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  مقدمه

 .شودیم ادی انفجار اطالعاتشدن و  یاز عصر حاضر با عنوان عصر جهان
 شرفتیبود، اما در ادامه، با پ یاقتصاد یهاندیشدن در درجه نخست معطوف به فرآ یچه جهان اگر

 رسای ،هاو مانند آن جاییجابه لیتسه ،یمتقابل جهان یهاکنش شیافزا د،یجد یارتباط یهایفناور
 .شد بدل ترجامع یپوشش داد و به مفهوم زیرا ن یو فرهنگ یاسیس ،یاجتماع ،یابعاد علم

شدن اقتصاد و تجارت آزاد،  یجهان ری)نظ یاقتصاد یهادر تحول توانیشدن را م یمهم جهان ابعاد

 شیافزا ،ی)مانند انقالب علم یها در مرزها(؛ علمگسترده کاال جاییجابه ،یمال یهاشدن بازار یجهان
افراد  یاثرگذار ری)نظ ی(؛ اجتماععیسر یمبادله نسبتاً آزاد اطالعات، خدمات اطالع رسان ،یدانش فن

 یهانهگزی طرح ها،سانسور توسط حکومت فیتضع د،یجد یارتباط یها بر حکمرانان در فضاو گروه
 لیساو ندهی)مانند رشد فزا یها( و فرهنگدولت یشنهادیمورد نظر و پ یهانهیگز یبه جا نیگزیجا

 وفق،تیمسلط جهان هنگزمان و مکان را در برداشته است، رخ نمودن فر یکه فشردگ یارتباط جمع

 -یاسیس –یاهداف اقتصاد بردشیدر عصر حاضر، پ یاسیو س یبر ابعاد اقتصاد یبعد فرهنگ ینسب

 یجهان یفرهنگ یهاتحول یکرد، اما اگر مرکز ثقل بحث، رو یرردگی ،(جهان گرانسلطه یاجتماع
رش با گست د،یجد یاطارتب یهایمشاهده خواهد شد که غرب به عنوان صاحب فناور رد،ین قرار گشد
ر شدن د یشاخصه مهم جهان نیاز ا ،یگستر کردن آن در جوامع مختلف بشر هیو سا یمجاز یفضا

 شیخو یفرهنگ یهاارزش میگسترش و تحک ،یسود برده، در عمل دست به تسر یعرصه فرهنگ
در عمل  ه،از امکانات مشاب یعدم برخوردار لیمناطق جهان به دل گریاست که د یدر حال نیزده و ا

 .اندمواجه شده شیخو یفرهنگ بوم فیبا متزلزل شدن و تضع
خود  ،یفرهنگ یهادر عرصه شرفته،یپ یارتباط یهایبا تحقق اهداف صاحبان فناور ریاخ طیشرا در

 یقابل حصول و دسترس یادیز زانیبه م زیآنان ن یدتیعق ،یاسیس ،یاهداف اقتصاد گریبه خود د
 .گرددیم

 یهادیها و تهدبه شکل بالقوه واجد فرصت ریاخ یداشت، فضا انیب دیبا یمجاز یفضا فیتوص در
 ینطقالزم زد. م یفرهنگ یهایاز آن دست به بسترساز نهیبه یکاربر یبرا دیاست و با ایگسترده

ه رابط نیدر هم یبه جامعه بشر دیجد یارتباط یهایفناور هیارا خچهی( با اشاره به تارالف 1922)
 :سدینویم
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های ارتباطی پیشرفته به جامعه داللت بر آن دارد که با ارایه هر بررسی تاریخچه ارایه فناوری»
ن پدید آمده است و در حالی که ها و امیدها در پی آفناوری ارتباطی جدیدی به جامعه موجی از بیم

های فناوری مورد نظر سخن اند، افراد دیگری از فرصتاز مسووالن از تهدید بودن آن یاد کرده برخی

این راهبرد انجامیده است ها در غرب، سرانجام به های مخالف و موافق فناوریایدهاند. گفتمان گفته
ه خود رفته، خود بهای ارتباطی پیشهای فناوریوری شهروندان از فرصتکه با افزایش و ارتقای بهره
ها تحدید شده، در مجموع شهروندان قادر به استفاده مثبت از این فناوریعرصه کاربری نامناسب از 

اندیشه اخیر، حتی کشورهایی که به فیلترینگ اعتقادی ندارند، در ها گردند. در راستایاین فناوری

اند و آمدههای ارتباطی پیشرفته بربرای کاربری مثبت و بهینه از فناوری« بسترسازی فرهنگی»صدد 
تولید ادبیات فاخر برای فضای مجازی، پاسخ مناسب به برخی  این راستا به انجام مواردی مانند:در 

های جنسی برای کاربران متقاضی این دست از از خالءهای اجتماعی موجود )نظیر تهیه پویانمایی
یی که در برخی از کشورهای غربی، بحث اخیر به ای کاربران )تا جاارتقای سواد رسانه اطالعات(،

های الزم به رسانیصورت یکی از مباحث درسی نظام آموزش عمومی درآمده است(، انجام اطالع

اولیا و کاربران، تهیه ابزارهای کنترل کننده )تبلت، تلفن همراه، اینترنت و ماهواره( برای اولیا، اعمال 
و مانند آن(، تدوین قوانین منع آسیب و ایذای کاربران فضای های گپ اینترنتی نظارت )در اتاق

مجازی، تدوین قوانین خاص برای حمایت از کودکان، نوجوانان و جوانان کاربر فضای مجازی، ایجاد 
های گپ تر )در اتاقخطوط مستقیم برای تماس اضطراری با مسووالن برای ایجاد محیطی امن

مال اع ،های مدنی برای حضورای، تشویق سازمانمحتوای رسانه بندیاینترنتی و مانند آن(، درجه
مداخله و اثرگذاری فعال در فضای مجازی؛ ایجاد صندوق حمایت از مراکز پژوهش در حوزه  ،نظارت

های نوین جهت ارایه خدمات و به اشتراك نهادن دانش، منابع و امکانات مورد نیاز رسانه
کاربران فضای مجازی و مانند آن، و محصوالت علمی جهت  گران؛ ایجاد کتابخانه، موزهپژوهش

تلف )نظیر های مخاند با بسیج امکانات الزم از پزشک و کتابدار گرفته تا وزارتخانه، کوشیدهدست زده
های الزم در جهت وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی، ارتباطات( و حتی کلیسا، روشنگری

 در جوامع خویش پدید آورند. کاربری بهینه از فضای مجازی را 

تدوین قوانین الزم جهت »و « مدیریت فضای مجازی»های فرهنگی اخیر، عالوه بر بسترسازی
عمال اند با ا، مد نظر مسووالن جوامع مختلف قرار گرفته، کوشیده«کاربری مناسب از فضای مجازی

ن ای مجازی را حتی االمکامدیریت مناسب از سویی و تدوین قوانین الزم از سوی دیگر، محیط فض
 پاك نگاه دارند... . 

ها که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان در برخورد با فرصت گفتهاما برخالف تجربه بشری پیش
های فضای مجازی با بسترسازی فرهنگی، تدوین قوانین الزم، مدیریت فضای مجازی و و تهدید

 اولیایاند، های آن برآمدهمجازی و افزایش فرصتهای فضای تولید محتوا، در صدد کاهش تهدید
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های ارتباطی پیشرفته، به صرف آن که امکان کاربری نامناسب ایران در مواجهه با فناوری فرهنگی
ند اند و روها برخورد کردهاین فناوری ها وجود دارد، به طور عمده با دیده نفی و انکار بااین فناوری از

ای هیدیو در اوایل انقالب، به روند ممنوعیت کاربری از ماهواره و برخی از شبکهممنوعیت کاربری از و

ا هاجتماعی تلفن همراه انجامیده است، حال آن که برخالف تصور اولیای فرهنگی کشور، فناوری
ها و افزایش انتخاب نبوده، تحمیل هستند و در شرایط اخیر باید برای کاهش آسیب فناوری

 با استفاده از تجربه بشری، دست به بسترسازی فرهنگی برای کاربر کاربران از آن زد. ها،های آنفرصت
رویکرد اخیر خود به خود امکان بسترسازی فرهنگی جهت فضای مجازی را به میزان زیادی محدود 

های الزم برای کاربری مناسب از فضای مجازی و برخورد با کرده است. مضاف بر این، خالء قانون
گردد و های نامناسب از این فضا، امر مهم دیگری است که در جامعه به وضوح مالحظه میکاربری

های شورای عالی انقالب فرهنگی در دهه هشتاد و تشکیل شورای عالی فضای با وجود برخی از اقدام
و گذشت قریب به یک دهه از عمر این شورا، ماحصل چندانی در جهت تولید  1322مجازی در سال 

ت فاخر، مدیریت فضای مجازی و تدوین قوانین الزم جهت کاربری بهینه از این فضا، به جامعه ادبیا

، با طرح موضوع دست نیافتنی 1های ساالنه خودارایه نگردیده است و شورای مزبور در همایش

 ، هنوز از مرحله شعار دادن به عمل نرسیده است.«یابی به اینترنت پاكدست»

فرودهای مواجهه و برخورد مسووالن فضای مجازی و در ادامه مردم با مقوله اخیر، در بررسی فراز و 
 توان شاهد فرازهای مشخص زیر بود.می
 تر هم روحانی هستند(،برخوردهای مبتنی بر نفی از سوی برخی از مسووالن ایرانی )که بیش -
ته، ساز ندانسری را چارهبرخورد مسووالن دیگری که غالباً از منظری تخصصی و علمی نفی فناو -

 پیشنهاد تغییر رویه نفی به بسترسازی فرهنگی در امر فضای مجازی را دارند 
های اتخاذ شده مسووالن در سطح جامعه مشاهده و مقاومتی که از سوی مردم در برابر تصمیم -

 گردد.می

گردد که برخورد با میها از آغاز انقالب تا به حال، مالحظه با بررسی چگونگی برخورد با فناوری
ا هها وگشتن داشبورد آنها در خیابانها از آغاز انقالب وجود داشته است. متوقف کردن ماشینفناوری

د. در روها بعد از انقالب به شمار میبرای یافتن نوار موسیقی، اولین فرازهای مخالفت با فناوری
های خارجی نامناسب، جرم اس یا فیلماچ، داشتن نوارهای ویدیویی وی72های آغازین دهه سال

محسوب شده، شواهدی در دست است که برخی از این دست افراد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اند. در ادامه روند اخیر، اعالن ممنوعیت ویدیو توسط مجلس شورای اسالمی، اقدام شالق خورده

 الف(. 1383بود )منطقی،  های ارتباطی جدیدمهمی در مخالفت کالن نظام با فناوری
                                                             

روز تأسیس شورای عالی فضای مجازی، در هفدهم اسفند ماه هر سال برگزار های اخیر به شکل ساالنه در سالهمایش .1
 گردد.می
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مالحظه مواضع قوه قضائیه در برخورد با فضای مجازی، حکایت از آن دارد که مسووالن قوه قضائیه 
ند. اهای اجتماعی تأکید داشتهها و شبکههای اخیر مجدانه بر فیلتر کردن بسیاری از سایتطی دهه

ه وزیر لیل فیلتر نکردن اینستاگرام، علیاهتمام اخیر چنان شدید بوده است که حتی قوه قضائیه به د

وقت ارتباطات اعالن جرم کرد و وی را به دادگاه فرهنگ و رسانه کشاند )نشریات داخلی، 
7/11/1322.) 

باطی های ارتهای مبتنی بر تحدید کاربری از فناوریزمان با اتخاذ تصمیمنیروی انتظامی نیز هم
های یات هوایی راپل بارها دست به گردآوری دیشهای گوناگون، از جمله عملجدید، به شکل

 ها را زیر لودر و بولدوزر خرد کرد.ای مردم در شهرهای مختلف زد و این دیشماهواره
های کار گروه مصادیق مجرمانه های اجتماعی، فراز دیگری از اقدامممنوع اعالن شدن برخی از شبکه

توقیف  چت و چند سال بعد، دستوراعی چینی ویو فضایی کشور بود. دستور فیلتر شدن شبکه اجتم
 روند.تلگرام در ایران، از جمله این موارد به شمار می

با استناد به یکی از قوانین آموزش و پرورش  17/8/1385نظام آموزش عمومی کشور نیز در تاریخ 

شت ا اعالن داکه ورود اشیای تزئینی را به مدارس ممنوع اعالن داشته است، ممنوعیت تلفن همراه ر
آموزان مقاطع مختلف به و از آن پس )تا قبل از بروز کرونا در جامعه(، ورود تلفن همراه توسط دانش

 مدرسه جرم انضباطی تلقی شد و خاطیان مورد تنبیه قرار گرفتند.
وجوگر ملی )با های سلبی، برخی از مسووالن فرهنگی با طرح تهیه موتور جستزمان با اقدامهم

های یوز و یاحق(، یا اینترنت ملی، سعی در ارایه پاسخ مثبتی به تقاضای مردم در دسترسی به نام
 های ارتباطی پیشرفته داشتند.فناوری

سازد، تا سال گذشته خود خاطرنشان می 1322های مجلس در برآورد اردیبهشت سال مرکز پژوهش
 میلیارد تومان صرف اینترنت ملی شده است. 222/12حدود 

ای هتر از آن یاد شد، در برابر مسووالنی که عمدتاً سنخ روحانی داشته، با فناوریگونه که پیشانهم
تر از کردند، مسووالن دیگری هم وجود داشتند که بیشارتباطی جدید از منظر سیاسی برخورد می

ه اساسی ارهای پیشرفته برخورد کرده، فیلترینگ را چزاویه علمی با مسأله فضای مجازی و فناوری
 کار ندیده، روی بسترسازی فرهنگی تأکید داشتند.

نگ های دیجیتالی داشت، درباره فیلتریعلی جنتی وزیر وقت ارشاد، در نشستی که با فعاالن رسانه

 اظهار داشت:
ی جز تسهیل دسترسی آزاد به اگیرد و ما نیز چارهامروز انتقال آزاد اطالعات به راحتی صورت می»

نتقال تواند جلوی دسترسی ابرداری کنیم. نه فیلترینگ میریم و باید از این فضا بهرهاطالعات ندا
، )اعتماد« شودهای ممانعت برای ارتباط با دهکده جهانی کارساز واقع میاطالعات را بگیرد و نه راه

32/2/1322.) 
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سوال یکی از  ای که با خبرنگاران داشت، در پاسخ بهواعظی، وزیر وقت ارتباطات، در مصاحبه
 چت، بیان داشت: خبرنگاران درباره دالیل فیلتر شدن شبکه اجتماعی وی

ربی قد های اجتماعی غتوانسته در مقابل شبکه چت یک شبکه اجتماعی چینی است که تقریباًوی»

  .دهندرا ایرانیان تشکیل می ءمیلیون عضو دارد و یک درصد این اعضا 922علم کند. این شبکه 

است و آنچه که در کمیته تعیین مصادیق  people nearby های دیگر وجودشبکه با شبکه فرق این
 .وجود این آیکون است ،مجرمانه برای توقیف آن مدنظر قرار گرفت

ت و ما چنین نیسحل برخورد در این روزگار با توجه به پیشرفت تکنولوژی اینکنم راهفکر میمن 

ظر تکنولوژی خود را توسعه دهیم و اجازه دهیم مردم خودشان باید کارهای فرهنگی کنیم و از ن
 (.9/12/1322ایسنا، « )1تصمیم بگیرند

در کشور  فیلترینگ ای درباره مسألهمصاحبهدر  ،دبیر شورای عالی انقالب فرهنگیسعیدرضا عاملی، 
 اظهار داشت: 

اضافه شود و قبل از میلیون فیلترشکن در کشور  32فیلترینگ ناقص باعث شده که بیش از »

این حجم از فیلترشکن در کشور وجود نداشت. لذا یک تصمیم که برای صیانت از فرهنگ  ،فیلترینگ
گری نتبدیل شد. در این امور باید یک همه جانبه شبه ضد خود ،های اسالمی اتخاذ شده بودو ارزش

انت از فرهنگ اسالمی قرار و عزم در اقدامات وجود داشته باشد تا در مسیر سالمت اجتماعی و صی
 .گیرد

رام نتیجه بودن فیلترینگ تلگآذری جهرمی )وزیر وقت ارتباطات(، در مصاحبه خود ضمن اذعان به بی
های داخلی را دچار وقفه کرده است... . به مزایده گذاشته در ایران گفت، این اقدام رشد پیام رسان

اعتماد های داخلی بید که مردم به پیام رساننشان دا 1328رسان سروش در اسفند ماه شدن پیام
 (.2/11/1322هستند )نشریات داخلی، 

گفته، تأمل در رفتار مردم در این زمینه گرای پیشگذشته از مواضع مسووالن روحانی و تخصص

بسیار آموزنده است. به این معنا که مردم جامعه، برخالف مردم اوایل انقالب که به دلیل سرمایه 
طی های ارتباباالی نظام از سویی و وجود جنگ از سوی دیگر و پیشرفته نبودن فناوری اجتماعی

های بعد، با کاهش کردند، طی دههتر رویه تبعیت از مسووالن نظام را پیشه خود میجدید، بیش
سرمایه اجتماعی نظام از سویی و ضعف محتواهای فرهنگی تولید شده داخلی از سوی دیگر و خاصه 

های ارتباطی جدید، روبرو بودند و بر همین مبنا به تدریج رویه پیشرفت قابل توجه فناوریبه سبب 

                                                             
 نویسد:روز می 1892چت پس از تابناك در خبری با عنوان سه پیام مهم رفع فیلتر وی .1

رسان یاز مردم، پیامنچت برمبنای قاعده دفع افسد به فاسد تغییر کرد و برای پاسخ به پس از توقیف تلگرام، رأی موافقان فیلتر وی
این پیام رسان )که به همین دلیل هم توقیف شد( گسترش یافته  Shakeچت رفع فیلتر شد و این در حالی است که قابلیت وی

 (.17/12/1327هم به آن افزده شده است )تابناك،  Friends radarو عالوه بر آن قابلیت 
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های مسووالن ارشد نظام را تغییر داده، مقاومت فرهنگی در برابر آنها را پیشه تبعیت از امر و نهی
ب(. به عنوان مثال، اگر چه پلیس برمبنای تصویب طرح ممنوعیت  1383خویش کردند )منطقی، 

های مختلف دست به جمع آوری تجهیزات در مجلس شورای اسالمی، به شیوه 1373ماهواره در سال 

زد و طبق قانون، افرادی را که یک بار ماهواره آنان ای میهای تلویزیونی ماهوارهدریافت شبکه
این همه کرد، اما با آوری شده و مجدداً دیش ماهواره نصب کرده بودند را به دادگاه معرفی میجمع

 (.32/2/1322دهد )اعتماد کاربری از ماهواره در جامعه خبر می %71وزیر وقت ارشاد از رشد 
میلیون  2ساعت،  98چت، طی دهد، با فیلتر شدن ویواعظی، وزیر وقت ارتباطات نیز گزارش می

 (.22/9/1323های خود فیلترشکن نصب کردند )سایت تحلیلی خبری عصر ایران، نفر بر روی گوش
آبادی معاون وقت دادستان کل کشور در امور فضای سه ماه بعد از فیلتر شدن تلگرام، عبدالصمد خرم

بر اساس آماری که مرکز ملی فضای مجازی در تاریخ نوزدهم تیر ماه » دهد:گزارش میمجازی، 
تلگرام  های تگرام وهزار نفر از طریق فیلترشکن 122میلیون و  32، تعداد است اعالم کرده 1327
 .«زنندتلگرام را دور میشبکه اجتماعی فیلتر  ،طالیی

 خویش منتشر ساخت، 1322دی  8ای که در روزنامه ، در مقالهروزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران
رسان در فیلترینگ تأثیری در استفاده از این پیام»دهد که آمار کاربران تلگرام نشان می نویسد:می

هزار نفر در صدر  722میلیون و  97رسان واتساپ با پیامو در حالی که « است داشتهبین ایرانیان ن
رسان هزار کاربر دومین پیام 252میلیون و  97تلگرام با  ،های مورد استفاده ایرانیان استرسانپیام

ن سروش رساها پیامترین رقیب داخلی آنرسان، مهمدر کنار این دو پیامو  مورد استفاده ایرانیان است
 «.هزار کاربر دارد 822است که تنها دو میلیون و 

تر از آن یاد شد، مواضع مبتنی بر نفی و انکار مسووالن از سویی و مقاومت شکل گونه که پیشهمان
و  روندهای فضای مجازی ایران به شمار نمیگرفته در اکثر افراد جامعه از سوی دیگر، تنها دغدغه

ا ههای ارزشی و هنجاری نوجوانان و جوانان و پیشرفت سریع فناورید تحولهای دیگری ماننمقوله
ز دیگر کند، ااثر میکه اساساً مقوله فیلترینگ را که به شدت مدنظر مسووالن ایرانی است را بی

ها توجه جدی معطوف های مهمی هستند که در محاسبات فضای مجازی ایران باید بدانمقوله
 داشت.

