...

من فقط از یه چی نگرانم.اونم جووناییه که میخوان با خدا باشن اما نمیتونن...چون اوال شرایط 
ازدواجشون فراهم نیست.دوما دخترا خیلی باز میگردن تو خیابون...و سوما صبح تا شب ماهواره و 

ساعته پورن دارن تالش میکنن این جوونارو به لجن بکشن... 24سایت های   

 یعنی خدایی تو نگران این قضیه نیستی؟

 من که خیلی ناراحتم...

 بذار یه اعترافی کنم...
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نگاه میکردم و از نگاه کردن خودمم همه دخترای ساپورتی و بی حجاب رو  تو خیابونقبال خودم من 
 لذت میبردم.

هر پسری رو هیکل خوبی دارن...وقتی ساپورت و مانتو باز میپوشن به هر حال بعضی دخترا انصافا 
پسرا هم حرف منو تایید میکنن... به سمت خودشون جذب میکنن ! االن همه   

ی بگه من با دیدن این دخترا اذیت نمیشم یا داره از جایی تامین میشه چون یه واقعیته... هر پسر 
..تحریک بشه.دختر ساپورت پوش مانتو جلو باز یا مریضه...وگرنه یه پسر باید با دیدن یه   

 اما چجوری میشه این دختر هارو تو خیابون ندید ؟

رات ایجاد میشه...تهشم که چون انصافا هر بار که به این دختر ها نگاه میکنی یه دغدغه فکری ب
 معلومه چی میشه...احتماال یا خودارضایی یا افسردگی یا...هیچی نگم بهتره !

تو دوره راز حفره ها که مربوط به ترک خودارضایی : راز حفره ها.من قبال یه دوره ای برگزار کردم به نام
م...اما میخوام اینجا یه میشه کامل درمورد اینکه چجوری باید خودارضایی رو ترک کرد صحبت کرد

طبق تجربه چهار ساله خودم که شبانه روز در مورد شهوت و غریزه  دوستان خوبم ؟ رازی رو بگم !
دختر و پسر هم عدم کنترل نگاهه...هر انسانی تحقیق کردم به این نتیجه رسیدم که بزرگترین حفره 

و ...مهم نیست کجا...بزرگترین حفره  حاال یا تو خیابون یا تو محیط مجازی یا تو دانشگاهنداره ! 
 همینه...

بودن... روزگارمن قبل از تحولم چند تا رفیق داشتم که ختم   

نه تنها دخترارو نگاه میکردن بلکه تیکه هم مینداختن و بعضی وقت ها که یه دختری رد میشد که 
 همه چیش معلوم بود منو صدا میزدن و میگفتن :

! ...گاه ! عجب اووووووووووف رضا ؟ اینو نی  

 

درست درمون کار نمیکرد ! بعد از اینکه تغییر کردم این دوستامو گذاشتم کنار... اون موقع ها عقلم  
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 من تو این کتاب اومدم یه چیزی به تو بگم !

! اشتباه مارو تکرار نکنلطفا  :اونم اینه که بهت بگم   
:  که  داشته باشهمیشه به یاد هم این نکته رو   

شهوت و غریزه ما اصال سیراب نمیشه...یعنی تو اگه بری یه گوشه بشینی تموم این  این نفس و
 دخترارو تو خیابون زاغ بزنی بازم دلت میخواد ببینی...

بعدشم یا افسرده میشی یا دل مرده...غیر اینه داداش؟ ...که  اصال سیر نمیشی  

الکی وقت خودتو هدر نده...پس   

ه !عمرتیگذره چون این روزهایی که عین برق م  

...افسوس میخوری  اگه برنگردی به قران یه روز میشه میشینی کلی  

دم عمرمو صرف این چیزا نمیکردم. خب این همه زاغ زدی دیدی ... که ای کاش زمانی که جوون بو
... هیچی؟ چی گیرت اومد   

.الکی تو کف موندی..  

اذیت بشی..میدونی چرا ؟ چون اختالل تازه بعضی دخترا از عمد اینجوری میگردن که تو تحریک و 
شخصیتی دارن...یه چیزی تو مایه های سادیسم.کسایی که سادیسم دارن از زجر کشیدن دیگران 

..ادامه نمیدم...ولی فکر کنم گرفتی چی میگم.ارضا میشن.  

ن بعضی چیزا برامون خیلی گنده شده...البته این گنده شدن هم دلیل داره...چون سقبول کن ببین ؟ 
م.به خاطر همین یه جورایی حریص شدیازدواج رفته باال و   

 میدونی چرا حریص شدیم ؟

ن که واقعا چون فقط گفتن نگاه نکن خدا دوست نداره ولی دلیل و چرایی قابل درک تری به ما نگفت
..چرا نباید نگاه کرد .  