اثر ای ارزشی و هنجاری شدید نوجوانان و جوانان ایرانی )که حکایت از کم اثر یا بیهدرباره تحول

یان های ارتباطی پیشرفته است(، باید بگذاری روی فیلترینگ فناوریبودن قریب ربع قرن سرمایه
های ایرانی با به نمایش نهادن رفتارهای مبتذل خودشان، ترین سلبریتیداشت که برخی از مبتذل

دهای اینستاگرام را به لطف طرفداران پرشور ایرانی خودشان جا به جا کرده و این رکوردها را از رکور
از « کردکی فکرش رو می»اند. به عنوان نمونه، وقتی تتلو برای پخش آهنگ آن خود کرده

میلیون کامنت برای وی بگذارند تا او آهنگش را پخش کند )و البته در  12طرفدارانش خواست تا 
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میلیون کامنت برای وی  18میلیون افزایش داد(، طرفداران وی  17و  12دامه این میزان را به ا
 (.12/7/1328های اینستاگرام را شکستند )اصالحات پرس، گذاشتند و به این ترتیب رکورد کامنت

اد یترین مسایل ممکن در اقدام دیگری گفت و گوی زنده )الیو( تتلو و ندا یاسی که در آن از زشت

هزار تماشاگر را از خود بر جای گذارد و رکود الیوهای اینستاگرامی را شکست )ایران  725شد، رکورد 
 (.2222آوریل  19گلوبال، 

ساسی مانکن نیز پس از آن که با مستمسک قراردادن فیلم ابد و یک روز، فراز سمیه نرو در این فیلم 
ای مستهجن اجرا کرد، در فضای مجازی به هرا در آهنگ مبتذل خویش که با یک هنرپیشه فیلم

میلیون بازدید کننده را معطوف به خود کرد )ابتکار،  12ساعت  29اشتراك نهاد، تنها طی 
19/12/1322.) 

های ایرانی که دارای بیشترین فالوورهای ایرانی هستند، تأیید نگاهی به آمار فالوورهای سلبریتی
به لحاظ فرهنگی دورنمای نامناسبی را برای کالن نظام ترسیم مجددی بر آن چه از آن یاد شد بوده، 

 .1کندمی

های قمار، مورد مشابهی است که گزارش شده است میلیون شرکت کننده ایرانی در سایت 3/2حضور 
 (.1/12/1322)اعتماد، 

 اگر چه مسووالن در برخورد با اعداد و ارقام شگفت آور اخیر و مانند آن جانب سکوت را پیش  
ران و توجهی ناظگذرند، اما رفتار اخیر نباید به بیگرفتنه و به سادگی از کنار این آمار و ارقام می

 دار اجتماعی بینجامد.پژوهشگران به این رخدادهای معنی
ها سبب شده است که اساساً مقوله فیلترینگ کم رنگ های فناوریزمان با تحول اخیر، پیشرفتهم

 یلترینگ به دست فراموشی سپرده شود.شده، در آینده نزدیک ف
 922دهند، شرکت استارلینک با شروع سرویس اینترنت فضایی خودش، ها گزارش میخبرگزاری

مورد افزایش یافته، در نهایت  822ماهواره را در مدار زمین قرار داده است که به زودی این تعداد به 

عات اینترنت را به اقصا نقاط زمین برعهده ماهواره خواهند رسید که وظیفه ارسال اطال 12222به 
 دارند.

                                                             
 یر هستند:به قرار ز Palaz.irافراد به گزارش سایت  این . 1

میلیون(،  7/11رامبد جوان )میلیون(،  13بخت )میلیون(، دنیا جهان 7/19میلیون فالوور(، مهناز افشار ) 5/17حسن ریوندی )
میلیون(، الناز  3/2میلیون(، سحر قریشی ) 5/2) -ابی–میلیون(، ابراهیم حامدی  11(، محمدرضا گلزار )7/11ه فراهانی )گلشیفت

 (. میلیون 2/8) -امتوافآرمین ای–ون(، آرمین زارعی میلی 1/2شاکردوست )

، سعی در با حذف آمار ایرانیان آن سوی آبدر این زمینه،  -ana.Pressنظیر –ها البته الزم به ذکر است که برخی از سایت
 کنند که بالطبع این آمارها مخدوش بوده، منطبق با واقع نیست.آمارهای متفاوتی می ارایه
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ای در آسمان ایران طی چند ماه آینده خبر ( نیز از حضور اینترنت ماهواره15/12/1322بهارنیوز )
 رسد.های طرح صیانت اجتماعی در جامعه به گوش میزمان زمزمهدهد. اما هممی

ایران از ءهای اجتماعی با فضای مجازی در ، گره خوردن برخی از خالگذشته از آنچه از آن یاد شد

گیری نوعی از سویی و عدم توجه به برخی از فرآیندهای اجتماعی موجود در جامعه، نظیر شکل
مقاومت منفی در برابر مسووالن و اولیای فرهنگی از سوی مردم، کار را به آنجا کشانده است که 

نزدیک به ربع قرن )از آغاز بحث ماهواره در سردرگمی مواجهه مسووالن با فضای مجازی در کشور 
 در مجلس تا حال حاضر( برسد. 1373سال 

ای ههای هوشمند از بدو نصب برنامهدر مقوله فضای مجازی نگارنده بر این مسأله اذعان دارد که گوشی
ها، پیشاپیش مجوز مرور تمامی اطالعات صوتی، تصویری و متنی کاربر را از وی مختلف روی آن

های اطالعاتی غرب تخلیه فته و در عمل تمامی اطالعات او )و جامعه وی( را به سمت سرویسگر
یشرفته های ارتباطی پگونه که از آن یاد شد، باید به این نکته توجه داشت که فناوریکنند، اما همانمی

 یک انتخاب نبوده، بلکه یک تحمیل است.

که از سوی برخی از مسووالن ارایه شده و مورد تأکید  های ارتباطیبه بیان دیگر، صِرف نفی فناوری
گونه که به سبب کاهش قابل توجه سرمایه اجتماعی، دل گیرد، راهکار مؤثری نیست، همانقرار می

های اطالع رسانی داخلی، برنامه موفقی نخواهد بود، اما در شبکه« کامل»بستن به جایگزین کردن 
ی فرهنگی الزم، ضمن اطالع رسانی به کاربران )اعم از کودکان، هاتوان با بسترسازیاین میان می

نوجوانان، جوانان، اولیا و اولیای آموزشی و فرهنگی جامعه(، در باب خطرهای بالقوه کاربری از 
ی های ارتباطهای فناوریهای ارتباطی جدید، آنان را از سویی در جهت به حداقل رساندن آسیبفناوری

ها یاری رساند، زیرا رویکرد مبتنی بر نفی و انکار به حداکثر رساندن منافع آن جدید و از سوی دیگر
را به میزان زیادی محدود  خود امکان بسترسازی فرهنگی جهت فضای مجازیجدید خودبه هایفناوری

 «.خواهد کرد
 شده است، یاسیدر سطح جامعه، کامالً س یمجاز یمباحث موجود درباره فضا یآنجا که فضا از

انتخاب شده است تا  1انیمغز بن تیترب کردیمجموعه(، رو نیا یهاکتاب ریکتاب )و سا نیا کردیرو

 د.گرفته شو یپ ،یمجاز یموجود در جامعه درباره فضا یاسیمباحث مطروحه، فارغ از مواضع س
با  کردیرو نیا گذرد،یاز عمر آن نم ترشیاست که چند دهه ب یعلم دیجد کردیرو ان،یمغز بن تیبتر

 یایولو ا یآموزش یای)و اول ایرا به اول یو نهیبه تیترب یکودك، چگونگ یمغز یهااتکا به تحول

 .کندیم شنهادیکودکان در جامعه( پ یاجتماع –یفرهنگ

( در عمل یتی)به لحاظ ترب یشرح است که با تولد کودك، و نیبه ا انیمغز بن تیبحث ترب اجمال
کودك )که  ینیی( است و اگر چه مغز پاینیپل ب ی)باال یی( و باالینیپل ب نیی)پا ینییواجد دو مغز پا

                                                             
1. Brain based training 
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ها است( در هنگام تولد، ساخته شده و تام مرکز ضربان قلب، تنفس و مانند آن رینظ یمراکز یدارا
 -یو فرهنگ یآموزش یایطور اول نی)و هم ایاول تیبا هدا دیکودك با ییو تمام است، اما مغز باال

ز ا یمعنا که در کنار برخ نیو کالن جامعه( ساخته شود. به ا یکودکان در نظام آموزش یاجتماع

 یهاتیظرف یمغز دارا ،(رندیگیرا برعهده م یینایکه کار ب ییهامدار ریبالقوه مغز )نظ یهاتیظرف
نان به ام آاحتر ای ایاول دنیشفقت ورز شیبا مثالً نما یاست که کودك در برخورد عمل یگریبالقوه د

ها در مغز و مانندآن طیمح ستیاحترام به ز دن،یشفقت ورز هایمدار ها،آن ریو نظا طیمح ستیز
 یه وک سازندیرا قادر م ودكک ریذخا نیو بالطبع با بزرگ شدن کودك، هم ردیگیکودك شکل م

 یریمس در(، رودیبه شمار م یزیمغز غر کی)که  شیخو ینییعالوه بر در دست داشتن کنترل مغز پا
 ییهادارکودك غفلت ورزند، م نهیبه تیاز ترب گفته،شیپ یایگام بردارد. اما اگر اول یو متعال یانسان

ال ب یمغز یهاهرس شدن سلول ندیدر فرا ه،شد، در مغز کودك شکل نگرفت ادیمشابه آنچه از آن 
ت، شفق یهابه عنوان مدار ندتوانستیکه م ایبالقوه یهامدار دهد،یاستفاده که در اوان بلوغ رخ م

ا به هآن یو جا روندیم نیکنند، هرس شده و از ب فهیها انجام وظو مانند آن طیمح ستیاحترام به ز

 کودك، توسط تیدر ترب ایبرخورد فعال اول ابیکه به فرض در غ شودیداده م یگرید یهاسلول
 ،یگرایمصرف ،گراییشهوت ،یو فراپرخاشگر یهمچون پرخاشگر یبا موارد یمجاز یرسانه و فضا

آن  یابه ج رودیانتظار م ری. در حالت اخشوندیشده و به کار گرفته م لیها تکمو مانند آن ییمدگرا
اال را زمام امور مغز ب ن،ییپا یزیرا برعهده داشته باشد، مغز غر نییپا یزیکه مغز باال، کنترل مغز غر

 یفرارو یو تار رهیت ی( دورنمایدتی)و بالطبع عق یبه لحاظ فرهنگ ر،یکه در حالت اخ ردیدر دست بگ
 .کودك قرار خواهد گرفت

نوزاد  یو باال نییپا یهامغز فی(، در توص1328 ،ی، ترجمه شهرآرا2218) 2ونیو براس 1گلیس

 :سندینویم

مغز  سهی، مقامفهوم خاص نیساده کردن ا یهااز راه یکی نیاست، بنابرا دهیچیپ اریآشکارا بس مغز»

 نییو طبقه باال دارد. طبقه پا نییخانه در دست ساخت است که طبقه پا کیدر حال رشد کودك با 
تر نییاست که در قسمت پا -(ی)کنار کیمبیساقه مغز و منطقه ل -تر مغزپست یهابخش ندهینما

بخش که آن را مغز طبقه  نیدو چشم( قرار دارند. ا نی)استخوان ب ینیگردن تا پل ب یمغز، از باال
خشم  مانند دیشد یهاجانیما از جمله ه یو ذهن یاعمال عصب نیتریادیول بنومس م،ینامیم نییپا

ق العاده فو نییهضم و تنفس است. مغز طبقه پا رینظ یاهیاول یاصل یها و کارکردهازهیو ترس، غر
اعث نوع عملکرد ب نیکند. ایعمل م م،یداشته باش یما بر کار آن آگاه که نیو عمدتاً بدون ا عیسر

                                                             
1. Siegel, M. D. 
2. Bryson, T. P. 
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 رایز م،یدست به عمل بزن دنیشیاز اند شیو پ م،یباش یواکنش اریها بستیموقع یشود در برخیم
 ... .دافتیاتفاق م یاراد ریتر و اغلب غپست ،یزیغر یندهایفرا نیاست که ا ییجا نییطبقه پا

مغز طبقه باال، بخش در دست ساخته اما . است افتهیرشد  اریمغز بس نییدر هنگام تولد، بخش پا

خش ب نیتر است. ادهیچیپ یو ارتباط یجانیه یهاتر و مهارتدهیچیول تفکر پوشدن خانه، و مس
و مانند  اردقرار د یشانیپشت پ ماًیمغز است که مستق هیال نیتریرونیاست که ب یمتشکل از قشر مغز

ه باال به پوشاند. مغز طبقیخود م ریمغز را در ز نییو طبقه پا ابدییگنبد به پشت سر ادامه م مین کی
 م،یکن مشکل را حل لیمسا م،یریرا در نظر بگ امدهایپ م،یکن یزیربرنامه شیشاپیپ ،دهدیما اجازه م

کرد رارا که با ک یگرید دهیچیپ یشناخت یهاتیو فعال میریگوناگون را در نظر بگ یچشم اندازها
 امدیها، پآگاهانه روزانه ما، و نه همه آن یهااز تجربه یاری. بسمیانجام ده ،دارند ارتباطمغز  ییاجرا

 .ماست یتر مغز طبقه باالیعال یذهن یندهایفرا
شما به عنوان مراقب  ینقش اصل و ابدییمغز طبقه باال به موازات رشد و رسش کودك تکامل م

مغز  ،دیحال به او کمک کن نیو در ع دیعشق بده اوو به  دیاست که او را پرورش ده نیکودك ا

کودك به طور کامل رشد نکرده است،  یکه مغز باال یکند. تا زمان یخود را بسازد و قو یطبقه باال
 «.دیاو هست یرونیب یمغز طبقه باال یابه گونهبه عنوان والد، شما 

 :دهندیارتباط گزارش م نی(، در هم1327 ،ی، ترجمه شهرآرا2212) نیلیو ب وزیه
ط است، مغز طبقه باال تا اواس افتهیرشد  اریلد بسدر زمان توّ یحت ن،ییکه مغز طبقه پا یحال در»

کند. یمغز است که رشد م یهاقسمت نیاز آخر یکیرسد. در واقع، یبه بلوغ کامل نم یسالگ ستیب
 یانوجووره ند یدر دست ساخته شدن  گسترده است، سپس ط یمغز طبقه باال در چند سال اول زندگ

 .ابدییادامه م سالیبزرگ نیوضع تا سن نیکند و ایم رییبه شدت تغ
ده ش دهیدر آن چ لیکه کامل است و به طور کامل اسباب و وسا یارا به عنوان خانه نییپا طبقه

ساخت  یکه ناتمام و پر از ابزارها دینیبیم د،یکنیبه طبقه دوم نگاه م یوقت یول د،یاست، مجسم کن
 «.و ساز است

بدون استفاده  یهاهرس شدن مدار ندی( درباره فرا1327 ،ی، ترجمه شهرآرا2219و هارتسل ) گلیس
 :سندینویدر مغز م

های آید، بخش بزرگی از معماری اصلی مغز درست شده است، اما اتصالزمانی که نوزاد به دنیا می»

اند. در سه سال اول های بعد، نسبتاً رشد نیافتهسالها در ها، در مقایسه با تحول آنمیان نورون
ها یک مجموعه پیچیده مداربندی برای کودك به های میان نورونزندگی، افزایش عظیم اتصال

بندی ماهیت مداربندی در حال پیدایش مغز، آورد. اطالعات ژنتیکی با شکل دادن به زمانوجود می
گذارند. چون در این زمان حافظه ناآشکار ین دوه زمانی اثر میها در ابر چگونگی متصل شدن نورون

 گیرند.های پیوندگاهی )سیناپسی( به وسیله تجربه نیز شکل میدانیم که این اتصالوجود دارد، می
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های ، اطالعات ژنتیکی تعیین کننده رشد پیوند«انتظار -تجربه»یک تمایز مفید، تمایز تحول مغزی 
قرار  از محیط« قابل انتظار»ها به نوبت خود باید در معرض حداقلی از تحریک اینعصبی است که 

های بینایی ما برای حفظ کردن خودشان نیاز دارند به این که گیرند تا حفظ شوند. برای نمونه، نظام

ل هایی که تشکیچشمان ما در معرض نور قرار گیرند. اگر چشمان ما در معرض نور قرار نگیرند، مدار
 شوند واند و آماده رشد و توسعه هستند، رشدشان را متوقف خواهند کرد و بالقوه پژمرده میشده
 در روند رشد مغز.« استفاده کن یا از دست بده»میرند. این مثالی است از می

شد های عصبی باشد که ررود در برگیرنده اتصال رشته، برعکس، گمان می«وابسته -تجربه»رشد 

هایی با یک مراقب خاص، گذاشتن های جدید نظیر تعاملشود. تجربهود تجربه آغاز میها با خآن
پاهایتان در آب خنک یک استخر، تاب خوردن در پارك یا در آغوش کشیده شدن توسط پدرتان، 

 ند.کنهای پیوندگاهی )سیناپسی( جدیدی ایجاد میوابسته اتصال -همه با این شیوه تجربه
بتدایی های قبل از دبستان و دوره اهای سیناپسی در مغز، در تمام سالیا تعداد اتصالتراکم سیناپسی 

های دهد: یعنی یک انهدام طبیعی اتصالماند، اما در دوره بلوغ یک فرایند حذف رخ میباال می

ای هارهای به هم وصل شده، مدتر نورونرسد، از میان توده قبالً بزرگنورونی موجود که به نظر می
 سازد. خاصی می

شود. های اولیه رشد مغز نیز انجام میحذف کردن، بخشی طبیعی از فرایند رشد است، و حتی در سال
کنند، و شاید با تنش روانی ها تعیین میها و تجربههای خاص حذف شده را ژنوسعت حذف و مدار

یزول در یک مدت طوالنی ایجاد بیش از حد )که با آزاد شدن مقدار زیادی هورمون استرس کورت
 «.شد(، شدت یابدمی

)و  ایاول فی( با توجه به تحوالت مغز در مورد وظا1328 ،ی، ترجمه شهرآرا2218) سونیو برا گلیس
 :سازندیکودکان( خاطرنشان م یو فرهنگ یآموزش یایالبته اول

بمانند و  تهافیرشد نا توانندمی هاشوند، آن بخش توجهیبه رشد و تحول مغز کودکشان ب ایاول یوقت»
 افتیررا د یخاص هایاست که اگر کودکان تجربه یبدان معن نیبروند. ا نیتباه شوند و از ب یحت

 ژهیو ها را، بهمهارت نیبه ا دسترسی هااطالعات جلب نشود، آن بعضی به هرگز هاتوجه آن اینکنند، 
در مورد بخشش و  گاهچیمثال، اگر کودك شما ه ی. برادهندیاز دست م یدوره نوجوان ندیدر فرا

کارکردها هست، رشد کامل نخواهد کرد.  نیاز مغز او که مسوول ا ینشنود، بخش یزیگذشت و داد چ

اتفاق  نیباشد، هم داشتهآزاد، کنجکاو بودن و اکتشاف ن یباز یبرا یاگر او فرصت کاف نیهمچن
 «.فعال نخواهند شد ای ختهبرانگی هامورد نظر آن یعصب هایاختهی. افتدیم

بر  ایاول یتیاز اثرات ترب ینیع یمثال هی( در ارا1327 ،ی، ترجمه شهرآرا2219) 1و هارتسل گلیس

 :سندینویمغز کودك م یریگشکل یچگونگ

                                                             
1. Hartzell, M.D. 
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ر های ویرانگآزاری و غفلت قرار گرفته بودند، تأثیرپژوهشی که روی کودکانی که مورد کودك»
تر مغز، رشد غز در حال رشد کودك آشکار کرده است: اندازه در مجموع کوچکبدرفتاری را بر م

کند، و رشد تضعیف شده ای که طرف راست و چپ مغز را به هم وصل میکاهش یافته جسم پینه

 رسان عصبی باز دارنده است( از مخچه که بههای گابا )گاما آمینو بوتیریک اسید که یک پیامرشته
ها در مطالعات کند، تمام اینپذیر را آرام میهای هیجانی لیمبیک تحریکساختارطور طبیعی 

شود. سرچشمه احتمالی تمام این مشکالت، تصویربرداری از مغز کودکان مورد آزار و غفلت، دیده می
شود و برای زا ترشح میهای آسیبمقدار بیش از حد هورمون استرس است که طی این رویداد

دانیم برد. میهای موجود را از بین میکند و یاختهها را تضعیف میسمی است، یعنی رشد آنها نورون
بر  تواند به غلبههای مثبت درآینده میدانیم آیا تجربهدهند، ولی نمیها روی مغز رخ میکه این اثر

آزاری کودك هایز تأثیرتوانند با روابط پروراننده اهای عصب شناختی کمک کند یا نه. افراد میاین اثر
ری رشد های دیگشود یا مداردانیم در فرایند این بهبودی، آسیب مغز ترمیم میبهبود یابند، اما نمی

 «.کندمی

 دیجد یاطارتب یهایکه از فناور ییایتصور کرد، اول یبه سادگ توانیشد، م ادیتوجه به آنچه از آن  با
که در  یودکانک یو فرهنگ یآموزش یایاول ایو  برندیسود مفرزندشان  یکیبه مثابه پرستار الکترون

به  شوندیم ببدر عمل س ورزند،یغفلت م یمجاز یاز فضا نهیبه یکاربر یبرا یفرهنگ یبسترساز
 هیته هایمحصول ها،و مانند آن طیمح ستیعشق، احترام به ز ،یشفقت، نوعدوست یهامدار یجا

 اتیآنان در جهت تحقق منو یبالقوه مغز یهااز مدار داریهیجهان سرما یغاتیتبل یهاشده توسط نهاد
 دیبسازند که شا درگمو سر یمصرف کننده، شهو یسود برده، از آنان موجودات داریهیسرما یایدن

 .نشود سریاصالح آن هرگز م
سه ، شامل «های ارتباطی جدیدکاربری کودکان، نوجوانان و جوانان از فناوری»مجموعه کلی 

 است.« دبیرستان»و « دبستان»، «پیش دبستان»مجموعه 
به  دیجد یارتباط یهایاز فناور یرانیا تیجمع یکاربر ینخست فراهم شده درباره چگونگ مجموعه

 .1جلد اطالعات آن به دست نشر سپرده شد 39 یاختصاص داشت که ط «یدبستان شیکودکان پ»

                                                             
های ارتباطی جدید توسط نشر سال( کاربر فناوری 3-7های منتشره چگونگی کاربری کودکان پیش دبستانی )عناوین کتاب .1