 8    

     

 

اون لحظه که تو خیابون میاد جلو چشت  همیشه باهامونه...هم این حرص بخاطر همین حریصیم . 
 خیلی جیگر میخواد که نگاش نکنی...

 حاال چه پسر چه دختر...

اتفاقا خیلی ها میگن فقط پسرا هستن که نگاه میکنن اما من قبل از تحولم وقتی با دوستام تو 
 خیابون راه میرفتم خیلی از دخترا نگامون میکردن و تیکه مینداختن ! 

 ببین ؟

کسی نیست بتونه نگاهشو کنترل کنه.اصال این نگاه نکردن هیچجوره درست نمیشه مگر  کار هر
 اینکه رو خودت کار کنی.

درست میشه...کردن ازدواج کنترل نگاه با خیلی ها میگن شهوت و   

 منم موافقم...درست میشه...

! ا نیوفتاده چرا باید نگاه نکنهاما نه برای کسی که براش ج  

میدونی منم میدونم که بعضی از زن های متاهل هستن که تو خیابون مدام برای وگرنه خودتم 
اگه با ازدواج این چیزا حل میشد که نمیگفتن قبل ازدواج بعضی چیزارو  ! پسرای مجرد دلبری میکنن

 در خودت درست کن و بعد ازدواج کن !

ار کنیم...وگرنه حریص ببین ؟ کنترل چشم و نگاه آموزش میخواد... باید عمقی روی خودمون ک
اما خودمونم نمیدونیم چرا ! چون افتادیم تو یه شده  دازه بولدبیش از حد ان میشم.این چیزا برامون

 چرخه ای که از هر طرف داریم میخوریم !

من تو این کتاب فقط میخوام از نگاه و چشم حرف بزنم و خیلی چیزا هستش که میخوام بهتون 
..خودمه.بگم.همشم تجربه های شخصی   

قبال درگیر این چیزا بود و االن توبه کرده میخوام بگم که : من به عنوان یه پسری که خودش من 
.و اینجور چیزارو ندارم.. اصال قصد نصیحت کردن  
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 دوست داری نگاه کن...

 جدی میگم...

 زندگی خودته...

 میتونی آتیشش بزنی و میتونی گلستانش کنی...

 به خودت مربوطه.

...سیر کجی که من رفتم و تهشو دیدم بگمکسایی که نمیخوان ممن این حرفارو برای   

اگه دروغ  همه دنبال شهوت و سکس و خودارضایی و فیلم پورن و نگاه کردن به زن اینو اونن... ناال
 میگم بزن تو گوشم !

آخر عاقبت پشیمون میشی...میفهمی ؟ این کارا شی...چون من دوست ندارم درگیر این داستانا
 نداره...

میشه... !نجوره قانع  هیچنفس اماره ما   

نمیشه !ن شهوت نگاه اصال سیر هر چقدر نگاه کنی بازم دلت میخواد نگاه کنی چو  

 پاکی سخت شده ... باید برای رسیدن به پاکی تالش کنی.بهشت رو به بهاء و تالش میدن !

نخوای میان جلو چشت . التماس میکنن نگاشون خودتم االن دیگه خیابونا یه جوری شده که اگه 
کنی... باور کن من نمیگم همه دختر ها باید چادری بشن...نه...ولی خیلی دوست دارم اینو بگم که 

اتفاقا کسایی که چادر رو مسخره میکنن نمیدونن که اتفاقا قیمت چادر از قیمت یه مانتو جلو باز 
 مارک دار گرون تره...

نستا عضوی یا نه...تو ای من نمیدونم  

 اما اینو بدون که هیچ مرد عاشقی زن خودشو بیت المال نمیکنه !
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اونم با اون نوع پوشش !...که  خوشبختی جار زدن نداره  

...یو عشوه بعضی از پسر دخترارو تو اینستا نخور  گول لبخندازت میخوام   

باشی...ارزه به اینکه محتاج نگاه دیگران  زندگی ساده تو روستا می  

ما تو شهری زندگی میکنیم که توریست زیاد میاد...باور کن این توریست ها با اینکه از خارج از کشور 
و باز میگردن از بس آرایش میکنن  ی ایرانیمیان باز هم زیاد تحریک کننده نیستن اما بعضی دخترا

..که دل هر پسری رو میلرزونن.  

هر چی دختر فقیر و شکست خورده رو چادری نشون میدن...اما یه دختر  هم فیلم ها این تو
من اصال نمیخوام بگم چه پوششی درسته چه پوششی غلطه...حجاب...  خوشبخت و خندون رو بی  

من فقط میخوام بگم برعکس اون چیزی که بعضی ها میگن مثال افسردگی میاره...اتفاقا منم قبول 
 دارم.چادر افسردگی میاره...