 بعثت به قرار زیر است:
  .تلفن همراه، ماهواره و رایانه فور،اسیاز دبستان از تبلت، پ شیکاربری کودکان پ یستیاثرات ز یبررس
 .2و  1ج  .تلفن همراه، ماهواره و رایانه فور،اسیاز دبستان از تبلت، پ شیکاربری کودکان پ یاثرات روان یبررس
 .2و  1ج  .تلفن همراه، ماهواره و رایانه فور،اسیاز دبستان از تبلت، پ شیکاربری کودکان پ یاثرات اجتماع یبررس
 .2و  1ج  .تلفن همراه، ماهواره و رایانه فور،اسیاز دبستان از تبلت، پ شیکاربری کودکان پ یاثرات آموزش یبررس
 .2و  1ج  .تلفن همراه، ماهواره و رایانه فور،اسیاز دبستان از تبلت، پ شیکاربری کودکان پ یاثرات فرهنگ یبررس
 .2و  1ج  .تلفن همراه، ماهواره و رایانه فور،اسیاز دبستان از تبلت، پ شیکاربری کودکان پ یاثرات اخالق یبررس
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 یتباطار یهایاز فناور یرانیا «یدبستان»دختران و پسران  یکاربر یدرباره چگونگ یفعل مجموعه
نوجوانان و  یکه ناظر بر کاربر یو مجموعه بعد هستجلد کتاب  95شامل حدود است که  شرفتهیپ

شر ن یاست )و ان شااهلل در پ دیجد یارتباط یهایاز فناور «رستانیدب»جوانان متوسطه اول و دوم 

به  بی(، با قرافتینشر خواهند  ،دیجد یارتباط یهایاز فناور یستانآموزان دبدانش یکاربر وعهمجم
 .است نیدر دست تدو ،جلد کتاب 52

 از «یدبستان»آموزان دانش یکاربر یچگونگ نیشده و در دست تدو نیتدو یهاکتاب درباره
 .مجموعه است ریشامل سه ز ریاخ یجلد 95داشت، مجموعه  انیب دیبا شرفتهیپ یارتباط یهایفناور

 نیاست. ا افتهیاختصاص  یآموزان دختر و پسر دبستانمجموعه نخست به مصاحبه با دانش ریز
نان، آ «یهاالگو» ،یکودکان و نوجوانان دبستان «یرپذیروند جامعه یهااختالل»ها ناظر بر مصاحبه

 آموزاندانش «یآموزش یهاتحول»قرار دارند،  دبستانی آموزاندانش یکه فرارو «یمخرب یهاالگو»
 گردد،یآموزان اعمال مدانش یایاول یکه از سو «تالیجید ای کیالکترون یوالدگر»مقوله  ،یدبستان

 «یتیهو»و  «یفرهنگ» هایآنان، تحول هایآموزان و خانوادهخود دانش «یارزش یهاتحول»

 .تاس« بحران معنا»با  یآموزان دبستانو سرانجام مواجهه دانش یدختران و پسران دبستان

 یفیک یبررس کی، در 1آموزانگفته، پس از درج کامل مصاحبه دانش شیپ یهااز کتاب کیهر  در

 .است هرفتیبحث الزم در مورد موضوع مورد نظر صورت پذ اد،یآنان با روش داده بن اناتیبا اتکا به ب

                                                             
 .2و 1 ج .تلفن همراه، ماهواره و رایانه فور،اسیاز دبستان از تبلت، پ شیکاربری کودکان پ یباشناختیاثرات ز یبررس
 .2و  1ج  .ه، ماهواره و رایانهتلفن همرا فور،اسیاز دبستان از تبلت، پ شیکاربری کودکان پ یاثرات اقتصاد یبررس
 .2و  1ج  .تلفن همراه، ماهواره و رایانه فور،اسیاز دبستان از تبلت، پ شیکاربری کودکان پ یاسیاثرات س یبررس
 .2و  1ج  .تلفن همراه، ماهواره و رایانه فور،اسیاز دبستان از تبلت، پ شیکاربری کودکان پ یدتیاثرات عق یبررس
 .2و  1ج  .تلفن همراه، ماهواره و رایانه فور،اسیاز دبستان از تبلت، پ شیکاربری کودکان پ یاثرات خانوادگ یبررس
 .2و 1ج  ی.دبستان شیکودکان پ یبر رو یغرب یکارتون -یعروسک یالقائات الگوها یبررس

، تلفن همراه فور،اسی)تبلت، پ ـشرفتـهیپ یارتبـاط هاییساله( کـاربـر فنـاور 3-7) یدبستان شیچند مصاحبه با کودکان پ
 (نترنتیماهواره و ا

 یدتیو عق یماعاجت ،یفرهنگ ،یدر تحوالت روان یکارتون -یعروسک یدرباره نقش الگوها یدبستان شیچند مصاحبه با کودکان پ
 .2و 1آنان ج 

 .3و  2، 1جلد  .22نسل دهه  یتیترب ،یفرهنگ ،یروان هایتحول یبررس
 .3و  2، 1جلد  .22نسل دهه  یتیو ترب یدتیعق ،یاخالق یهاتحول یبررس
 .2و  1، جلد 22نسل دهه  یاسیس ،یاقتصاد هایتحول یبررس

جامعه  اجتماعی -های پژوهشی در مورد مسایل انسانیعنایتی به بررسیبا توجه به سرعت تحوالت اجتماعی از سویی و بی .1
آموزان دختر و پسر دبستانی واجد های انجام شده با دانشکشور، درج مصاحبهدر کالن نظام دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی 

های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، عقیدتی و حتی زیباشناختی آنان را به این مزیت هست که ترسیمی هر چند نسبی از تحول
ن های الزم و برهمابندیا دست به جمعههای یاد شده، با اتکا به همین مصاحبهدهد و اگر چه نگارنده در انتهای کتابدست می
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 ،یاداقتص ،یآموزش ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یروان ،یستیمختلف ز یهااثر یمجموعه دوم، به بررس ریز

از  «یتاندبس»آموزان دانش یکاربر یو خانوادگ یباشناختیز ،یتیترب –یاخالق ،یدتیعق ،یاسیس
مجموعه سوم، با اتکا به مجموعه  ریز تیپرداخته است و در نها دیجد یارتباط یهایفناور

-و روان ینسل یهایژگیو میبه ترس ،«دبستانی» پسر و دختر آموزانانجام شده با دانش یهاهمصاحب

 .آنان پرداخته است یاجتماع یشناس

که نگارنده پس از ارایه برخی از اطالعات اولیه در درباره روند تهیه آثار تهیه شده الزم به ذکر است 
های کارشناسی و تحصیالت تکمیلی خویش، و تشریح روش مورد فضای مجازی به دانشجویان دوره

، از دانشجویان خود -های عمیق استکه مبتنی بر انجام مصاحبه -فیداده بنیاد در پژوهش کی
ها و مراکز عمومی مشابه آن در دوران قیل از کرونا و خواست تا ضمن مراجعه به مدارس، پاركمی

در دوران حاکمیت کرونا، مصاحبه عمیقی را با دختران و پسران  ،های مبتنی بر نتانجام مصاحبه
 های ارتباطی جدید انجام دهند.یدبستانی کاربر فناور

های ارایه شده در این اثر، متعلق به کودکان دبستانی دختر و پسر در الزم به ذکر است که مصاحبه
شده نیز به شکل تصادفی )تنها با این شرط که کاربر  شهرهای مختلف ایران بوده، کودکان مصاحبه

 . 1انددر دسترس انتخاب گردیده هایهای ارتباطی پیشرفته باشند(، از نمونهفناوری

                                                             
 -توانند به عنوان یک ماده خام، مورد استفاده سایر پژوهشگران انسانیها میمبنا، ارایه رهنمود زده است، اما این مصاحبه

 اجتماعی قرار گیرند.
ل در مقطع دبیرستان نیز به شکآموزان )که در مقطع پیش از دبستان نیز وجود داشت و های دانشاز این رو ارایه کامل مصاحبه

رسد، ابداع ارزشمندی باشد که به پژوهشگران مختلف در بارزتری تداوم خواهد داشت(، در برهوت تحقیقاتی ایران به نظر می
 های کودك، نوجوان و جوان ایرانی یاری رساند.های نسلفهم بهتر تحول

 درباره روش پژوهش حاضر باید بیان داشت که در این تحقیق، روش پژوهش، روش کیفی بوده است. .1
های ها با کمک روشگویی آنشوند که امکان پاسخهایی رو به رو میها و پرسشهای انسانی با مسألهگران حوزهگاهی پژوهش

رد، ها را تعریف کتوان به راحتی آنفاهیمی وجود دارد که نمیها و مها مؤلفهمعمول پژوهش میسر نیست. معموالً در این پرسش
توان ای تدوین کرد و در نتیجه نمیتوان فرضیهها در متون قبلی وجود ندارد و بر این اساس نمیای از موارد مشابه آنیا سابقه

 .ترین گزینه استبه آزمون فرضیه پرداخت. پژوهش کیفی برای پاسخ به شرایط اخیر، مناسب
های مختلف آن بیش از آن که در پی یکدیگر قرار گیرند، در کنار هم اجرای پژوهش کیفی فرآیندی غیرخطی است و قسمت

ادامه  شود و این فرآیند تا زمانیها تحلیل نیز آغاز میزمان با گردآوری دادهگیرند. به تعبیر دیگر، در پژوهش کیفی همقرار می
های ( دادهتوان از کیفیت و کفایت )بسندگیاشباع برسد. منظور از نقطه اشباع زمانی است که میگر به نقطه یابد که پژوهشمی

 گردآوری شده برای رسیدن به تحلیلی دقیق اطمینان یافت.
ه هایی است کبنیاد، روش مناسبی برای پژوهش در حوزهبود. روش دادهبنیاد کیفی در این پژوهش روش دادهرویکرد پژوهش 

 .استها در دسترس ندکی درباره آنا دانش
های بنیادی به وجود آورند. در همه های مرتبط با موضوعبنیاد، سعی برآن دارد که درکی از فرایندپردازان نظریه دادهنظریه

قاعد و متهای آماری، به نحتر جنبه تفسیری دارند، بدون تکیه بر روشهای خود را که بیشهای کیفی محقق باید یافتهپژوهش
 ای گزارش کنند.کننده
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آموزان دبستانی دختر و پسر مصاحبه با دانش 11درباره کتاب حاضر الزم به ذکر است که در این اثر 
 درج گردیده است.

ها رو ی خونه جنآقا به قرآن دیدم، از پنجره»ساله با عنوان  7ها و پارسای مصاحبه با محمدطا

، های ساخته و پرداخته تبلیغات غرب است، نشانگر دلدادگی گسترده کودکان ایرانی به الگو«دیدم
کنند، به جز یکی های کارتونی صحبت میها و پارسا، در حالی که با هم درباره الگومحمد، محمدطا

ست که بالطبع این الگوها با های خارجی اکنند، الگوهایی را که مطرح میدو مورد، تمامی الگو

                                                             
مصاحبه کیفی عمیق را در مورد  22و یا  12، 8های روش تحقیق کیفی در مورد حجم نمونه مورد بررسی ارقام معموالً کتاب

 د.ندهگر، این ارقام به چند دلیل در ایران درست جواب نمیاند که به زعم پژوهشمسأله مورد بررسی پیشنهاد کرده
رسد روند پذیری در غرب و در ایران خالصه کرد، به این معنا که به نظر میتوان در تفاوت روند جامعهدلیل نخست را می

پذیری در ایران، روندی دشوار و بعضاً متناقض است، در حالی که در غرب چنین نیست. به عنوان مثال، آنچه خانه، مدرسه جامعه
. هایی متفاوت استمشیکنند، خطننده( در ایران به کودك یا جوان القا میپذیر کترین نهادهای جامعهو جامعه )به عنوان مهم
در آموزشی  اولیاید، وی تنها به فکر بیرون کشیدن گلیم خویش از آب باشد، نخواهاز فرزند می اولیابه تعبیر دیگر، در ایران 

اد و شهادت را در دستور کار خود داشته باشد و کنند که وی باید ایثار، جهآموز مستقیم و غیرمستقیم القا میمدرسه به دانش
وند اند، از این رو ربا یکدیگر مسابقه نهاده واریخری از افراد در زمینه رانتهمین فرد در جامعه شاهد آن است که بسیاسرانجام 

سه و جامعه )به عنوان گردد، در حالی که نهادهای خانه، مدرپذیری در ایران با دشواری و تنگنا پیش رفته و محقق میجامعه
 کنند. دست و هماهنگ عمل میای یکپذیر کننده( در غرب، در غالب موارد به گونهترین نهادهای جامعهمهم

ا در ههای کیفی در ایران را باید در عدم حمایت مالی بسیاری از پژوهشدلیل بعدی احتیاط در افزایش حجم نمونه در پژوهش
ت شونده، با پرداخدر برابر گرفتن وقت مصاحبه ،داندگر خود را موظف میبه فرض در غرب، پژوهش ایران دید. به این معنا که

وجهی، قدردانی الزم را از همکاری و صرف وقت فرد مصاحبه شده انجام دهد، در حالی که این امکان در ایران، در غالب موارد 
ت، های کیفی که مستلزم صرف وقت کافی اسیژه در پژوهششوندگان به وشود، مصاحبهمیسر نیست و همین مسأله سبب می

حاضر به صرف وقت مناسب نشده، مصاحبه خود را زودتر از حد الزم به پایان برسانند. ترس سیاسی پاسخ دهندگان در محیط 
ارض پاسخ متع های بعضاًحوصلگی، عدم تمرکز و پاسخو بی -بودبه میزان نسبتاً کمی مطرح که البته در این پژوهش –ایران 

 روند. از دیگر مشکالت پژوهش کیفی به شمار می -طبیعی است کم سن،دهندگان که در پاسخ–دهندگان 

را  های عمیق خویشگران ایرانی برای وقوف کامل به پدیده کیفی مورد نظر، آمار مصاحبهشود، پژوهشمسایل اخیر سبب می
تر از موارد ، بیشهای تحقیقهای مورد نظر برای گردآوری دادهاد مصاحبهگونه که در پژوهش حاضر، تعدافزایش دهند، همان
 در نظر گرفته شده است. های پژوهش کیفی توصیه شده در کتاب

 دبستانی دختر و پسر در شهرهای مختلفو نوجوانان های ارایه شده در این اثر، متعلق به کودکان الزم به ذکر است که مصاحبه
یشرفته های ارتباطی پشده نیز به شکل تصادفی )تنها با این شرط که کاربر فناوری مصاحبهو نوجوانان ایران بوده، کودکان 

 اند.های در دسترس انتخاب گردیدهباشند(، از نمونه
دبستانی به دانشجویان و ارایه  و نوجوانانتی کودکان شناخهای روانهای پژوهش، پس از آموزش ویژگیجهت گردآوری داده

 «های اجتماعی تلفن همراهآموزان دبستانی از شبکهچگونگی کاربری دانش»های پژوهشی موجود در مورد ترین یافتهمهم
های ههای پیشین، اگر به داد، الف(، از همکاران پژوهش درخواست شد تا ضمن بررسی صحّت و سقم یافته1325)منطقی، 

 ها نیز بپردازند.جدیدی برخورد کردند، به احصای این داده
های پژوهش با پژوهش پیشین، ارزیابی متخصصان مربوطه و روایی مدل نظری ارایه شده از طریق انطباق یا عدم انطباق یافته

 .های مشابه یا تکرار پژوهش حاضر در زمانی دیگر، بررسی خواهد شدپژوهش
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ر مداهایی انسانهای موطن خودشان هستند که ارزشحرکات، سکنات و رفتارهایشان، منادی ارزش
 مدار یک نظام دینی.های تکلیفاست، نه ارزش

ه ب« اآلن اصالً برام مطالعه کردن خیلی سخت شده»هایی که با عنوان ساله، در مصاحبه 22علی 

های ارتباطی در دوران پیش دبستان و دبستان پرداخته است، علی دش از فناوریروایت کاربری خو
های خارجی، سبب شده است زبان ها و پویانماییدارد، اگر چه دیدن کارتوندر این مصاحبه بیان می

صفحه کتاب  1522انگلیسی وی خوب شود، اما او که در کودکی و نوجوانی خودش گاه در هر ماه 
ر حال حاضر )با وجود تحکیم فرهنگ بصری در وی(، حوصله کتاب خواندن را ندارد و خواند، دمی

 شود.از اوقات فراغتش صرف دیدن فیلم می %82باز هم قریب به 
دارد، وی دید، حفظ است، اظهار میهایی را که میعلی با بیان این که هنوز آهنگ برخی از فیلم

کند و سالگی خودش تکرار می 22دید، در ها میکه در فیلممعنایی را های بیبدون اراده گاهی هجا
سالگی به  22های یوتوب جا به جا شده است، او در سن اعتیاد وی به دیدن فیلم با دیدن ویدیو

مراوده با اهل خانه عالقه ندارد و حضور و مداخله آنان در جریان فیلم دیدنش، عصبانیت و دعوای 

 او را در پی دارد.
های کند، متعلق به بیش از یک دهه قبل است که به دلیل سادگی بازیاز آن یاد می آن چه علی

ست، مضاف تر بوده ابرد بازی، بیشتر بوده و تفکر و تأمل کاربر در پیشدیجیتالی، سرعت بازی کم
 رتنگار نیز در آن زمان از محدودیت برخوردار بودند. اما در حال حاضر ضمن کمبر این، منابع هرزه

شدن تأمل و تفکر کاربر در هدایت بازی، سرعت بازی افزایش یافته، با شدت گرفتن اطالعات بصری 
عوامل  تر شده است و مجموعه اینتر و فراواننگاری نیز گسترهشود، هرزهکه به مغز کاربران وارد می

تری یمید انتظار تبعات وخآورند و باهای دیجیتالی را فراهم میتر کاربران به بازیاسباب اعتیاد عمیق
 ساله داشت. 22را در نسل جدید، نسبت به نسل علی 

تره، مردمش ایران خوب هست، ولی امریکا شیک»ساله در مصاحبه خودش با عنوان  8آنیتای 
دارد، اولیای وی ، اظهار می«تر دوست دارمترن، مردمشونم مهربونن با هم، اون جا رو بیشخوشگل

ین همه کنند، با االکترونیک او حساس بوده، کاربری وی از رسانه را کنترل مینسبت به والدگری 
را دیده است، شیفته مردم امریکا شده است و آرزوی رفتن به « تنها در خانه»بعد از آن که آنیتا فیلم 

 کند.امریکا را می

دن یک ه نمایش کشیتواند با بنمونه آنیتا بیانگر قدرتی است که رسانه از آن برخوردار است و می
 های موردنظر هدایت کند.کودك یا نوجوان کاربر خویش را جذب کرده، وی را به طرف ارزش

پوشیدن و لباسای خوشگل... دختراشون همیشه پاشنه بلند می»ساله با عنوان  2در مصاحبه الهام 
دارد، یان میالهام ب ،«شبیه پرنسسا و باربیا بودن... خیلی دوست دارم بزرگ که شدم، شبیه اینا بشم

اولیای وی در مورد کاربری او از ماهواره دقت نظر داشته، تقریباً استفاده از ماهواره را برای او ممنوع 
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اند، اما وی زیر فشار دوستانش دست به انجام چالش بالش زده است و در حالی که برهنه بوده کرده
ته و برای شرکت در چالش آن را در فضای و بالشی را روبروی خود گرفته بود، از خودش عکس گرف

 مجازی گذاشته است.

ها نیز به نوعی یاد کرده است، به این معنا که الهام اش از تحوالت ارزشی خانوادهالهام در مصاحبه
هایی شان دورهمیآموزان دختر و پسر کالس زباندارد، اولیای وی با اولیای سایر دانشاظهار می

ان بوده شها که جشن تولد یکی از پسران کالس زبانوی در یکی از این دورهمیدهند و تشکیل می
ای نظام ها برمبناست، لپ او را در برابر خانواده بوسیده است، به تعبیر دیگر، اگر در گذشته خانواده

نها ت ها در حال حاضرارزشی خودشان مراوه با یکدیگر را در دستور کار خود داشتند، برخی از خانواده
ر این اند و دمعیار کنار هم قرار گرفتن فیزیکی را معیار مراوده و دوستی خویش با دیگران قرار داده

برابر  شان درزنند که به  فرض ماچ و بوسه فرزندانهای دیگری میرهگذر دست به انطباق با خانواده
 ها بالمانع است.آن

دارند، آرایش نایی که دوست دارند رو نگه میاون جا حیوو»ساله با عنوان  11در مصاحبه سوده 

، سوده «دنهامون گیر میکنند، نه مثل اینجا که به سگزنند، موهاشونو درست میکنند، الك میمی
های برخاسته از کوشد تا ارزشساله ایران و عراق است و می 8دارد که پدرش جانباز جنگ بیان می

دخترش انتقال دهد، اما دخترش که در جمعی متفاوت قرار گرفته های دوران جنگ را به دین و ارزش
ند کند، رفتار کها یاد میهایی که پدرش از آناست، در این میان سرگردان است که باید طبق ارزش

نگار، زندگی اشرافی، داشتن دوست پسر، عالقه به های هرزهیا نظیر دوستان خودش، کاربری از فیلم
 ها را پیشه خود کند.های جسمانی و مانند آنتمام بر هوا مهاجرت، تمرکز تام و

ده قید خود نشده است، اما نظیر پدرش نیز نشاگر چه سوده بر مبنای القائات پدرش، نظیر دوستان بی
 کند.هایی حدوسط این دو رسیده و برهمان مبنا عمل میاست و به ارزش

در دوره دیگرپیروی « ها رو دوست دارمپرنسسآرایش »ساله، در مصاحبه خود با عنوان  2الینای 
خویش دچار تردید شده است که آیا باید راهی را که اولیای وی به او القا کرده و راه دین و امام 

های غربی مورد عالقه او حسین، علیه السالم، و حجاب است را پیشه خود کند یا راهی را که الگو
 کنند، پیشه خود کند.پیشنهاد می

، «شون ده سال جلوترنها غولن... اونا از سندهه نودی»ساله، در مصاحبه خودش با عنوان  12آراد 

 کند وسازد که وی برای برخوردار شدن از هیجان بازی، وقت و پول زیادی صرف میخاطرنشان می
 شود، اما با این حال ادامهبا قطع شدن بازی دیجیتالی خودش توسط اعضای خانواده، دیوانه می

های دیجیتالی را شروع کرده است، وضع دهد که برادر کوچک وی که زودتر از او کاربری از بازیمی
آورد. به تعبیر دیگر، آراد در بدتری از او دارد و در هنگام عصبانی شدن تلویزیون را هم پایین می
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 زودتر و های دیجیتالیگیرد که هر چه کاربری نسلی از بازیمصاحبه خودش این نتیجه را می
 تر خواهد شد.تر و بدون کنترلتر صورت پذیرد، آن نسل عصبیحساب و کتاببی

 شناسی؟ ابر قهرمان ایرانی هم می -»ساله با عنوان  11در مصاحبه نیکای 

های ها تنها متعلق به کارتوندارد که به نظر او ابر قهرمان، نیکا بیان می«دونم، مگه داریمنه، نمی
گنجد که شاید ایران هم ابرقهرمان داشته باشد که اش هم نمیست و حتی در مخیلهغربی و غرب ا

 ست.های فرهنگی آنان اتوجهی مسووالن فرهنگی و ضعف تولیداین مسأله به نوعی حکایتگر بی
دارد که وی شاهد پرخاشگرتر شدن دوستانی است هایش، اظهار مینیکا در فراز دیگری از صحبت

ند مسازد که خودش هم عالقههای غربی هستند، مضاف بر این، وی خاطرنشان میکه کاربر کارتون
شود، هست، اما نکته مهم دیگری های غذایی که در فضای مجازی مطرح میبه شرکت در چالش

اش دارد. به این معنا که ساله 9که نیکا متعرض بحث آن شده است، تفاوتی است که او با خواهر 
ترش زده بود، در مقایسه های خودش با برادر کوچککه دست به مقایسه رفتار نیکا هم مانند آراد

دارد، او خودش بعد از انجام بازی دیجیتالی، از بازی سیر شده، ترش اظهار میخودش و خواهر کوچک

تر وی چنین نیست و حتی بعد از دو پردازد، در حالی که خواهر کوچکبه دیگر امور زندگیش می
 های دیجیتالی نیز حاضر به کنار نهادن بازی نیست و از بازی سیر نشده است.از بازی ساعت کاربری

 گی چه جوری هست؟زن و شوهر بازی که می»ای که با عنوان ساله در مصاحبه 12کیمیای 
د، بیان دار« کننکنن، بعد با هم بازی میکشی میکنه یا قرعهمثالً هر کسی یه شوهر انتخاب می

ها که اولیای او مذهبی هستند و پدرش مخالف گوشی داشتن کیمیا است، عالوه بر این، آن کندمی
تان خواهند او را بعد از دبسکاربر ماهواره هم نیستند و برای بسترسازی فرهنگی برای دخترشان، می

های خود را به صورت عملی و های دینی، آموزشسرا بفرستند که در عین داشتن آموزشبه حکمت
 دهد.آموزانش انتقال میفعال به دانش

است،  رود( قرار گرفتهگاهی با مادرش به آنجا میسرا )که گاهکیمیا با وجود آن که تحت تأثیر حکمت
های نفسانی دوستانش که های مذهبی اولیایش و ارزشدهد که وی در عمل بین ارزشگزارش می

داند اند، گیر کرده است و نمیت جنس مخالف رسیدهنگار بوده و به رابطه با دوسکاربر ادبیات هرزه
تن سازد، او با رفهایش خاطرنشان میها بیاورد. کیمیا در ادامه صحبتباید رو به سوی کدامین ارزش

اش کاربری دارد و به دختر ای در خانه داییهای ماهورهبه خانه دایی، دور از چشم پدرش از کارتون

ی است(، اون دایم مترصد یافتن فرصتی برای بوسیدن پسر گربهکفش دوزکی )که در این کارت
 مند شده است.عالقه

های غربی، به این نتیجه رسیده است که سرزمین دارد، وی با دیدن کارتونکیمیا در نهایت بیان می
ر گغرب بهتر از سرزمین و دیار خودش است و این مسأله ضمن تأیید دوباره بر قدرت رسانه، تداعی

 ار شدن تربیت دینی در عصر حاضر است.دشو
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خواد یکی مثل کِن بوسش دونی ماریه دلش میآخه می»ای که با عنوان ساله در مصاحبه 11مهتاب 
ختر کند دکند که مادر وی یک روان پزشک با عالیق مذهبی است و تالش میدارد، بیان می« کنه

هایی ، به همین خاطر مادر مجوز دیدن کارتونخودش را فردی مقید و در عین حال آزاده بار بیاورد

دهد، زیرا این الگوها یا فقط به دنبال پردازش خود به صورت نظیر باربی و سیندرال را به دخترش نمی
یت ها را از وضعای هستندکه باید بیاید و آنتری برای مردان هستند یا منتظر شاهزادهملعبه جذاب

دهد، وی با اند، نجات دهد. مهتاب در ادامه گزارش میار گرفتهباری که در آن قردشوار و فالکت
مند شده است که مانند مریدا، قهرمان دختر پویانمایی که اسب سوار و دیدن پویانمایی شجاع، عالقه

خواهد دنبال یادگیری اسب سواری هم کماندار و تیرانداز است، به ورزش تیروکمان روی آورده و می
هایی که مادرش تواند از دیدن کارتوندهد که نمیهمه، مهتاب گزارش میبرود، ولی با این 

ها به هر صورت زیبا نامد، صرف نظر کند، زیرا آنعقل و احمق میها را دختران بیهای آنقهرمان
هستند، بنابراین مهتاب در مواجهه با مادرش، دست به دور زدن وی زده است و با وجود اول شدن 

جایزه ارزشمند خودش را با جایزه نفر سوم مسابقه که عروسک باربی بوده است، در یک مسابقه، 

های شان برده است تا به این طریق به حشرو نشر خودش با الگوعوض کرده است و باربی را به خانه
 زیبا )ولی به زعم مادرش احمق(، ادامه دهد.

برای  گه این لینکشه،ده میه لینک میبازی آنالینه، ی»ساله در مصاحبه ای که با عنوان  12عرفان 
امناسبی شود تا کاربری ندهد که از سوی مادر به دقت کنترل میدارد، گزارش می« دوستاتان بفرستین

دارد، اهل تأمل و تحلیل منطقی های ارتباطی نداشته باشد، در ضمن خودش اظهار میاز فناوری
خودکنترلی که دارد، حاضر به دیدن ادامه فیلمی  مسایل است، از دوست دختر پرهیز دارد و به دلیل

، از داردکه در آن بوسیدن هم به نمایش نهاده شده، نشده است. به همین ترتیب عرفان بیان می
ا ای رگرایانهگروهی که در آن شاهد فحاشی شده است، انصراف داده است و البته روابط هم جنس

د آن ها، با وجوند، با قاطعیت رد کرده است، ولی با همه ایناها به وی پیشنهاد کردهکه برخی از بچه
های ها باید به جای کارتونکند که بچهکه عرفان از عِرق ملی باالیی نیز برخوردار است و تأکید می

های وطنی استفاده کنند، در نهایت آلمان را برای زندگی بهتر معرفی کرده، مایل خارجی، از کارتون
 نجا است.به مهاجرت به آ

پذیری کودکان و ها یاد شد، دورنمایی از وضعیت دشوار جامعههایی که از آنمجموعه مصاحبه

پذیری کودکان و نوجوانان جامعه را به دست داده، حکایت از اغتشاش ناخوشایندی در روند جامعه
را به  آموزاندانشهای متفاوت و بعضاً متضاد با هم، نوجوانان دبستانی دارند که به دلیل طرح ارزش

، های فرهنگی غربسردرگمی کشانده است و غالباً در این میان کودکان و نوجوانان کاربر محصول
 هایمدار غرب را به جای پذیرش ارزشهای مادی و انسانهنگام اتخاذ تصمیم نهایی، پذیرش ارزش

 اند.گرای دینی، در دستور کار خود قرار دادهخدامدار و تکلیف
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 اند.های انجام شده ارایه گردیدههای برگرفته از مصاحبهسوم کتاب، یافته در فصل
ر دیگو مسوول محترم انتشارات بعثت آقای عباس میقانی که از  دانمیالزم م ی مقدمهانتها در

 ساداتخانم فاطمه قیهمکار تحق ،متحمل شدندها را که زحمت نشر کتابایشان محترم همکاران 

ی که در امر پژوهش میدانی ارشد و دکتر یکارشناس ،یمحترم کارشناس انیو دانشجو یرجاللیم
ته گزاری داشگسترده تحقیق، به نگارنده یاری رسانده و وی را رهین منت خویش کردند، سپاس

 ها و آقایان:باشم. این عزیزان عبارتند از خانم
حسین صادقی، بیژن نصیری،  اعظم محمدی،، آوا معتمدی، ارغوان کوچک حسینی، آذر شعاعی

هرا زحسین قنواتی، دنیا نوذری، رضا غفارزاده، روزبه اسدی، ریحانه غفوریان، زهرا تبار، زهرا تقدیری، 
سارا ، قدمسارا خوش، سارا جباری، سارا پرستش، زهره مصداقی، زهرا کرمی، زهرا صادقی، چناری

یما س، سیده پردیس متولی منش، سیده غزل وارسته کاشانی، سمانه لسانی، سعیده یادگاری، موحد
، ه مقراضیعاطف، صدف کبیری نائینی، شیوا معصومیپور، ، شیدا نجفشهربانو حسینی، شاهین فر

فاطمه  ،فاطمه انصاری واال، علیرضا فالح تفتی، عظیمه حاجی پور، علیرضا شرفی، عرفان نژادجعفری

نه فائزه آدیفایزه کیابندسری، ، فاطمه ملک آستانهسن زاده، فاطمه حفاطمه پارسایی، ایمانی، 
، کتایون رضایی اصلنیا، فریده آزادیفرشته قدیری، فرشته ذاکر، محمدزاده، فرزانه مظفری نژاد، 

مایده تیموری، ، لیال ابراهیمیکیمیا سروقدی، ، کیمیا باقرکیانا امیدی، کیانا افشار، پور، کیانا اسماعیل
محمدرضا طیبی، محمدحسین بهادری، محمدامین شهرویی، مایده شفیعی، محسن قربانی، 

محمدصادق کاربخش راوری، )زنده یاد( محمدصادق کتابی، محمدمهدی شیخی، مریم افشاری، 
مونا مسعود تقدسی، منصوره خدایاری، مریم نظری، مریم مشهدی، مریم چارلی، مریم صادقی، 

 نجمهنازنین شهابی، مهشید مرتضوی، مهسا پهلوان، مهران باقری، ، مهدیس مرادمندفر، قائمی
-گانه علییالهام رستمی، هانیه شریف، یاسمن یوسفی، نیلوفر سلطانی، نیلوفر پورابراهیم، روزخوش، 

 اکبری و یلدا صباحی.
د. ردگزحمت تایپ کتاب نیز بر عهده خانم اکرم مظاهری بود که از ایشان نیز تشکر و قدردانی می

 اجرشان مأجور باد.
 
 



 های انجام شدهگزارش مصاحبه

 مقدمه

آموزان دختر و پسر دبستانی اختصاص یافته های انجام شده با دانشفصل دوم کتاب، به درج مصاحبه
 است.

کودکان و پذیری در تر ناظر بر روند جامعهبیش ،های ارایه شده در این قسمتمجموعه مصاحبه

ها به شکل مستقل هم دورنمایی از تحوالت شدید نوجوانان دبستانی است، هر چند این مصاحبه
عقیدتی، اقتصادی، سیاسی،  -اجتماعی، آموزشی، اخالقی -تربیتی، فرهنگی -زیستی، روانی

ی رزیباشناختی و خانوادگی کودکان و نوجوانان دبستانی را به دست داده، بعضاً برای تبیین رفتا
 توانند راهگشا واقع شوند.آموزی کشور میجمعیت دانش

غشوش پذیری مهای انجام شده، به بررسی آثار مختلف جامعهفصل سوم کتاب با استناد به مصاحبه
 کودکان و نوجوانان مورد مطالعه پرداخته است.

 است: آموزان دبستانی درج شده در این فصل، به قرار زیرمصاحبه با دانش 11های عنوان

 7ها و پارسای )مصاحبه با محمد، محمدطا« ها رو دیدمی خونه جنآقا به قرآن دیدم، از پنجره»
 ساله(،

 (،روایت دوران دبستان -ساله 22علی )مصاحبه با « اآلن اصالً برام مطالعه کردن خیلی سخت شده»
ترن، مردمشونم مهربونن با هم، اون جا تره، مردمش خوشگلایران خوب هست، ولی آمریکا شیک»

 ساله(، 8آنیتای )مصاحبه با « تر دوست دارمرو بیش
... خیلی . شبیه پرنسسا و باربیا بودنپوشیدن و لباسای خوشگل..بلند میدختراشون همیشه پاشنه »

 ساله(، 2الهام )مصاحبه با « دوست دارم بزرگ که شدم، شبیه اینا بشم
 زنند، موهاشونو درستکنند، الك میدارند، آرایش میاون جا حیوونایی که دوست دارند رو نگه می»

 ،ساله( 11سوده )مصاحبه با « دنهامون گیر میکنند، نه مثل اینجا که به سگمی

 ،ساله( 2الینای )مصاحبه با « ها رو دوست دارمآرایش پرنسس»

 ،ساله( 12)مصاحبه با آراد « شون ده سااال جلوترنها غولن... اونا از سندهه نودی»
 شناسی؟ابرقهرمان ایرانی هم می»

 ،ساله( 11نیکای )مصاحبه با « دونم، مگه داریمنه، نمی
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 گی چه جوری هست؟زن و شوهر بازی که می»
حبه با ا)مص« کننکنن، بعد با هم بازی میکشی میکنه یا قرعهمثالً هر کسی یه شوهر انتخاب می

 ،ساله( 12کیمیای 

 ساله(، 11مهتاب )مصاحبه با  «خواد یکی مثل کِن بوسش کنهدونی ماریه دلش میآخه می»
 12ه با عرفان )مصاحب« گه این لینکشه، برای دوستاتان بفرستینده میبازی آنالینه، یه لینک می»

 ساله(.
 های یاد شده خواهد آمد.در ادامه گزارش مصاحبه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  22 /های میدانی گزارش مصاحبه

 

  ساله 7 ها و پارسایمحمد، محمدطاصاحبه با م -1-2

 .1ها رو دیدمی خونه جنآقا به قرآن دیدم، از پنجره

 هست؟ 2کویینعکس کیفت ماشین مک -

 محمد: آره.

                                                             
اند. اما ه شدهپدیا برگرفتها یاد شده است، غالباً از دانشنامه ویکیهایی که در متن این مصاحبه از آنها و فیلمرتون. توضیح موضوع کا1

فرهنگی،  داری، مشحون از القائاتهای تهیه شده توسط نهادهای تبلیغاتی دنیای سرمایهها و فیلمالزم به یادآوری است که غالب کارتون
یاسی دور باشند، کنند از مباحث سپدیا که سعی مییاسی هستند که این موارد از دید نویسندگان دانشنامه ویکیعقیدتی، اقتصادی و س

ا ههای این مجموعه، مصادیقی از القائات ارزشی، فرهنگی، عقیدتی، اقتصادی و خاصه سیاسی کارتونپنهان مانده است. در سایر کتاب
های انسان گفته، با ترسیم تقابلاند و نشان داده شده است که چگونه تولیدهای فرهنگی پیشههای اخیر مورد اشاره قرار گرفتو فیلم

شور دوست با کخواه و نوعهای انقالبی، نیکهای جنایتکار در برابر یکدیگر، در ادامه با تطبیق دادن انسانطلب و انسانآزاده و حق
ا را به اند، در عمل نظام سیاسی امریکبا کشورهایی که در برابر نظام سلطه ایستادهکار کار و جنایتهای بدطینت، بزهامریکا و انسان

 آورند.صورت کعبه آمال کاربران خردسال، نوجوان و جوان خویش درمی

که برای برنده شدن اخالقیات را  طوریماشین مسابقه تازه کاری است که تنها هدفش برنده شدن است، به الیتنینگ مک کوئین. 2
شود. یباعث عصبانیت مک کوئین مبرد و این کار درپی رقیبش چیک هیکس از وی میگذارد. در یک روز پس از چند برد پیزیر پا می

رینگ ای وارد یک شهر قدیمی به نام رادیاتور اسپطور غافلگیرکنندهجایی بهگیرد تالفی کند، اما در یک جابهمک کوئین تصمیم می
کوئین  مککند و رئیس دادگاه دکتر هادسن هورنت برای مجازات شود. به دلیل سرعت باال، گروهبان آن منطقه وی را دستگیر میمی

است و او  کند، توضیح بدهد که او اشتباهی به این شهر وارد شدهدهد جاده اصلی را تعمیر کند. مک کوئین سعی میبه وی دستور می
 کنند.دلیل عدم دسترسی ساکنان به وسایل ارتباطی، آنان حرف او را باور نمیباید برای مسابقه آماده شود، اما به 

دهد شود و سالی به او توضیح میمیوکیل و هتل دار شهر آشنا  سالی کاررا کش خوش قلب ویدك ماتر مک کوئین در ادامه با
است و بر اثر ساختن بزرگراه جدید به تدریج شهر فراموش  وآمد بودهکه زمانی رادیاتور اسپرینگ یک شهر شلوغ و پر رفت

شود و همین طور عاشق کند و با ماتر و تمام مردم دوست میاست. مک کوئین به تدریج به شهر و مردمانش عادت میشده
 کنند.شود و مردم هم متقابالً به وی اعتماد میسالی می

شود که دکتر هاد روزگاری خود یک برد و متوجه میچندی پس از این حوادث، مک کوئین به هویت واقعی دکتر هادسن پی می
از برمال  ندلیل یک تصادف وحشتناك از صحنه مسابقات خود را کنار کشیده است، در ابتدا هادساست و به ماشین مسابقه بوده

گیرد مک کوئین را برای مسابقات آماده کند. او در نقش یک استاد کند، اما پس از آن تصمیم میشدن این راز ابراز نارضایتی می
 دهد.شود و تجربیات خویش را به وی آموزش میظاهر می

شود، در حالی که از لحاظ اخالقی به ماشین راهی مسابقات کاپ پیستون می ،دکتر هادسن مک کوئین پس از آماده شدن توسط
از  ایشود تا مک کوئین را در مسابقه هدایت کند و عدهاست. پس از آن دکتر هادسن نیز راهی مسابقه میدیگری تبدیل شده

 شوند.مردم شهر نیز برای کمک به وی در آنجا حاضر می

ارد و کند تا اخالقیات را زیر پا بگذدر ادامه چیک هیکس که از بردن حریفش یعنی الیتنینگ مک کوئین واهمه دارد، سعی می
گذراند. مسابقه میشود که یک حادثه خطرناك برای سلطان داینوکو بیفتد که آخرین حضورش را در زمین این کار باعث می

ه سلطان گیرد تا بای که برای دکتر هادسن اتفاق افتاده بود، تصمیم میمک کوئین با دیدن این صحنه و به یاد آوردن حادثه
رانی شود که مک کوئین به قهرمان بزرگ اتومبیلاش را به اتمام برساند، این کار اخالقی وی باعث میکمک کند تا آخرین مسابقه

 و رقیبش چیک هیکس طرد شود.مبدل شود 

رادیاتور  شود تا برای باری دیگر شهرگیرد تا در رادیاتور اسپرینگ زندگی کند و این موجب میدر پایان مک کوئین تصمیم می
 پدیا(.ای بیابد )دانشنامه ویکیاسپرینگ رونق دوباره

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%86
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 کارتونش رو دوست داری؟ -
 ه که.باحالمحمد: انقد 

 خوبه؟ -

 محمد: )تکان دادن سر به معنای آره(.
 چرا؟  -

 ترین شده این ماشین.قهرمانمحمد: 
 قهرمان چی شده؟ -

 محمد: قهرمان شده، برنده شده.
 توی مسابقه؟ -

 محمد: اوهوم.
 کارتونش رو دیدی؟  -

 

ین آبیه، زنه به این ماشمحمد: آره، این ماشین سبزه بود تو مسابقه، بعد خب این ماشین سبزه میاد می
 ره کمک این.می ،گردهبرمیشه، اگه رد شه، این اون موقع برنده می

 کنه که از خط پایان مسابقه رد بشه؟آهان پس ماشین قرمزه به ماشین آبیه کمک می -

 محمد: آره، از خط پایان رد شه.
 پس واسه همین قهرمانه؟ -

 محمد: آره. 
 چون کمک کرده؟ -

 محمد: نه، برنده شد.
 برنده هم شد؟ -

 محمد: دوتا مدال طال بهش دادن.
 کنی؟ری بهش کمک تو هم اگه بخوای مسابقه بدی، دوستت بیفته، می -

 محمد: آره، مخصوصاً اون مسابقه موتوریا.
 موتور؟ -

 ره.محمد: موتور دیدی چه قدر تند می
 دوست داری موتور سوار بشی؟ -

تیم همین پارك، ها رفده که، من و همین طاها یه جور صدا دارن، انقد حال میمحمد: این موتور پرشی
 دادیم، صدای موتور پرشی بده.شیشه نوشابه... خب... آب معدنی گذاشتیم رو الستیکمون، گاز می

 گذاشتین؟شیشه نوشابه رو کجا می -
 ذاشتیم.محمد: رو الستیکمون می

 الستیک چی؟ -
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 محمد: الستیک دوچرخمون.
 از کی یاد گرفتی؟ -

 و بذاریم، صدای موتور پرشی بده.محمد: هیچکی، دوستم گفت بیا اینا ر
 بینی؟به جز مک کوئین دیگه چه کارتونی می -

مرد  دیسی، پشتای نینجا گذاشتدی الكسیمون... خب... محمد: به جز اییین... رفتم طبقه سومی
 ینجا.ن پشتایممم... چیز... کارتونه... الكی مامان مامانم... اِبعد یه بارم خونهعنکبوتی گذاشت، دیدیم، 

 پشتای نینجا رو دوست داری؟الك -
 محمد: آره.