بایدم افسردگی بیاره...... خب معلومه ! برای پسرایی که میخوان نگاه کنن اما   

جدیدا مد شده دختر پسر ها تو اینستا با هم دیگه متون این حرف منو تایید میکنید ...میدونم که ه
و از تیریپ الو میزنن و فیلم میگیرن تا فالوور جمع کنن...بعد از اینکه فالور جمع کردن تبلیغ میگیرن 

برای خودشون زندگی میچرخونن !این راه   

حرص میزنیم برای این گنده شده !رامون بیلی باور کن همه اینا بخاطر اینه که این مسائل خ
وگرنه همه اینو میدونن که آدم باید دنبال ..چیزا...دلیلشم همونی بود که تو چند خط باالتر گفتم.

..باید دنبال پاکی روحمون باشیم...نره. زیبایی باشه که با یه دستمال مرطوب از بین  

توضیح دادن نمیخواد...حجاب یعنی پوشیدن خودم از دید کسایی برای دختر حجاب اصال به نظرم 
 که نگاه بد به من دارن...

پسرها هم باید تمرین کنترل نگاه کنن چون چه بخوای چه نخوای دختر ساپورتی و تحریک کننده تو 
 خیابون زیاده...
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در مورد حجاب تو سایت و کانالم حرف نمیزنم.خودم سعی میکنم همیشه من خیلی وقته دیگه 
 نگاهمو کنترل کنم و دنبال قانع کردن کسی که خودشو به خواب زده نباشم...

و کنترل میکنم مهحس میکنم از وقتی نگار خیلی وقته نگاهم تو خیابون کنترل شدست و خدارو شک
همین این کتابو نوشتم که تجربیات خودمو باهاتون در میون بذارم. به هر  دلم آروم گرفته...بخاطر

ه واقعا برای بعضی ها تو خیابون یه جوری میگردن که سرمون ناخوداگاه برمیگرده...اما اگحال 
کنی...چون بعدش فکرت مشغول میشه.نمی نگاه خودت ارزش قائل باشی   

چون دقیقا همینه... اسم این کتاب رو گذاشتم تیر زهر آلود شیطان  

 وقتی نگاه میکنی یهو دلت غش میره و ضعف میکنی...انگاری یکی قلبتو چنگ میزنه !

جالب اینه که معصومین هم گفتن هر نگاه عین  میمونه...خاطر همین میگم عین تیر زهر آلود دقیقا ب
دختر پسر نداره...چون  ما تو این کتاب رو همین موضوع کار میکنیم. این کتابتیر زهر آلود شیطانه ! 

هر دوتا باید مواظب چشماشون باشن...چون هر کی نگاهشو کنترل نکنه بعدا کار دست خودش 
 میده !

اینکه تو خیابون نگاه خودتو کنترل کنی مهارت نیست....بلکه یه هنره ! ببین ؟  

زم نگاه میکنی اگه نتونی برای ندیدن خودت یه چرایی و دلیل محکم پیدا کنی شک نکن لحظه آخر با
 و خودتو اذیت میکنی...

اما میتونیم چشم های خودمونو کنترل کنیم ! تغییر بدیم و پسر هارو  ما که نمیتونیم همه دخترها  

...کنترل نگاههاگه میخوای جوونیت از کفت نره باید کنترل شهوت داشته باشیو و رمز کنترل شهوت   

ینه اما سرشو برگردونه بدونه که خوب تونسته هر کی بتونه تو خیابون یه همچین چیزی رو بب
 خودسازی کنه...

 اما اگه نمیتونی باید رو خودت کار کنی...
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...موقعیت گناه براشون جور نمیشه و فکر میکنن خیلی با تقوا م ؟ خیلی ها توهم تقوا دارنچی بگ یه

! میدونی چرا ؟ چون ت گیر میکنن خود واقعی خودشونو نشون میدن وقتی تو موقعیولی هستن...
 تو موندن برای درست چرایی یه که کسی برای ندیدن خودشون هیچ دلیل و چرایی درستی ندارن !

میسازه... چگونگی هر با...داره پاکی مسیر  

شروع نشده.... هنوز بحث اصلیمونخب ... این فصل مقدمه تموم شد.   

حرف میزنم شتر درمورد کنترل نگاهحرف زیاده...در فصل های بعدی بی  

دارم... ازتون آخر یه سوال در  

 اگه یه دختر با ساپورت تنگ و مانتوی باز ببینی نگاش میکنی ؟ 

 اگه یه پسر خوشگل ببینی نگاش میکنی ؟ 

 به این سوالم فکر کن و با خودت صادق باش.

چون رمز تغییر صداقت با خوده...   

این مورد بیشتر صحبت میکنم.با گفتن ماجراهای گذشته خودم در  در فصل های بعدی  

 

عال تا فصل بعدی ف  

داداش رضا 
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 تیر زهر آلود شیطان

 

 نویسنده : داداش رضا 

 

( وارد فصل بعد نشید دلطفا تا تمرین فصل قبل رو انجام ندادی ) 

 

Dadashreza.com 