 چرا؟ -
 محمد: دوس دارم، جنگیه دیگه، من فیلمای جنگی دوست دارم.

 چه جوریه مگه؟ -
 کنند.محمد: جنگیه، جنگ می

 جنگه؟کی با کی می -
 رود(.ی چیزا با دشمناشون دیگه )محمد بلند شده میمحمد: همه

 رو برام تعریف کنی؟ 1پشتای نینجاتونی داستان الكمی -

 

 

 
  

 
 
 
 

 
 

... پشتای نینجا، دختره بودپشتای نینجا... یه زنه بود خب؟ دنبال چیز، این دوست الكمحمد: الك
و گذاشتم نگاه کردم با دوستم... خب... بعد یه دختری هم بود، خالفکار بود، ر دیشخب... سی

                                                             
 گونهانسانیافته جهش پشتالك 9داستانی درباره  ،یافتهجهشهای نینجای نوجوان پشتهای نینجا با نام کامل الكپشتالك. 1

و هنر رزمی  هستایتالیا  رنسانسفته از هنرمندان عصر رها برگنام آناست که  رافائلو  داناتلو ،لئوناردو ،آنجلومایکلهای به نام
ها در فاضالب آموزند. آنمی ،گون استیافته و انسانکه مانند خودشان جهش استاد اسپلینتربه نام  موشرا از یک  نینجوتسو
 شد و بعداً ارایه نوشته کوین ایستمن و پیتر الیرد داستان مصوردر یک کتاب  1289در سال اخیر اند. مجموعه بزرگ شده نیویورك

  پدیا(.)دانشنامه ویکی و دیگر محصوالت ساخته شد بازیاسباب، ویییبازی وید، فیلم، پویانماییاز روی آن چندین مجموعه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D9%BE%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%88_(%D9%84%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D9%BE%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88_(%D9%84%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D9%BE%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88_(%D9%84%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D9%BE%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%84_(%D9%84%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D9%BE%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%84_(%D9%84%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D9%BE%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1_(%D9%84%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D9%BE%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1_(%D9%84%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D9%BE%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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 داد دنبالش... خب... بعد این یه مردهدویید، اون گاز میخیلی باال بود، بعد این میموتورش سرعتش 
برد به یه خونه، بعد موتورشو... گفت عههه، برو درو باز کن، باز سریع گاز داد )صدای گاز می 1پیتزا

گ جن دارناون جا  پشتای نینجا، دیددرآوردن( رفت، بعد باز گرفتش، گرفتش و برد پیش الك

رم... م اون تو که بمیزنند، من نیفتکنند، تیر میکنن... خب... دختره گفت، اینا دارن جنگ میمی
 ای دستشو زد به سرش، گرفتش پرتش کرد، درم بست... آره.هخب..یه دفع

 پشتای نینجا شخصیت خوبان؟الك -

 کنه.، به مردم شهرکمک می23محمد: آره... مخصوصاً مرد عنکبوتی

 
 

 
 

 

 کنه؟چه کار میمرد عنکبوتی مگه  -
 و ببرند، این زد کشت دزدا رو... دزدای دریایی.ر محمد: دزدا اومده بودن پوالی بانک

 کنی؟ هم نگاه می 4باب اسفنجی -

 ساعت چند باید نگاه کنم. ،دن که بفهممو نمیر شکردم، اآلن هیچ قسمتینگاه می محمد: قبالً

                                                             
ا و هداری، غذای اصلی قهرمانان کارتونهای تهیه شده توسط نهادهای تبلیغاتی جهان سرمایهها و پویانماییدر بسیاری از کارتون .1

 است. -به نشانه نمادی از فرهنگ غرب–های پیتزا پویانمایی

های پخش شد و مورد توجه قرار گرفت بر اساس همان داستان قدیمی سری کمیک 2217این سریال انیمیشن که در سال  .2
ای به اسم پیتر پارکر بعد از گزیده شدن توسط یک عنکبوت رادیواکتیو، دارای اسپایدرمن ساخته شد که در آن نوجوان نابغه

 پدیا(.شود... )دانشنامه ویکیان برای نجات مردم میهای عنکبوتی شده، تبدیل به یک ابر قهرمقدرت
های کننده آسمان خراش گر پرچم امریکا بوده، محیط زندگیش نیز تداعیالزم به یادآوری است، این قهرمان که لباسش تداعی

یفته خود پایدرمن را شالعاده و فرابشری خویش در عمل بسیاری از کودکان کاربر پویانمایی اسنیویورك است، با رفتارهای خارق
 یابند.کرده، کودکان اخیر سودای مهاجرت به امریکا را می

کارتون باب اسفنجی ماجرای داستانی در شهر زیر دریایی بیکینی باتم است. باب اسفنجی در یک فروشگاه تهیه مواد غذایی  . 3
از  است. شخصیت باب اسفنجی با رفتارهای به دورنواخت خود بسیار عالقمند کن است و به کار نسبتاً ساده و یکهمبرگر سرخ

هرگونه آالیش کودکانه، کامالً مطابقت دارد. باب اسفنجی در محیط کار و زندگی خود با یک هشت پا )اختاپوس( که دارای 
نان آ شخصیتی خودخواه است و یک ستاره دریایی )پاتریک( که عاری از هرگونه هوش و استعداد است، تماس نزدیک داشته، با

 پدیا(.شوند )دانشنامه ویکیآفرین ماجراهای زیادی مینقش
 گرایانه را از خود بهالزم به یادآوری است، باب اسفنجی )که کارش تهیه همبرگر است( و پاتریک، در عمل رفتاری هم جنس

های در سایت یو است و این عبارتباتم نیز ته ماکنند. معنای کلمه بیکنیباتم زندگی میگذارند و در شهر بیکنیمنصه دید می
 دهد.نگار، بخش خاصی را برای خود تشکیل میهرزه
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 ده؟تلویزیون نشون نمی -

 ده.ها، تلویزیون، ولی اونو نشون نمیمحمد: اوهوم... از ظهر تا شب تو کارتونه
 کنی؟از ظهر تا شب کارتون نگاه می -

و کنم... ناهارمزیونو روشن میکشم، تلو. متکا میارم، دراز میمحمد: آره، از اون موقع که میام... چیز..
 یمشه، فرمون اسباب بازکنم، بعد که مامانم بیدار میهمین جوری تلویزیون نگاه میخورم، بعد می

 کنم.و میارم بعد... چیز... رانندگی میر

 بینی؟هایی میایی که گفتی، چه کارتونهکالً به جز این -

 شاهزد به خونه... دیدی یه اکلیل باحالدیدم، اون شیطونک خیلی م میه 1محمد: قبالً عمو پورنگ

 همه شیطون شدن؟
 
 
 

                                                             
آغاز کرد. پس  رادیو گریسالگی وارد صدا و سیما شد و فعالیت خود را با گزارش 21و در  1373داریوش فرضیایی از سال  . 1

ود. وی ب« ننه بلقیس»و « گل پسر»ها ترین آنهای مختلفی ظاهر شد که شاخصاز آن در برنامه عصر جمعه با رادیو در تیپ
با  78ها اختصاص داشت، وارد دنیای تصویر و تلویزیون شد. سال واستی بچههای درخکه به کارتون« ما و شما»با برنامه 
با اجرای برنامه کودك و نوجوان و  1381ها چهره شد و پس از آن در ماه رمضان سال بین بچه« تورنگ و پورنگ»مجموعه 

که  ایه امیرمحمد در برنامهسال، محبوبیت یافت. وی به همرابین مخاطبان کودك و بزرگ« عمو پورنگ»اسم مستعار هنری 
است.  صداوسیما با همکاری اداره راهنمایی و رانندگی تدارك دیده بود )همیار پلیس( به عنوان مجری و بازیگر ایفای نقش کرده

 های دیگری همکاری خود را ادامه دادند.این دو باز با هم در برنامه
را به مدت هفت روز با همکاری شهرداری منطقه « عیدانه عمو پورنگ»مه ویژه برنا 1329ساز عمو پورنگ در نوروز گروه برنامه

دکور  ترینای است که بزرگتهران در بوستان جوانمردان ایران به روی آنتن بردند. همچنین محله گل و بلبل تنها برنامه 5
ای دقیقه 72الی  95قسمت  22ران در است که با مشارکت شهرداری تهمتر را داشته 1522برنامه کودك را تا به اآلن با مساحت 

 تولید شده و بر روی آنتن شبکه دو رفته است.

پرداخت، به عنوان سومین مجری  25در ویژه برنامه نوروز  29های سال همچنین وی در برنامه سه ستاره که به معرفی برترین
 پدیا(. )دانشنامه ویکیانتخاب شد  رامبد جوان و عادل فردوسی پور در کنار 29برتر سال 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86
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 نه نگاه نکردم. -

 ه که.باحالقد محمد: ان
 مرد عنکبوتی خیلی قویه؟  -

 زنه.محمد: خیلییی... تارم می
 زنه؟چه جوری تار می -

 زنه.و بده جلو، از اینجاش تار میر شاهو بده عقب، سینر محمد: این جوری که کنه، دستاش
 زنه؟تار میاش از سینه -

 محمد: آره.
 زد؟مگه از دستش تار نمی -

واد خزنه، آدم که میزنه، با اینجاش تار میزنه، از دستاش چسبونکی میمحمد: چرا از دستاشم می

 چسبونه به یه جایی.چسبونه، میوایسه، می
د و دوستان در مسیر مدرسه های خوی فعالیتهای متفرقه درباره)وقفه در مصاحبه و انجام صحبت

 ها مانند موتور پرشی، موتور تریل و موتور چهار چرخ(.ی انواع موتورتا خانه، صحبت درباره
 مرد عنکبوتی هم موتور داره؟ -

ا، های ساختمونره باالی پشت بومره همه جاها رو... میمحمد: مرد عنکبوتی نه، موتور نداره، پیاده می
 پره پایین.می

 پس خیلی قویه؟ -
 محمد: خیلی.

 پشتای نینجا؟ تره یا الكاون قوی -

وتیه... ترینی که دیدم، همین مرد عنکبپشتای نینجا حاال خیلی قوی نیستن، یعنی قهرمانمحمد: الك
اره، دره از آشغالی لباس و صورتک مرد عنکبوتی برمیحاال واقعی مرد عنکبوتی نیستا... چیز... می

 ره.دوه، میبه خودش، می پوشونهمی
 شه؟پوشه، این جوری قوی میچون اون لباس رو می -

 محمد: آره، خودش آدم واقعیه.
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 شیم؟یعنی اگه مثالً ما هم لباس مرد عنکبوتی بپوشیم، اون طوری می -
 ایم.کنند مرد عنکبوتیمحمد: آره، همه فکر می

 شیم؟ بعد اون قدر هم قوی می -

 کند(.حرفش را قطع می 1هان قدر که نه اگه... )محمدطامحمد: او

 تره.... هالک قوی2محمدطاها: هالک

 
 

 
 
 

 

 محمد: برو بینیم بابا، اون یه این جوری کنه، هالک رفته کرمانشاه، رفته خارج، رفته آلمان.
 یعنی این قدر قویه؟ -

 محمد: بعله.
 تره یا خدا؟به نظر تو، مرد عنکبوتی قوی -

 .3ترهتره... ولی مرد عنکبوتی از همه قویمحمد: خدا یه کوچولو قوی

                                                             
کند و شاید یکی از دالیلی که مصاحبه پراکنده ها بیش فعال بوده و دارو مصرف میاین نکته الزم به ذکر است که محمدطا .1

  رسد، همین امر باشد.به نظر می
سازد و هنگامی که به خون میای به نام گاما کند. او مادهدیوید بنر یک دانشمند ارتش است و برای فرمانده راس کار می .2

دهد و او گاما را دهد. اما دولت به بنر اجازه آزمایش روی انسان را نمی، قدرت فراوانی به آن حیوان میشودحیوانی تزریق می
فهمد آورد که گاما در خون او نیز هست. وقتی راس میکند. پس از مدتی همسرش پسری به دنیا میمخفیانه به خود تزریق می

 آورد و خودشکند. دیوید هم برای انتقام یک انفجار گاما در شهر به وجود می، او را اخراج میکه بنر روی انسان آزمایش کرده
ادر کند. اما مشود و سعی در کشتن پسرش )بروس( میور میکنند. او به بیرون اتاق حملهو همسرش در اتاقی جرّ و بحث می

کنند و عمه بروس او )پسر دیوید( را به فرزندی میرد. دیوید را تبعید میخورد و میو به او میکند و چاقبروس بنر مقاومت می
 گوید که پدرش مرده است.کند و به او میقبول می

کند و با بتی )دختر راس( ارتباط دارد. او در یک حادثه در معرض شود و روی پروژه پدرش کار میبروس نیز دانشمند مهمی می
شود، میرد و در عوض هنگامی که خشمگین میگیرد، ولی چون قبالً در خونش آن ماده وجود داشته، نمیگاما قرار می هایتابش

اده خواهد از او برای قدرتمند شدنش استفگردد و میشود. در این هنگام پدرش نیز از تبعید برمیبه موجود قدرتمندی تبدیل می
 کند.

 ها وداری موظف به انتقال ارزشهای تهیه شده در جهان سرمایهها و پویانماییشده در کارتون. از آنجا که الگوهای پردازش 3
 اند تا کودکان و نوجوانان کاربر اینداری غرب هستند، به صورت الگوهای فرابشری پردازش شدهمفاهیم مورد نظر نظام سرمایه

 -، گردآفرید، تهمینه و دیگر الگوهای ایرانی برای کودکان ایراننظیر رستم، سهراب، گودرز–الگوها، در مقایسه الگوهای خودی 
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 چی؟ کاپتان آمریکا. 1محمدطاها: کاپتان )کاپیتان( آمریکا

 
 

 
 

 
 تره؟اون قوی -

 هم هستش. 2محمدطاها: آره منظورم مرد آهنی

 ولی مرد عنکبوتی.  ،محمد: مرد آهنین هم خیلی خوب نیس

                                                             
 های فرابشری الگوهای غربی شده، با کنار نهادن الگوهای خودی، پذیرای الگوهای غربی شوندهبا الگوهای غربی، جذب قدرت

 ذیرد.ها صورت پدر کاربران آنتری ها با سهولت بیشها و پویانماییهای پنهان کارتونو به این ترتیب فرایند انتقال ارزش

تواند و که عالقه دارد در جنگ شرکت کند، اما به علت ضعف جسمانی نمی استیو راجرز کاپیتان آمریکا، فردی است به نام. 1
ها از وی دهد تا قدرت وی را افزایش داده و در جنگهایی انجام میدولت آمریکا برای کمک به کشورش بر روی او آزمایش

بر تن دارد و به عنوان سالح، سپری در دست دارد که ضد گلوله  کاپرچم ایاالت متحده آمری مایهه کند. وی لباسی با نقشاستفاد
 پدیا(.است )دانشنامه ویکی

پدیا نیز آمده است، کاپیتان امریکا یا کاپیتان امریکایی با برتن داشتن لباسی که گونه که در توضیحات دانشنامه ویکیهمان
ون و چهم تداعی کننده پرچم امریکا است، در عمل عظمت بی آور که آنگر پرچم امریکا است و با داشتن سپری شگفتتداعی

  کنند.چرای نظام امریکا را به مخاطبان آن القاء می
، اش که در زمان اسارتش ایجاد شده استگر و مهندسی نابغه، از جراحتی در سینهتونی استارك، میلیاردری دخترباز، صنعت . 2

 ها سالح کشتار جمعیشود در برابر آزادیش برای آنه شده و از او خواسته میبرد. وی توسط گروهکی گروگان گرفترنج می
د تا از کنسازد تا از اسارت فرار کند. بعدها او از این زره استفاده میبسازد. تونی به جای این کار، زرهی قدرتمند برای خود می

 رکت استارك(، تولید سالح در کنار انجام تحقیقاتگناه محافظت کند. با این که کار اصلی شرکتش )شهای بیزمین و انسان
مادی کند. او ناش، شروع به مبارزه با جرم و جنایت میهای شرکت و زرهعلمی است، او با استفاده از فناوری موجود در آزمایشگاه

تان، ی داسبود. در ادامههای زمان جنگ سرد ی آن، در مورد فناوری، علم و انسانیت در برابر کمونیستبرای استن لی، سازنده
اال، توان از هوش بسیار بهای مرد آهنی میکند. از تواناییی مرد آهنی از کمونیسم به تروریسم تحول پیدا میی مبارزهزمینه

 پدیا(.ماخ، مولد انرژی، موشک و احیا کننده زندگی یاد کرد )دانشنامه ویکی 3زور ابرانسانی، سرعت مافوق صوت 
گاه های تهیه شده توسط دستها و پویانماییدر بسیاری از کارتون پدیا آمده است،در توضیحات دانشنامه ویکی گونه کههمان

های امریکایی را به شود که قهرمانها( مشاهده میها )و بعدها تروریستداری، رد پایی از کمونیستتبلیغاتی جهان سرمایه
های امریکایی با برتری یافتن نسبت به آنان، در نهایت خیر و سعادت بشری را قهرمانکنند، اما گروگان گرفته و یا تهدید می

 زنند.رقم می
پرداز غربی، بیان داشته است، پس از فروریزی بلوك شرق، تمدن اسالمی در برابر تمدن غرب گونه که هانتینگتون، نظریههمان

ها ظاهر شده و آنان را ز الگوهای غربی که زمانی در برابر کمونیستکند، از این رو آن دسته اقد علم کرده، آن را تهدید می
شوند و حسب معمول های اسالمی نامیده میگیرند که تروریستکردند، در گذر زمان در برابر افرادی قرار میمنکوب می

 د.سازنهای غربی، آنان را نیز با وجود خطرها و تهدیدهایی که دارند، منهدم و نابود میقهرمان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 محمدطاها: لگوش رو من دارم.
 محمد: برو بینیم بابا، لگو دیگه چیه؟!

 لگوی چی رو داری؟محمدطاها تو  -

 .محمدطاها: لگوی مرد آهنی
 
 
 

 
 

 
 مرد آهنی کیه؟ -

 محمدطاها: مرد آهنی یه قهرمانه.

 کارتونش هم هست؟ -
 محمدطاها: کارتون؟ آره!

 کارتونش چه جوریه؟ -
 و دارم.ر فیلمشمحمدطاها: فیلمش هم هست... مرد عنکبوتی رو هم 

کرده، گیرن، دوچرخه بازی میمحمد: این خبر رو تو تلگرام شنیدی که دوتا مرد با قمه یه پسره رو می
 برن.می ،دارنو برمیر ندازنش پایین، دوچرخشگیرن، میو میر گردنش

 من.... بت1منمحمدطاها: چیز رو دیدی؟ بت

                                                             
من است. وی بیلیونر، تاجر و نیکوکار آمریکایی است. والدین او در کودکی ی پشت نقاب بتبروس وین، هویت مخفی شده.  1

کارن انتقام بگیرد و عدالت را به جامعه بازگرداند. او تمرینات جلوی چشمان او به قتل رسیدند و از آن زمان، او قسم خورد تا از تبه
ن در شهر مپردازد. بترا پشت سر گذاشت و با لباسی ایده گرفته از خفاش، به مبارزه با جنایتکاران می ایبدنی و فکری ویژه

میسر کنند: رابین، خدمتکارش، کاش با جرم و جنایت، افرادی او را یاری میپردازد و در مبارزهخیالی گاتهام سیتی به فعالیت می
جمله: جوکر،  شود، ازنیز گفته می« گالری مجرمان»ها کند که به آنتکاران مبارزه میگرل. او با انواع مختلفی از جنایپلیس و بت

رانسانی های ابالغول، ریدلر و آقای فریز. برخالف اغلب ابرقهرمانان، او دارای تواناییای، دو چهره، مترسک، رأسپنگوئن، زن گربه
ای تسخیرناپذیر، ترس و ارعاب شجاعت، هنرهای رزمی، اراده های کارآگاهی، علم و فناوری، ثروت،نیست و از هوش، مهارت

 پدیا(.کند )دانشنامه ویکیبرای مبارزه با جنایتکاران استفاده می
من نیز یک امریکایی نیکوکار است که فارغ از قوانین مدون پدیا آمده است، بتگونه که در توضیحات دانشنامه ویکیهمان

فتار سیاسی گر رمشی اخیر تداعیآید. خطکار بر میکن کردن افراد تبهل متحد، رأساً در صدد ریشهنظارت سازمان ملو  المللیبین
ی دهد هر جایالمللی، به خود اجازه میداری امریکا در جهان معاصر است که در بسیاری از موارد فارغ از قوانین بیننظام سرمایه

اقتصادی خویش را  -نظامی -نظامی خود وارد عمل شده، اهداف سیاسیکه خواست به اسم مبارزه با تروریسم با نیروهای 
 محقق سازد.
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 نه ندیدم، چه جوریه؟ -
 محمدطاها: شاخ داره... همه چیش سیاهه... خفاشه.

 ها.محمد: داداشم رفته بود مشهد، چاقو آورده بود، قمه آورده بود... حاال اسباب بازی
 داداشت چند سالشه؟ -

 سالشه. 15سالش، نه  12محمد: 

 محمدطاها: سوپرمن رو چی؟ سوپرمن و فانوس سبز.
 فانوس سبز چیه، اسم کارتونشه؟ -

تونه بلند کنه... اها: آره... دستش قردت )قدرت( داره، یه مشت قردت داره، همه چیز رو میمحمدط
 تونه همه چیز بسازه.تونه چیز بسازه، یه... یه تخت، میتونه همه کاری کنه... میمی

 محمد: مرد عنکبوتی تفنگ هم داره.
 تفنگ داره؟مرد عنکبوتی  -

ا ر حالت دست مرد عنکبوتی هنگام شلیک تارمحمد داره )تفنگ کنه محمد: آره این جوری که می
 (.گیردبه خودش می

 مگه از دستش تار نمیاد؟ -
 تارم میاد.  

 کنه.کنه، با فوتش... همه جا... آتیشا رو خاموش میمحمدطاها: سوپرمن چیز می
 
 

 

                                                             
من تنها وظیفه القای اهداف سیاسی امریکا را نداشته، اهداف فرهنگی نظام سلطه را نیز القا الزم به یادآوری است، مجموعه بت

ی نه اانگیزی است. به این معنا که زن گربهشهوتای( مشحون از من و کت ومن )زن گربهکند. به عنوان مثال، روابط بتمی
ل اش، در عمتنها با به نمایش نهادن اندام خویش، بلکه با لحن تحریک کننده و شهوی خود و دیگر رفتارهای غیر کالمی

 خواند.کاربران را به سمت و سوی رفتارهای شهوی فرا می
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 ن؟هست ترها قویکدوم یکی از این -

 هم هست... فلش. 1محمدطاها: کدوووم... فلش

 فلش چیه؟ -
 ره.تر میره، از همه سریعمحمدطاها: بچه فلش... سریع می

 یه؟ن بگی فلش کمه تونی بمن تا حاال اسم فلش رو نشنیدم، می -
 ره.ره، از همه هم زودتر میره، بدو بدو میدونی چیه؟ از همه زودتر میمحمدطاها: بچه فلش می

  یه؟فلش توی چه کارتون -

 
 

 
 
 
 

 

                                                             
اول آن بدین منوال است: بری آلن، جوانی دانشمند است که  فصل فصلی است که خالصه 3ی تلویزیونی فلش مجموعه . 1

رسد و پلیس به اشتباه پدر او را به عنوان مظنون دستگیر سالگی، مادرش توسط موجودی باورنکردنی به قتل می 11به هنگام 
یس رسی صحنه جرم پلگناه است، سعی در یافتن قاتل اصلی مادر خود کرده و متخصص برداند پدرش بیکند. او که میمی
 آید، قدرتیی ذرات اتمی آزمایشگاه استار، به کما رفته و وقتی بهوش میدهنده بر اثر انفجار شتاب 2219شود. در سال می

ترین فرد زمین، فلش، تبدیل کرده است. در آخر داستان او موفق به یافتن قاتل مادر یابد که او را به قویعجیب را در خود می
 پدیا(.ای نجات دهد )دانشنامه ویکیچالهکند، اما در ادامه باید زمین را از خطر فرورفتن در سیاهو او را نابود می خود شده

گر پرچم امریکا است، در قامت این کشور، تداعی کننده این معنا است که امریکا نه تنها بر فلش که پوشش وی بعضاً تداعی
آید، بلکه در برابر موجودهای فرازمینی یا خطرات مشابه های اسالمی( فایق میوریستها و ترخطرات زمینی )نظیر کمونیست

 بخشد.کنند نیز پیروز شده، بشریت را از هدم و نابودی رهایی میکه حیات بشر را تهدید می
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رو  1ایشه... سوپر مورچههیچیش نمی ،زنیکنه، تفنگ به دلشم میمحمدطاها: سوپرمن، پرواز می

لو شه، خیلی کوچوای کوچولو میکنه... سوپر مورچهای... انقده خوبه... پرواز میندیدی؟ سوپر مورچه
، خیلی بینیشگوشیت باشه تو هم می شه )نشان دادن مقدار کم با انگشتان( روشه، انقدری میمی

 کوچولوعه، انقدریه.
 

 
 
 
 

 
 

 کنه؟شه، چه کار میکوچولو میکه بعد این قدر  -

 شه، یه غول بزرگ.زنه، غول میو میر محمدطاها: بعدش ساعتش
 تنه؟این مال بن -

 محمدطاها: نه.
 تن هم ساعت داشت.آخه بن -

کنه... غول کنه و کوچیکش میاس، این ساعت بزرگش می محمدطاها: نه اون یه ساعت دیگه
 شه.تر میشه، از خودشم بزرگمی

 رو دیدی؟ 2محمد: فیلم مختار

                                                             
سازمان شیلد استعفا هنک پیم که یک دانشمند است، از  1282ای به این ترتیب است که در سال داستان فیلم مرد مورچه .1

ای که او اختراع کرده است را تکثیر کند شود، کمپانی قصد دارد تا فناوری کوچک کردن مرد مورچهدهد، چرا که متوجه میمی
گیرد تا زمانی که زنده است این اختراع را مخفی نگه دارد. در سال و او معتقد است که این فناوری خطرناك است و تصمیم می

شود. کراس مشغول به تکمیل طرح لباس توسط دخترش، هوپ و شاگرد سابقش، کراس، مجبور به ترك شرکت می پیم 2215
شود که این موضوع پیم را نگران کرده است. از طرف دیگر، اسکات لنگ که دزدی ای موسوم به لباس زرد میهکوچک کنند

دزدد که به گمان خودش لباس موتورسواری است، اما در ی را میای شده و از گاوصندوق آنجا لباسخوش نیت است، وارد خانه
ای شده و لباس را از کراس بدزدد. خواهد تا مرد مورچهای است. پیم که صاحب لباس است، از لنگ میاصل همان لباس مورچه

 پدیا(.مه ویکیپردازد )دانشنای داستان به آماده سازی او برای این مبارزه و درنهایت مبارزه وی میادامه

و رفتن وی به مداین که حاکم آن عموی مختار است،  علیبنحسن داستان مجموعه تلویزیونی مختارنامه از زخمی شدن . 2
)امام(  محافظت کند. بعد از مسموم و کشته شدن علیبنحسن شود تا ازرف عمویش فراخوانده میشود. مختار از طشروع می

و جریان بیعت گرفتن  یزید و حکومت معاویه هجری و مرگ، در ادامه داستان به وقایع سال جعده توسط همسرش حسن مجتبی
رمین قیام پس از عاشورا با متحد ، مختار به عنوان رهبر چهاعاشورا رفته و در نهایت پنج سال بعد از حادثه حسین)امام(  از

 پدیا(. کند )دانشنامه ویکیقیام می شهدای کربال و حسین)امام(  خواهیبه خون «یا لثارات الحسین»با شعار  شیعیان کردن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
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 هاش رو.آره، بعضی از قسمت -
 بودا، خودش تو فیلمش، بهم نشون داد کدومه.اون جا  محمد: دایی من تو

 دونی؟و میر کدوم بود، نقشش -

و کشت... رفت با عراقیا... نه، عراقیا نه، شمرا... یه شمر ر زد یه مرد قهرمان و که نه،ر محمد: نقشش
 بود، یعنی داییم جوری زد که من اصن خودم حال کردم. باحالزد، شترق، داغون کرد... خیلی  قوی رو

 
 

 
 

 
 
 

 چی؟ مشت آهنی رو دیدی؟  1محمدطاها: مشت آهنی

 چه جوریه؟ -

 فوکاره.شه اونور... کنگزیاده... یه مشت بزنه آدم پرت می محمدطاها: مشت داره... قدرتش
 
 
 

 
 

 
 

 پارسا: حرمله رو دیدی، مختار کشتش؟ 
 فوکاره؟مشت آهنی کنگ -

ی قهرمانا چشمشون مرد عنکبوتی چشمش سفیده... همه محمدطاها: آره... تازه هم ماسک هم زده... .

 سفیده.

                                                             
ی مرد جوانی به نام دنی رند است که مانند دیگر ابرقهرمانان جویان جدید است. این کمیک دربارهمرد مشت آهنی جزو انتقام  .1

ه او شود کشود. این قصه از آنجا شروع میدارای هویتی دوگانه است و هنگام خطر، تبدیل به آدمی با قدرت استثنایی می
های نرتوان به هشود. از توانایی او میبدیل به یک ابرقهرمان میکند و به این ترتیب، تها میهایش را وارد قلب یک اژددست

 پدیا(. رزمی، مشت آهنی و قدرت شفادهندگی اشاره کرد )دانشنامه ویکی
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 شون چشمشون سفیده؟!ههم -

 رو دیدی؟ 1آره... کیریشمحمدطاها: 

 کیریش؟  -

 
 

 
 
 
 

 
 محمدطاها: کیریش... کیریشنا.

 نه، اون چیه؟ -

 محمدطاها: اون هندیه... من دیدم.
 فیلمه؟گی این که می -

 محمدطاها: آره فیلمه.
 چه جوریه فیلمش؟  -

مریکا هم تونه بپره، از آمیتونه بپره، از باال کنه، میمحمدطاها: کریشنا این طوریه... کریشنا پرواز می
 ورتر، خیلی سریعه.تونه بپره اونمی

 تره؟فتی، کی از همه قویها که گی اینبین همه -
 تره؟: بگم کی قوی)تازه به جمع افزوده شده است( پارسا

 کی؟ -

 و براش تعریف کن.ر تن... داستان بن2تنپارسا: بن

                                                             
کند، کریشنا مهرا پس از مرگ پدر و مادرش، همراه با مادر بزرگش در یک منطقه دورافتاده ولی زیبا و کوهستانی زندگی می .1 

است. کریشنا تنها است و سرگرمی خاصی ندارد تا این که گروهی توریست به آن منطقه سال پیش مرده 22روهیت مهرا 
ریا در دهد، پشود و کریشنا او را نجات میگرها که پریا نام دارد، دچار مشکل میآیند. در هنگام فرود چتر یکی از این گردشمی

وعه شود... . این مجموعه یک مجمبرد. به تدریج کریشنا عاشق پریا میالعاده و فرا انسانی کریشنا میآن جا پی به قدرت خارق
 پدیا(.)دانشنامه ویکیاکشن است 

کند. در روز اول تعطیالت، او با دختر ای جنگلی سفر میه، به همراه پدر بزرگش به منطقهسال 12تن( پسری تنیسُن)بنبن . 2

نه که در واقع گویی است که از سفی کندشود. در این هنگام شهاب سنگی به زمین برخورد میعمویش گووِن تنیسُن مواجه می
تن که نپدر بزرگ ب»رها به زمین افتاده بوده تا هنگام جنگ با ویلگیکس شرور توسط سرپرست پالمب« هامحافظ»پالمبرها 

 ، آن را بردارد و از ساعت داخل آن برای جنگیدن با دشمنان استفاده کند.«پالمبر است
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 تو گوشیش داره، ماشین کنترلی داره.محمدطاها: بابای من یه بازیایی 
 کند(.ها حرفش را قطع میمحمد: بابای من... خب... تو گوشیش، بازی... )محمدطا

 تن رو داری؟ محمدطاها: بن
 کنی؟نه، برام تعریفش می -

 . . کنه... ساعت داره..تن این کارا رو میمم... بنتن چیزه... اِتن این طوریه... بنمحمدطاها: بن
 شه.دست، موجود سریع... می 9پارسا: ولش کن بذار خودم بگم، ساعت داره، تبدیل به موجودای مثالً 

 محمدطاها: کله الماسی.

 پارسا: موجود آتشین.
 
 
 

 
 

 

 
 

                                                             
ند که وقتی به کشود و بن درون آن ساعتی را به نام آمِنیتیریکس پیدا میشود، گوی باز میتن وقتی که به گوی نزدیک میبن

 ستش چسبید.آن نزدیک شد، به د

دهد تکنولوژی است و موجودی فضایی به نام آزموس آن را ساخته، به صاحب خود این اجازه را می 22آمِنیتیریکس که از نسل 
موجودات فضایی داخل کهکشان که درون آمنیتیریکس وجود  DNA طور پیش فرض از بین ده هزارهیوالیی که به 12که به 

 دارد، تبدیل شود.

ها در امان نگاه دارد، البته در این راه پدر های شرور بجنگد و زمین را از شرّ آنتن وظیفه دارد با فضاییاق بنپس از این اتف
اش به ارث برده و در های خود، همچنین گووِن با کتاب جادویی و قدرت آنودایت که از مادر بزرگ فضاییبزرگ وی با سالح

 پدیا(.کنند )دانشنامه ویکیتن کمک میگیرد و به جنگیدن همراه بنمیدوران نوجوانی خود استفاده از آن را یاد 
ت که گر این معنا اسدارد، در عمل تداعیانگیزی که یافته است، دریافت میتن که قدرت فرابشری خود را از ساعت شگفتبن

ه از رتر در جهان معاصر، نظامی است کتن این است که نظام بزند. به تعبیر دیگر، پیام پویانمایی بنابزار حرف نخست را می
 فناوری برتر برخوردار باشد و این نظام چیزی جز امریکا نیست.
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 شه؟چه جوری به این موجودها تبدیل میتن بن -
 شه. شه؟... با ساعتش تبدیل میمحمدطاها: بگم، بگم چه جوری تبدیل می

 پارسا: آره... ساعت داره.

 با ساعت معمولی؟  -
زنه روش؟ ببین... چیز... یه عکسی میاد... خب... شکالی چیزه... شکالی محمد: این جوری که می

 همین موجودات.
 زنه روش. پارسا: یه دکمه هست می

 شه بهش.زنه روش، تبدیل میمی محمد: آره
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 من و هالک رو دیدی؟ محمدطاها: بت

د، خواچرخونه، ببینه کدوم موجود رو میزنه، این میاد باال... بعد میپارسا: ببین یه دکمه هست... می
 .شهزنه روش، موجود میبعد می

 تره.محمد: خیلی هم راحت... ولی مرد عنکبوتی قوی
 تن ساعتش رو از کجا آورده؟ بن -

 و پیدا کرده.ر و با باباش رفته یه جا... ساعتشر پارسا: ساعتش
تن روش هست، عکس مک کوئین روش هست، عکس مرد محمد: من یه لیوان خریدم عکس بن

 عنکبوتی روش هست.

 ره اینور و اونور... . زنه به دیوار بعد میدونی چه جوریه؟ تار داره... تار میپارسا: مرد عنکبوتی می
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 تن؟تره یا بنمرد عنکبوتی قوی -
 تن. تره... بنتن قویپارسا: بن

 محمد: مرد عنکبوتی.

 تره. محمدطاها: مرد عنکبوتی قوی
های آتشین داره، ولی... )محمد حرفش را قطع من بمبمن هم قویه... بتمن... بتپارسا: با بت

 کند(.می
فش ها حرای )محمدطاهپره، یه دفعپره میگیره، میآقا... این مرد عنکبوتی از طنابای چیزا میمحمد: 

 کند(.را قطع می
من شاخ سیاه داره، خب، خفاشه... پرواز من... بتمحمدطاها: چیزو... هالک رو دیدی؟ هالک و بت

 کنه... بمب هم داره.هم می

 محمد: خفاش شب.
 بمب داره.  ،ها... آرهکنه، مثالً یه جا... پیش بدهایی داره کنارش، پرت میبمبپارسا: یه 

 ها بودند؟هایی که گفتین، آدم خوبی اینهمه -
 کشن.ها رو میپارسا: آره، آدمای خوبن... بد

 ره باال.زنه، میمحمدطاها: چیزم داره... تفنگ هم داره اونجا، می
 ره به اون باال، بعدزنه این جوری، میو میر رسه، تارشخواد بره، قدش نمییمحمد: مرد عنکبوتی م

محمد به نمایش عملی باال کشیدن کشه باال )و میر شه، این جوری خودشبه اون باال گرفته می
 (.پردازدعنکبوتی می دمر

 زنه. پارسا: مرد عنکبوتی لباس داره، بعد تار می
 تارش از لباسش میاد بیرون؟ -

ه خود را ب دست مرد عنکبوتی هنگام پرتاب تار شکلپارسا کنه )و این طوری میر پارسا: دستش
 بعد تار میاد. ،(گیردمی
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 و این طوری کنه؟ر مرد عنکبوتی حتماً باید دستش -
 پارسا: آره.

 و دیدی؟ر محمدطاها: ببین هالک
 همون که سبز و گنده هست؟ -

 چی؟ 1شی اونور... مرد سنگیمحمدطاها: آره... یه دونه این جوری بزنه، پرت می

                                                             
ایاالت متحده و آلمان است که بر  2225محصول سال  ابرقهرمانی نام فیلمی (Fantastic Four) انگیزچهار شگفت . 1

ساخته شده است. از بازیگران آن  مارول کامیکس های مصور کمپانیاز مجموعه کتاب به همین نام اساس گروه ابرقهرمانی
فاکس  توسط انگیزهار شگفت. چاشاره کرد مانجولین مک و مایکل چکلیس ،کریس ایوانز ،جسیکا آلبا ،یوان گریفید توان بهمی

 سوارانگیز: قیام موجچهار شگفت ای بر این فیلم با عنوان، در ایاالت متحده اکران شد. دنباله2225ژوئیه  8در تاریخ  قرن بیستم
 .منتشر شد 2227در سال  اینقره

یهانی دچار برخورد با گرد و غبار ککه اند که برای مأموریتی به فضا رفتهاست چهار فضانورد حکایت انگیز هار شگفتفیلم چ
 .دیآهای آنان به وجود میشوند و تحوالت عجیبی در تواناییمی

ن تری. او همچنین یکی از بزرگیابدمیتوانایی کش آمدن بدنش را  ه رهبر گروه است،کرید ریچاردز  در نقش یوان گریفید
 .دانشمندان کشورش در این فیلم است

 گردد.میی شدن و ایجاد موانع ذهنی یقادر به نامر  ،سوزان استورم در نقش جسیکا آلبا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84_%DA%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84_%DA%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2:_%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%AC%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2:_%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%AC%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2:_%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%AC%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2:_%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%AC%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A6%DB%8C
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ها : من یه بازی مرد عنکبوتی داشتم... این جوری از خونه)تازه به جمع افزوده شده است( امیر مهدی
 رفت باال.می

 تره... مرد عنکبوتی. محمدطاها: چیز قوی
 تره. پارسا: نه ضعیف

 تره، علتش چیه؟گه ضعیفیکی می ،ترهگه قویخوب چرا، یکی می -

 ان. شون قویهمحمدطاها: هم
 گه.پارسا: راست می

 تر نیستند؟ خوب، پس هیچ کدوم قوی -
 تن.من یا بنخوای... یا بتپارسا: قوی قوی می

 و دیدم.ر و... فیلمشر محمدطاها: من شب کارتونش
 بره یا مرد عنکبوتی. من میامیرمهدی: قوی بگم کیه؟ یا بت

 محمدطاها: کاپتان )کاپیتان( آمریکا. 
 شناسم.من این رو نمی -

ح فو بلده، سالزنه، کنگکنه؟ همه کارا رو بلده، لگد میمحمدطاها: کاپتان آمریکا بگم چه کار می
 کنه.پرت می

 ان. فقط قویمن تن و بتپارسا: نه بابا، بن
 محمد: برو بینیم بابا، فقط مرد عنکبوتی.

 تره. محمدطاها: مرد عنکبوتی قوی

 زنه.پارسا: مرد عنکبوتی ضعیفه فقط تار می

                                                             
 .قادر به ایجاد و کنترل آتش است ،جانی استورم در نقش کریس ایوانز

 الجثه و عضالتی از جنس سنگرتوهای کیهانی تبدیل به فردی عظیمدر اثر برخورد با پ ،بن گیریم در نقش مایکل چکلیس

که توانایی به جریان انداختن الکتریسیته و است شخصیت منفی داستان  ،ویکتور ون دووم در نقش مانجولین مک .شودمی
 آورد.را به دست می اجرای جادو

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84_%DA%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF_(%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA_%DA%A9%D9%85%DB%8C%DA%A9)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%88%D9%85
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 و دارم... مرد عنکبوتی رو. ر محمدطاها: من فیلمش
 دیش رو دارم.پارسا: من سی

 مممم... . و داره اِر محمد: طبقه سومی ما چیزش

ه، شخوره... آخر کار که فیلم داره تموم میخوره، هی کتک میپارسا: مرد عنکبوتی هی کتک می
 بره. می

 و کشته.ر محمد: بابا دشمنش
 ن. تره اونور... انقد قویه بنزنه میشه... بازو داره، یکی میتن یه موجود چهار دست میپارسا: بن

 رو دیدی؟ ثور.  1محمدطاها: ثور 

 

   
 
 

 
 

 
 ثور؟ -

 محمدطاها: آره... ثور و هالک. 

 ثور دیگه کیه؟ -
 ور کنه اونور، سالحچرخونه، پرت میو میر محمدطاها: انقد قویه... یه سالح... نگاه کن سالحش

 میرن.رن توش، میشه، آدما میچرخونه، قرمز میمی

                                                             
آموزش ببیند، به همین خاطر نیز او را )بدون داشتن خاطرات گیرد پسرش انسانیت را پدر ثور در سیاره خودشان، تصمیم می .1

دهد. بعد از دکتر شدن و در تعطیالتی در نروژ، بلیک شاهد خدایی( در بدن دونالد بلیک، یک دانشجوی پزشکی در زمین قرار می
. بلیک کنندشوند و او را تعقیب میها متوجه میکند، اما آنشود. بلیک به غاری فرار میها به زمین میآمدن گروهی از فضایی

ا شروع ای رها، ثور زندگی دوگانهشود. با شکست دادن فضاییداخل غار، چکش ثور را پیدا کرده و به خدای صاعقه تبدیل می
ی سیسهد ها در برابر اشرار. پس از آن به سببکند: ویزیت بیماران خصوصی به کمک پرستار و عشقش، جین، و دفاع از انسانمی

توان به زود درمانی، طول عمر، تقریباً آسیب های او میگیرد. از تواناییبرادرش اتفاقاتی رخ داده و گروه انتقام جویان شکل می
اره های مختلف اشها و سموم زمینی و اکثر جادوها، پرواز، کنترل آب و هوا، سفر در بعدناپذیری، مقاوم نسبت به انواع بیماری

 پدیا(.نشنامه ویکیکرد )دا
های غربی از قدرتی فرابشری برخوردار است، ضمن تعقیب اهداف ها و پویانماییثور که همچون بسیاری از الگوهای کارتون

عنا که کند، به این مسیاسی نظام سلطه و به نمایش کشیدن امریکا در قامت منجی بشریت، اهداف فرهنگی آن را هم القا می
 برد.دهد که در تغذیه خودش تنها از همبرگر و مشروب سود میای خویش، در برخی از موارد نشان میهورزیثور ضمن عشق
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 تون ثور رو دیدین؟بقیه -
 محمد: نه.

 جان تو، ثور دیگه تا حاال نشنیده بودیم.پارسا: نه به 

 های نینجا رو دیدی؟پشتپارسا: الك
 هاش رو دیدم.آره، بعضی از قسمت -
  

 

 
 

 
 

 رو دیدی؟ 1محمدطاها: فانوس سبز

 نه. -

 

 کیلو آلبالو رو دیدی؟ 5محمد: 
 از کارتون رفتی توی فیلم؟ -

 محمد: آره، دیدی؟

                                                             
است.  سی کامیکسدی های کامیک آمریکایی منتشر شده توسطکتابدر  ابرقهرمان فانوس سبز، نام چند شخصیت خیالی . 1

نامه توانند اشیای واقعی را با آن بسازند )دانشق آن میای با قدرت فراطبیعی است که از طریاین افراد قابلیتشان داشتن حلقه
 پدیا(.ویکی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3
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 .1کیلو آلبالوئه 52آره، ولی اون  -

 
 

 
 

 
 
 
 

 پارسا: تو اصالً کارتون دخترونه دیدی؟ 
 کارتون دخترونه چیه؟ -

 رو دیدی؟ 2پارسا: مثالً سفید برفی

                                                             
میلیارد تومان فروش داشت، سومین فیلم  13در سینماهای تهران به نمایش درآمد و بیش از  1325این فیلم که از نوروز  . 1

ران د و به دستور سازمان سینمایی اکپرفروش سال بود. پس از اتمام نمایش این فیلم در تهران، از ادامه نمایش آن جلوگیری ش
 این فیلم در سراسر کشور متوقف شد.

فیلم اعالم نارضایتی کرده ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران از محتوای این علی جنتی برخی از مراجع تقلید و همچنین
 بودند.

در این فیلم افرادی مانند پژمان جمشیدی، مهران غفوریان، سروش صحت، ویشکا آسایش، بهنوش بختیاری، فرهاد آییش و 
 پدیا(.افسانه بایگان بازی کرده بودند )دانشنامه ویکی

ت که ای جادویی داشملکه )نامادری سفید برفی( دوست داشت که خودش تنها بانوی زیبای جهان باشد. به همین دلیل آینه .2
داد: ملکه. اما یک روز که طبق معمول از آینه همین کرد که چه کسی زیباترین است، آینه پاسخ میهر وقت از آن سؤال می

زیباتر است و آن سفید برفی است. نامادری سفید برفی از این پاسخ آینه به شدت  سؤال را پرسید، آینه گفت: که شخصی از تو
یاور. دهم بگذار و برای من بعصبانی شد و به شکارچی قصر دستور دادکه قلب سفید برفی را در این صندوقی که به تو می

بود  ی زیبا رفت و مشغول چیدن گلشکارچی برخالف میلش، دستور ملکه را اطاعت کرد. سفید برفی برای چیدن گل به دشت
ی او را بدرد از این کار منصرف شد و نتوانست این کار را خواست با خنجر سینهکه ناگهان شکارچی سر رسید و وقتی که می

انجام دهد و به سفید برفی گفت که ملکه قصد جانت را کرده، برو و هیچ وقت برنگرد. سفید برفی هراسان به داخل جنگل رفت 
ای که در دل جنگل بود، راهنمایی کردند. خانه بسیار به اامید بر زمین افتاد. حیوانات جنگل دور او را گرفتند و او را به خانهو ن

هم ریخته و آشفته و کثیف بود و سفید برفی و حیوانات مشغول تمیز کردن خانه شدند و در پایان کار سفید برفی به اتاق خواب 
 ها بود که هفت کوتولهها خوابید. در همین لحظهرا دید. سفید برفی از شدت خستگی روی تخت ها رفت و هفت تختخوابآن

 یی تمیز و مرتب شگفت زده شدند. ابتدا فکر کردند که روحی به خانهآمدند و با دیدن خانهاز کار معدن )استخراج الماس( می
تن ها گفت که در ازای تمیز کردن خانه و پخند، سفید برفی به آنها آمده است، اما وقتی که سفید برفی را دیدند، تعجب کردآن

ی ی جادویی بدجنس قصد کشتن مرا دارد. اما از آن طرف بار دیگر ملکه نزد آینهغذا، به من در این جا پناه دهید، چون ملکه
 وتوله به ی هفت کف جنگل در خانهرفت و این بار نیز از او پرسید که چه کسی از همه زیباتر است؟ آینه پاسخ داد کسی آن طر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C
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 نه. -

 رو دیدی؟ 1پارسا: سیندرال

  
 

                                                             
و برای از پا  گر درآوردنام سفید برفی. ملکه به شدت عصبانی شد و به پایین قصر رفت و خودش را به شکل یک پیرزن حیله

 یادرآوردن سفیدبرفی سیبی را داخل معجونی زهرآگین فرو برد و سیب به رنگ قرمز زیبایی درآمد. و پاد زهر آن نیز تنها بوسه
 از طرف معشوق بود تا اثر سم از بین برود. پیرزن سیب را داخل سبد گذاشت و به طرف جنگل راهی شد.

سفید برفی در خانه تنها و مشغول پختن کیک بود که ناگهان پیرزن از پنجره ظاهر شد و سفیدبرفی از دیدن او متعجب شد. 
و سیب را گاز بزن تا به آن برسی. سفید برفی آرزو کرد که جادوگر سیب را به او تعارف کرد و گفت هر آرزویی داری بکن 

شاهزاده او را پیدا کند و با هم در قصر به خوشی زندگی کنند و گازی از سیب زد و بیهوش شد. در این بین بود که حیوانات 
ه طرف خانه به سرعت ب ی پلید جادوگر با خبر شده و برای خبر کردن هفت کوتوله به معدن رفتند. هفت کوتولهجنگل از نقشه

ها به باالی صخره ی بلندی رفتند و جادوگر را دیدند که در حال فرار است او را دنبال کردند و جادوگر برای فرار از دست آن
 رفت، اما از آن باال به پایین افتاد و از بین رفت. هفت کوتوله سفید برفی را در تابوت گذاشتند. شاهزاده که به دنبال سفید برفی

شود زند و او نیز از خواب بیدار میای بر روی سفید برفی میگشت، تابوت او را دید و در حالی که ناراحت و غمگین بود، بوسهمی
امه روند )دانشنشوند و سفید برفی و شاهزاده برای آغاز زندگی شاد و خوش خویش به سمت قصر میو همه خوشحال و شاد می

 پدیا(.ویکی
های ییها و پویانماضمن القای خرافاتی به نام جادو و جادوگری به اذهان کودکان و نوجوانان کاربر کارتون کارتون سفیدبرفی

غربی و تحقیر غیرمستقیم زنان مبنی بر این که آنان همواره باید منتظر شاهزاده سوار بر اسبی باشند که به نجات آنان اقدام 
ان باید موجودی به نام شاهزاده را با احترام و تکریم بپذیرند و رابطه جسمانی وی ورزد، در عمل بیانگر این معنا است که مخاطب
 د.آمیز ارزیابی کرده و بپذیرنآمیز نبینند، بلکه آن را به صورت امری قداستبا فردی نامحرم را نه تنها به صورتی شناعت

و وابستگی زنان به مردان را تجسم  پاداش ،ستم است که عنصری از داستان عامیانه ای کوچک، یککفش شیشه سیندرال یا. 1
کند و است. شخصیت اصلی زن جوانی است که در شرایط سختی زندگی میکند. این داستان در سراسر جهان شناخته شدهمی

 یابد.بل توجه    دست میناگهان در اثر توجه یک شاهزاده به وی، به مکنت، آسایش، رفاه و امکاناتی قا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87
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 دیدی؟ السا آنا.رو  1محمد: السا آنا

 

 
 

 
 
 
 

 

                                                             
از روی یک دریاچه منجمد در نقاط  یخ آوریشکن که در حال جمعفیلم فروزن یا السا و آنا با تعدادی یخ. 1 

گوزن  نام دارد، به همراه« کریستوف»ساله که  8شود. در میان آنان یک پسر بچّه هستند، آغاز می آرندال در نروژ سردسیر
س کند. یخ شکنان پتواند برای این کار تالش میآوری یخ دارد و تا آنجایی که می، سعی در جمع«اسون»کم سّن خود  شمالی

شوند. درست در همان زمان، در کاخ ارندل، رهسپار می« ارندل»وی شهر حکومتی آوری یخ کافی به ساز جمع

ف کند تا با او برخواب بیدار می را دیر وقت از« السا»تر خود خواهر بزرگ« آنا»کنند. پرنسس خردسال زندگی می شاهزاده ود
ا بازی کند. زیرا السا دارای قدرتی جادویی است که می تواند به وسیله آن برف و یخ تولید کند. در ابتدا السا راضی به بازی با آن

روند می بزرگ کاخهای کند. آن دو به یکی از سالندهد، قبول میبرفی را میشود، امّا وقتی که آنا به او پیشنهاد ساخت آدمنمی
کند. دو خواهر یک کند و همه سالن را پر از برف و یخ میکنند. السا یک زمین یخی بزرگ درست میو شروع به بازی می

های گرم را دوست دارد. در حین بازی، وقتی السا گذارند که به گفته السا، آغوشمی اوالف کنند و نام او رابرفی درست میآدم
شود که او زند و باعث میهای یخی خود به سر آنا ضربه میطور اتفاقی با یکی از اشعهخواهد از سقوط آنا جلوگیری کند، بهمی

کند و پادشاه و همسرش به همراه موهایش به رنگ سفید در آید. السا، مادر و پدرش را صدا می بیهوش شود و رشته کوچکی از

که موجودات سنگی و کوچکی  هاترول ، جایی که«درّه سنگ زنده»السا و آنای بیهوش برای حل این مشکل، شبانه به سوی 
 پدیا(.)دانشنامه ویکیشوند و... های خاص خود در آنجا سکونت دارند رهسپار میهستند و با قدرت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B2%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B2%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B2%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%81_(%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%81_(%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84_(%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87)
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 نه، این رو هم ندیدم. -
ره تو ریزه روش، با شورت و یه دونه لباس دخترونه میکیلو آلبالو، پسره شربت می 52محمد: تو 
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خالت د های این نوجوانان را در جامپ سیتی، بدونها به پیش انیمیشنی سریالی است. این انیمیشن ماجراجوییتایتان. 1

ساالن به تصویر کشیده و سعی دارد از نگاه پنج نوجوان به مسایل و مشکالت مختلف جامعه امروزی و حتی گذشته و بزرگ
 پدیا(.)دانشنامه ویکیکند عقاید مختلف بپردازد و هر ایپزود از هیچ قانون خاصی تبعیت نمی

در  دلقک کند. آرتور به عنوانزندگی می گاتهام خود پنی، در شهر ، مرد میانسالی به نام آرتور فلک به همراه مادر1281سال . 2

یافته مواجه شده و فقر و های سازمانآورد. گاتهام با جرم و جنایتگونه درمیهای مختلف ظاهر شده و خرج خود را اینمهمانی

دچار است و در مواقعی  داری عاطفیناخویشتن دهد. آرتور به یک اختالل عصبیکاری، مردم شهر از جمله آرتور را آزار میبی

برد، بعد از وقایع متعدد از خندد. آرتور که در وضعیت بدی به سر میمی هیستریک دهد، به طرزیکه کنترل خود را از دست می
رور این اقدامات او به م گیرد که زندگی خود را تغییر دهد کهجمله مورد حمله قرار گرفتن توسط سارقان گاتهام، تصمیم می

 پدیا(.)دانشنامه ویکی شودمنجر به شورش مردم فقیر علیه ثروتمندان در گاتهام می
ها )و در الگوهای امریکایی ها و نیکیاگر چه تا همین اواخر حتی الگوهای ساخته و پرداخته نظام سلطه، در صدد تحقق خوبی

الگویی نظیر جوکر، به صراحت از چرخش الگوها یاد کرده، جوکر در نقش تحقق خیرخواهی به سبک امریکایی( بودند، اما 
 گردد.آمیز ظاهر میالگویی شرارت

گر و خونریز بوده، بیانگر این پیام است که به هر صورت در دنیای های سلطهطرح ابر شرّ به نوعی در تالش برای تطهیر نظام
های متجاوز )نظیر های خوب بود و باید افراد بد و همین طور نظامر نظامحاضر نباید همواره به دنبال افراد خوب و همین طو

 اسرائیل( را نیز پذیرفت و به زندگی در کنار آنان تن داد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%82%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%82%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
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 میره؟پس چه جوری نمی ،مگه جوکر آدم نیست -
 ها: آدم نیست.یکی از بچه

 آدم نیست، پس چیه؟ -

 .1ها: زامبیهیکی از بچه

 

  
 
 
 

 

 ها به پیش.ها به پیش... تیتانمحمدطاها: تیتان

 گی چیه؟این که می -
 محمدطاها: یکیش دختره... یکیش اسمش استار فایره.

 کنه؟چه کار می -
 زنه از چشماش... موهاش هم صورتیه.میمحمدطاها: لیزر 

 دختره قهرمانه؟ -
 محمدطاها: آره... چیزم هستا... ریون... ریون رو دیدی؟

 نه این چیه؟ -
 ها... نصف روحش شیطانیه.تا دست دربیاره، وحشیه 9تونه محمدطاها: می

                                                             
های ها اکثراً در فیلمشود که روح ندارند و در واقع تخیلی و غیرواقعی هستند. زامبیهای متحرکی گفته می. زامبی به مرده1

و وارد  های متحرك با گاز گرفتنهای زامبی، مردهگیرند. بر پایه داستانهای تخیلی علمی مورد استفاده قرار میاکشن و داستان
ها نمک ریخته کنند و اگر در دهان آنها را همانند خود به یک مرده متحرك تبدیل میکردن بزاق خود به بدن قربانیان، آن

 پدیا(.اند و باید به گور خود باز گردند )دانشنامه ویکیآورند که مردهها به یاد میشود، آن
ها را هدم و نابود و حتی تکه تکه دهند )و باید آنها را آماج حمله خویش قرار میدر کنار هیوالهای فرازمینی که دنیای انسان

 پردازند.ای غربی میهها و پویانماییها به القای رعب در اذهان کودکان و نوجوانان کاربر کارتونکرد(، زامبی
آل نظام شود، انسان ایدهگرایی به ذهن آنان سبب میهای شهوی و مصرفرعب حاکم بر اذهان کودکان، در کنار القای ارزش

های مرعوب شده، قدرت انقالب و به زیر کشاندن نظام سلطه را ندارند و برای داری تربیت شود، به این ترتیب که انسانسرمایه
تر از سویی و از رعب نهادینه شده در ذهنشان، باید با سرگرم کردن خویش به مصرف و مصرف هر چه بیش محفوظ ماندن

 داری را در احسن وجه خود محقق سازند.درغلتیدن به دنیای شهوات از سوی دیگر، در عمل هدف کسب سود نظام سرمایه
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 اون وقت این که نصف روحش شیطانیه، آدم خوبیه یا آدم بدیه؟ -
 محمدطاها: خوبه.

 شه نصف روحش شیطانی باشه، بعد هم آدم خوبی باشه؟خوب، چه جوری می -

 ها... بعد اونم قهرمانه.محمدطاها: خیلیی بده
 شه؟گی نصف روحش شیطانیه، شیطان مگه قهرمان میمگه نمی -

 پارسا: آره... قهرمانه.

 من.... دستکار بت1و دیدی؟ رابینر محمدطاها: چیز

  

 
 

 
 
 
 من؟دستیار بت -

ره زنه، میزنه... رابین تفنگ میرسه... تفنگ میمحمدطاها: آره... چیزه... بگمم... اگه دستش نمی
 میره.ترکه، میاندازه... میکنه... بمب میباال... چیز می

                                                             
سوی  زند، ازشخصاً دست به تنبیه و شکنجه افراد متخلف می من است، اما در ادامه به سبب آن که. رابین در آغاز همکار بت1

رسد که سپردن مجرمان به دست قانون چندان مثمر ثمر نیست من به این نتیجه میرود، ولی در ادامه، بتبتمن زیر سوال می
 ها را مجازات کرده و بکشد. و باید شخصاً آن

خشد، بن در افکار و عقاید آدمی، به قانون گریزی وی وجهی اثباتی میمن و رابین، در عمل ضمن پذیرش نوساروابط اخیر بت
داند که با تشخیص به اصطالح یک ای که امریکا در سطح جهان پیش گرفته است و خودش را محق میمشییعنی همان خط

 کشور خاطی، به وی حمله کند.
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تونه درست کنه... ه چی میهم هستا... سایبورد رو دیدی؟ رباته... هم 1محمدطاها: سایبورد )سایبورگ(

 چیزم هستا... حیوونک... گوشاش درازه... همه جاش سبزه.
 

 
 

 
 
 
 ها توی چه کارتونی هستند؟این -

 محمدطاها: جم جونیور.
 

 

 
 

 
 
 
 

 پارسا: جم جونیور ما قطعه.
 تونه تبدیل بشه به دایناسور. محمدطاها: حیوونک، گوشش درازه، سبزه همه جاش... می

 ها؟پارسا: تیتان
تونه بشه به حیوون... دایناسور، خوك، دونی چیه؟ حیوونک... تبدیل میمحمدطاها: آره... اسمش می

 همه چی.
 خودش آدمه؟ -

 محمدطاها: آره... نه... خودش انسان نیست که، یه حیوونه. 

 پارسا: همه جاش سبزه.
 محمدطاها: همه جاش سبزه... لباس هم پوشیده. 

                                                             
آن  ناتان اس. کِلِین و مانفرد کالینز زمانی که 1272واژه در سال یک موجود با هر دو اجزای ارگانیک و مکانیکی است. این  . سایبورگ1

 استفاده کردند، ابداع شد. فضای بیرونی در انسان و ماشین تنظیمهای خود را در یک مقاله در مورد مزایای استفاده از سیستم

 پدیا(.پدید آمد )دانشنامه ویکی (HCI) تعامل انسان و رایانه شروع خلقت سایبورگ زمانی آغاز شد که

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3._%DA%A9%D9%90%D9%84%D9%90%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3._%DA%A9%D9%90%D9%84%D9%90%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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 خوره... گیاه.چیزای گیاهی میپارسا: 
 آخر نگفتی اونی که نصف روحش شیطانیه، چه جوری قهرمان هست؟ -

تا چشم درمیاره، قرمزه... بعدش یه دونه از اینجا، مثالً مثل گیاه محمدطاها: ریون؟ نگاه کن... سه

 ده.تونه همه رو بگیره، انقد اعصابش خورسفید، سیاهه... از اینجا در میاره... می
 بعد این قهرمانه؟ -

 ها به پیش.و... تیتانر محمدطاها: آره قهرمانه... نصف روحش شیطانه... دارم کارتونش
 ها به پیش هست؟ریون توی تیتان -

 استیشن هالک رو بلدی؟ محمدطاها: آره... پلی
 نه... چه جوریه؟ -

 ها رو هم.کالس بیستمیها رو بزنه... تونه کالس صدمیمحمدطاها: پسر عموی من می
 ره دانشگاه.می ،محمد: اصالً کالس صدمی و بیستمی داریم؟ آدم کالس یازدهمش تموم شه

وپتره کاستیشنش چه جوریه؟ مرد عنکبوتی از یه هلیمحمدطاها: اصالً بذار بگم مرد عنکبوتی پلی

شه... بعدش... سنگ روی آدمه شه پایین، هیچیش نمیترکونه... پرت میره، بعد اونو میباال می
بره با خودش... با تار پرواز کنه اونور، بعدش آدمه رو میکنه، پرت میافتاده... سنگ رو بلند می

 بره دکتر.ره دکتر، آدمه رو میره... میکنه... با تار میمی

 قدر قدرت داره؟چه جوری مرد عنکبوتی این  -

تره، مرد عنکبوتی اونو نابود کنه... از مرد عنکبوتی قویر میمحمدطاها: یکی هست بگم چه کا
 کنه، غول پیکره... . می

 محمد: مرد عنکبوتی سیاه رو دیدی؟
 مرد عنکبوتی سیاه اسمش یه چیز دیگه نبود؟ -

 مرد عنکبوتیه، ولی سیاهه. محمد: نه،
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 کنه.زنه... شهر رو نابود میکنه... گلوله میمیمحمدطاها: آخرش یه مارمولک مرد عنکبوتی رو نابود 
ون بگم... کارت باحالخوام چیزای قهرمان نیستا، میو دیدی؟ کارتونای چیز... دیگه ر محمدطاها: چیز

 .1خورو دیدی... آب نباتر چیز

 
 

 
 
 
 

 نه چه جوریه؟ -
 کند(.حرفش را قطع میها )محمد شکنهخوره، دندونش نمیمحمدطاها: هی آب نبات می

ها، کارتونی... خب یه سنگ خیلی خیلی گنده میاد... خواد بمیره، کارتونیهمحمد: یه پیرمرد فرداش می

 کند(.ها حرفش را قطع میخب... من دیدم... )محمدطا
 محمدطاها: سانجال و آنجال رو دیدی؟

 
 
 
 

 
 چی هست؟ نه، -

 . 2روحش... فیلم ترسناکهمیره... محمدطاها: سانجال می

 کنی؟فیلم ترسناك هم نگاه می -
 محمدطاها: بعله... عاشق فیلم ترسناکم.

 محمد: منم.
 بینم.پارسا: منم می

                                                             
به « نوماوم»ی کند. مجموعهمینبات رنگی در هر قسمت ماجرای جدیدی را دنبال نومم در پی به دست آوردن یک آباوم .1

که برای موبایل و تبلت طراحی شده بود، برای گروه سنی خردسال « کات د روپ»های کامپیوتری به نام یسری بازدنبال یک
 پدیا(. اند )دانشنامه ویکینوم نیز تولید شدهها و سایر لوازم مختلف اومها، عروسکساخته شده است. اسباب بازی

 شود.ی پویا نیز پخش مینوم در شبکهاوم کارتون
 سانجانا فیلمی هندی و با موضوع ترسناك است. .2
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 بینم.تر میمحمدطاها: از قهرمان هم بیش
 محمد: جنگی... ترسناك.

-رم جنکنم، میرو خاموش میاش خوابن... چراغا رو همهخوابه، همه میمحمدطاها: شبا مامانم می

 کنم.رو نگاه می 1گیر

خوابن... کنیم... عزیز اینام که میریم خونه مامان بزرگم... با دایی سجادم چی میمحمد: منم وقتی می

یلم کنیم... فشینیم فیلم جنگی نگاه میکنیم، میی برقا رو خاموش میمن و دایی سجادم همه
 کنیم.میترسناك نگاه 

 گیر رو دیدی؟ محمدطاها: جن
  

 
 

 

 
 

 کنم.من خیلی فیلم ترسناك نگاه نمی -

 چی؟ آنابل. 2محمدطاها: آنابل

 محمد: من عاشقشم.
 محمدطاها: عروسکه... .  

 
 

  
 

                                                             
نیل، بازیگر زن تلویزیون، نگران سالمت دخترش، ریگن، است که دچار تشنج شدید شده و در رختخواب به خود کریس مک .1

ریس به گیر کمک بگیرد. ککنند، از یک جنپیشنهاد می پیچد. پزشکان از درمان دختر ناتوان هستند، تا آنجا که به کریسمی
کند تا به ریگن کمک کند. پس از تحقیقاتی که پدر کند و از او درخواست مییک کشیش جوان به نام پدر کاراس مراجعه می

کرده و درخواست شود که شیطان بدن او را تسخیرکرده، به کلیسا مراجعه دهد و مطمئن میکاراس بر روی ریگن انجام می
ر مرین به کند. پدتر به نام پدر مرین را پیشنهاد میگیری را انجام دهد. اما کلیسا شخصی باتجربهکند تا خودش مراسم جنمی

کنند. در این مراسم سخت، پدر مرین جان خود را از دست گیری را شروع میی کریس رفته و به همراه پدر کاراس جنخانه
 پدیا(.کند )دانشنامه ویکیاس به قیمت جان خود، اهریمن را از بدن گرین خارج میداده و پدر کار

پس از کشته شدن آنابل هیگینز در همسایگی آپارتمان یک زوج جوان به نام میا و جان، روح سرگردان آنابل در صدد به  .2
کند و در پی آن عروسک استفاده می شیطانی خود از یک دختر آن زوج است و برای انجام نقشه« لیا»سرقت بردن روح 
 پدیا(.)دانشنامه ویکیشود دهند که در فیلم دنبال میماجراهایی رخ می
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 ترسی؟کنی نمیها رو نگاه میتو این -
 محمدطاها: نه.

 محمد: منم.

 شی.کپاشیده... آنابل صورتش خیلی ترسناکه... ببینی خودتو میمحمدطاها: تو صورتش خون 
 بینم... کالً صورتش خونه، همه جاش خونه، میاد جلوی مرده.محمد: آقا من یه کارتون می

 گی، کارتونه؟این که می -
 محمد: آره.

 اسمش چیه؟ -
 محمد: یادم نمیاد.

 میره.آنابل هم میشه... گذره، باباش جن میسال می 22محمدطاها: 
 محمد: جن تو دهات ما هستش.
 محمدطاها: جن گیر رو دیدی؟

 ها رو دیدم.ی خونه جنمحمد: آقا به قرآن دیدم، از پنجره
  .محمدطاها: سانجال و آنجال

 گی، چیه؟این که می -
 میره، سانجال زنده هست... سانجال دختره. محمدطاها: آنجال می

 آنجال پسره؟ -
خوابه، جنه آویزون شده اون باال... موهاش هم باالس، آویزون شده... خیلی ها: شبا میمحمدطا

 ترسناکه... بگم چه جوریه؟ 
 چه جوریه؟ -

 محمدطاها: سیاهه جنسش، جنسش سیاهه.
 محمد: آقا به قرآن تو دهات ما جن هست.

 ترسی ازشون؟تو نمی -
 ریخته از باالیسکه می ،ش رو میارم بیرون... بعد ببیناکشم، دل و رودهمحمد: نهه... من جن رو می

  پشت بوم به پایین.

محمدطاها: نگاه کن... پشتش یه چیزی دید، بعد بلند شد دید چیزی نیست... بعدش زیر تور رو باز 
سال گذشت، بعدش  22کرد، یه جن چیز دید... بعدش چشماشم سفید بود... داد زد... اونم فرار کرد... 

و برد ر چیز... بگم؟... دریا... دریا رفتن... بگم چی شد؟... بعدش اون زنه با آقاش... بعدش آقاش رفتن
سال  22اون جنه... آقاش رفت... ازش ناراحت شد... بعدش دیدش یه رد پائه... رد پای جن... دوباره 
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به... جنه آخرش خوام بگم... آخرش خیلی خوگذشت... چیز شد... بگم چی شد؟... جنه... آخرشو می
 شه... سیاهه جنه.معلوم می

 شه خوبه؟چون جنه معلوم می -

بندنش دختره رو... چون جن رفته بود تو جلدش... رفته بود تو جلد محمدطاها: آره... تو تخت می
 کشید... روش هم لحاف کشیده بودن.کشید، هی تخت رو میدختره... بعدش هی تخت رو می

 بینی یا تنها؟می و با مامان و باباتها رتو این -
 محمدطاها: تهنا )تنها(.

 کنی؟ها رو نگاه میدونند تو اینها نمیاون -
 دونند... نگاه کن... چیزم هستا... بگم چیه؟ محمدطاها: می

 ترسن ازش.کنه، هی همه میپارسا: یه جادوگره هست، هی آدما رو غیب می
 کارتونه یا فیلمه؟گی، این که می -

 پارسا: فیلمه... جادوگره.

.. شه.ره تو جلد مرده... مرده ترسناك میشه... بگممم؟... آخرش یه جنه میمحمدطاها: بعدش چیز می
 ی ترسناك... همه جاش چراغاش خاموشه... بعدش یه زن هست... دوتا... یکیشرن خونهبعدش می

آقاهه دیگه ازش ، ست... کشه... بعدشم زنش هم پیش آقاهه همی ها... یکیشمبره... از سیاو میر
یه دفعه ، جنه بعدش خونه رو آتیش زد... بعدش جنه از پیش مرده در رفت... ، شه... ناراحت نمی

خواست بزنه با چوب تو سر مرده، یه دفعه... روح آنجال بود، آنجال... روح آنجال انقدر مهربون می
نجال با یه دفعه آ ،خواست بزنه تو سرشبود... فرشته بود، روح آنجال... سفید بود... می بود... اون چیز

دستش گرفت... پرتش کرد اونور... مرده هم آخرش با دختره مهربون شد... جنه هم آخرش فرار 
داد... همه شون موندش... رفت رو تابشون... تاب رو تکون میهکرد... جنه هم آخرش تو خون

 کنی؟ترسیدن... تو باشی چه کار میمی
 کنم، چه کار قراره بکنم؟ار میفر -

 پارسا: ترسویی پس.
 کنم.محمدطاها: من باشم وایمیستم، نگاش می

 دوم دنبالش.محمد: من باشم می

 کردم اونور.کشیدم، پرتش میمحمدطاها: مثالً تاب سوار شده جنه... من تاب رو می
 بار خواب جن دیدم، هیچیم نشد. پارسا: من یه

 بگم... بگم چیه؟ باحالخوام یه کارتون ها میمحمدطاها: بچه
 بگو. -
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مه کنم... یه آدمحمدطاها: من چیز دیدم... آبنبات خور... خیلی کارتونش خوبه، من همیشه نگاش می
 کنه... یه مرد آهنی سیاهه، یه قرمز. هم هست، ازش مراقبت می

... 

 اسباب بازی مرد عنکبوتی رو هم داری؟تو  -
 مون داره... قبالً اسباب بازی تفنگ کالشینکوف داشتم... نه، دارم. محمد: نه... طبقه سومی

 دیگه چی داری؟ -
 محمد: دوستم نیسان خریده... انقدر خوبه که.

 )با اشاره به عکس روی کیف محمد( اسباب بازی این رو هم داری؟ -
 محمد: چی؟

 مک کوئین. -
 محمد: ماشین مک کوئینه.

 پشتای نینجا چه طور؟الك -

 محمد: قبالً داشتم خراب شد.
 کی برات خریده بود؟ -

 محمد: پیداش کرده بودم. 
 از کجا؟ -

 محمد: خریدمش دیگه بابا.
 خودت؟ -

 محمد: آره.
 مگه پول داشتی؟ -

پشتای نینجا تو مغازه اسباب بازی فروشیه... الكمحمد: رفته بودم آبمیوه برای خودم بخرم... دیدم 
... نگا چه 72پشتای نینجا... یه فراری هم از شمال خریدم هم الك 522تومن آبمیوه خریدم...  9من 

 .قدر پول دارم
 . داری خیلی ،آره -

پول  بیادده... انقد گذاشته بانک، دیگه بانگ جا نداره... هر چی آدم محمد: بابام از بس بهم پول می

 بذاره توی همین بانک، هی پوالش درمیاد.
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 نیون بگم چه جوریه؟تره... میباحالبا مینیون از همه چی  2شاچی؟ ماشا و می 1نیونمحمدطاها: می

 ها هستن دیگه، نه؟اون زرد -
 

 
 

 
 
 
 

 
 تر میاد.بیشمحمدطاها: آره... زرد، هان... دیدی؟... خوشت میاد از اون زردا... آبجیم از همه خوشش 

 

 
                                                             

ها که در ابتدا شود. مینیوناست که از سپیده دم زمان شروع می انگیزمن نفرت داستان این انیمیشن، پیش درآمد فیلم .1

ترین ها تکامل پیدا کرده و در تمام این مدت هدفشان این است تا به بد ذاتها و قرنموجودات تک سلولی بودند، در طول سال
ما چون شوند، اطور مداوم در نگه داشتن اربابان خود ناموفق هستند، در یک غار ساکن میها که بهاربابان خدمت کنند. مینیون

 ای در سر دارد. او به همراهن با نام کوین نقشهشوند. اما یک مینیوبینند دچار افسردگی ناراحتی میخود را بدون ارباب می
ا ترین و بدترین جنایتکاری که الیق خدمت به او بودند را پیدکنند تا بزرگدوستانش، استوارت و باب، سفری طوالنی را آغاز می

 کنند تا آن زمان هرگز به غار باز نگردند.کنند و عهد می
مار شها را به سوی ارباب بعدی خود، یعنی اسکارلت قاتل بیگیرند که در نهایت آناین سه نفر در سفری هیجان انگیز قرار می

ب تا ها از قطب جنوشمار اولین تبهکار مؤنثی است که به این درجه رسیده است. آنکند. قاتل بی)ساندرا بوالك( هدایت می
ت ها باید به دستور ارباب جدیدشان )اسکارلکه آنشود؛ جایی کنند و سفرشان در نهایت به لندن ختم میسفر می 1278نیویورك 
 پدیا(.شوند )دانشنامه ویکیشمار( تاج ملکه الیزابت دوم را بدزدند، اما در این میان با مشکالتی مواجه میقاتل بی

، داندیشکار و باندیش به سمت الگوهای شرارتتر از آن یاد شد، چرخش الگوها از الگوهای خوب و نیکگونه که پیشهمان
کاری شود. الگوهای ابر شرّ در عمل به توجیه و تبیین شرارتوجه مهمی است که در پردازش الگوهای غربی مشاهده می

 پردازند.هایی نظیر اسرائیل که غاصب سرزمین فلسطینیان است، میحکومت

ل کند. تمام حیوانات جنگزندگی میماشا دخترکی شیطان، شاد، مهربان و پُرانرژی است که با خوك، بز و سگش در جنگل  .2
ب بیند و هنگامی که این پروانه را تعقیای میکند تا با او بازی کنند. روزی ماشا، پروانهاز او گریزانند، چرا که ماشا وادارشان می

و  کلبه خرساست. ماشا در حین بازی در آنجا، حسابی رسد که برای ماهیگیری از منزل خارج شدهکند، به خانه خرسی میمی
د کنشود. خرس تالش میای که ماشا ایجاد کرده مواجه میگردد، با فاجعهریزد و هنگامی که خرس برمیاش را بهم میمحوطه

شوند شود و سرانجام ماشا و خرس با هم دوستانی صمیمی میاز دست ماشا خالص شود و او را از آنجا براند، اما موفق نمی
تلویزیونی روسی است که از  پویانمایییک  ،شایمزم به ذکر است که پویانمایی ماشا و خرس یا ماشا و پدیا(. ال)دانشنامه ویکی

رباره همین نام و د به روسی فولکلوریکقتباسی آزاد از یک افسانه تاکنون، در حال پخش است. این انیمیشن، ا 2222سال 
 .تنومند استو  وارهانسانبه نام ماشا و ماجراهایش با خرسی  دخترکی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 هایی که گفتی رو هم داری؟های این کارتونتو اسباب بازی -

هم  1گفتم... مرد گرگیو دارم... مرد آهنی... رباتشو... سوپرمن رو داشتم، بهت میر محمدطاها: چیز

 دارم؟ 

 
  

 

 
 

 
 
 بینی؟ها رو از کجا میی اینتو همه -

 دونم.محمدطاها: می

 بینی؟نه، از کجا می -
 کنم.محمدطاها: فیلم نگاه می

 بینی؟ها رو از کجا میخوب این فیلم -

 محمدطاها: چیز... از چیز... . 
 دیش رو داری؟از کانال تلویزیون یا مثالً سی -

کنه، از دستش یه چنگال آهنی میاد... از اینجاش، از و مشت میر بعد دستش ،محمدطاها: آره
 استخوناش درمیاد.

 این اسمش چیه؟ -
 محمدطاها: مرد گرگی... انقدر قویه... . 

 پشتای نینجا چه طور؟الك -
                                                             

گیرد ها قرار میی گرگکند. این مرد تصادفاً مورد حملهزندگی می 1882ی ی مردی است که در دههنما دربارهفیلم مرد گرگ .1
 پدیا(.شود )دانشنامه ویکیو بعد از گاز یک گرگ، خودش هم تبدیل به یک گرگ می
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 م دیدم.اهو با پسرعمر محمدطاها: بعضی قسمتاش
 ن؟هست ترها قویکدوم این -

 تن.من و بنپشتای نینجا با بتپارسا: الك

 ی قهرمانا قوین.محمدطاها: همه
 گه.میپارسا: راست 

 ی شهید رجایی رفته و درهایشان بروند. روزی دیگر به مدرسهها رفتند تا به خانه)زنگ خورد و بچه
 ها، شروع به صحبت کردم(.ها مشغول خمیر بازی بودند، با محمدطاحالی که بچه

 خوای درست کنی محمدطاها؟چی می -
 دهد(.درست کرده است، نشان می ای را کههمحمدطاها: مرد عنکبوتی... ایناهاش )ساز

 مرد عنکبوتی رو دوست داری؟ -
 دهد(.ی تأیید تکان میمحمدطاها: )سرش را به نشانه

 چرا؟ -

 تره.محمدطاها: مرد عنکبوتی از همه قوی
 تره.پس مرد عنکبوتی از همه قوی -

 .ان ی قهرمانا قویمحمدطاها: همه
 مرد عنکبوتی واقعیه؟ -

 محمدطاها: آره.
 دانیال: نه، نه، نه.

 نیست؟ -
 بینیش.دانیال: نه... فقط تو فیلما فقط می

 و دارم.ر محمدطاها: من فیلمش
 گی واقعیه؟ها، تو میمحمدطا ،گه مرد عنکبوتی واقعی نیستدانیال می -

 ی قهرمانا قوین.محمدطاها: همه
 واقعی هم هستن؟ -

 محمدطاها: آره.

 یعنی وجود دارند؟ -
 ها: نه، وجود ندارن.محمدطا

 دی مرد عنکبوتی رو داری؟سی -
 و دارم... فیلمش.ر و ندارم... چیزشر محمدطاها: نه کارتونش

 من رو دارم.دی بتمن رو دارم... سیصدرا: من فیلم بت
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 اسباب بازی مرد عنکبوتی رو هم داری؟ -
 محمدطاها: اسباب بازی، دوتا دارم.

 مرد عنکبوتی رو؟ -

 آره.محمدطاها: 
 کی برات خریده؟ -

 های نینجا با سوپرمن رو دارم.پشتصدرا: من اسباب بازی الك
 

 
 

 
 
 

 
 
 
  

 
 

 
 
 

 محمدطاها: سوپرمن رو منم دارم.

 امیرعباس: من هالک هم دارم.
 اسباب بازیش رو؟ -

 دی بازیش... من یه بازی مرد عنکبوتی دارم.امیرعباس: سی

 بازی مرد عنکبوتی؟ -
 امیرعباس: آره... من هر چی دارم، جنگیه.

 محمدطاها: مرد عنکبوتی سیاهش هم هست... مرد عنکبوتی سیاه و قرمزه.
 سیاه و قرمزش چه فرقی دارند؟ -

 محمدطاها: تو دیدی مرد عنکبوتی رو؟
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 اوومم مرد عنکبوتی... .  -
 امیرعباس: آبی و قرمزه.

 محمدطاها: دیدی؟

 یه فیلم دیده بودم ازش.  -
 محمدطاها: فانوس سبز چی؟

 ندیدم.رو نه فانوس سبز  -
 ه.باحالن: آره، آره، من دیدم... خیلی آرمی

 محمدطاها: صبر کن... یه ماسک داره... . 
 ه. باحالآرمین: آره، آره، خیلی 

زنه، و میر ماسکشمحمدطاها: صبر کن... یه ماسک داره، اونم سبزه... چشماشم سفیده... وقتی 
ایه... لباس سبز داره... یه دونه اینجاش و یه دونه شه... بعدش موهاش هم قهوهچشماش سفید می

ی خود( یه دونه خطه... بعدش کل لباسش تا اینجا سبزه، بعدش پایینش هم اینجاش )اشاره به سینه

ی ه... تو این دستش داره، توسیاهه... بعدش یه انگشتر داره دستش، تو دوتا دستش هم انگشتر دار
ه بگم چهم داره...، یکی تو این هم داره، تو این  این دستش داره، تو این یکی انگشتش هم داره...

کنه، کنه؟ انگشترش بگم چه جوریه... انگشترش سبزه، قردت )قدرت( داره، وقتی مشت میکار می
اهاش تونی بست... مینور، دسته خیلی گنده هکنه اومیگیره، پرت یه دست گنده میاد، آدم رو می

 همه چیز بسازی، با دستش.
 این آدم خوبیه؟ -

 محمدطاها: آره... قهرمانه.
 گی آدم خوب؟کنه که بهش میچرا آدم خوبیه؟ چی کار می -

خواست قهرمان بشه... چیز شد... شب یه لباس ساخت، بعدش یه انگشتر قوی ساخت، محمدطاها: می
 تر شدش.)قدرت( داشته باشه، اون طوری شد... قوی قردت

 گی قهرمان؟کنند که بهشون میای خوب چه کار میهآدم -
 کشن.دن... دزد میمحمدطاها: آدم نجات می

 دن؟جایزه می ونهای خوب بهشبعد به خاطر این کار -

 محمدطاها: نه )خنده(.
 ؟دهپس همین طوری این کارها رو انجام می -

 ی مردم دوستش دارن.محمدطاها: همه
 ده؟های خوب انجام میکار ،پس برای این که همه دوستش داشته باشند -

 هالک؟ ،محمدطاها: آره... هاك رو دیدی
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 دونم اون سبز گندهه هست... ولی کارتون و فیلمش رو ندیدم.هالک... فقط می -
 . قهرمانه.محمدطاها: اوون یه گول )غول( سبزه، هالکه اسمش..

 اون هم قهرمانه؟ -

 محمدطاها: آره.
 اون هم آدم خوبیه؟ -

 ری؟کنه؟... خیلی قویه... یه مشت بزنه بگم کجا میمحمدطاها: آره... بعدش بگم چه کار می
 رم؟کجا می -

 شی تو آسمون.محمدطاها: پرت می
 هالک واقعیه، یعنی وجود داره؟ -

 محمدطاها: نه.
 ها هست؟کارتون یفقط تو -

 فو کاره.محمدطاها: آره... مشت آهنی هم کنگ

 ها رو هم داری؟های ایناسباب بازی -
 محمدطاها: هالک رو دارم... مرد عنکبوتی رو دارم با سوپرمن... سوپرمن رو دیدی؟ 

 نه ندیدم. -
زنی به دلش، هیچیش کنه... شنل داره... پاهاش هم سیاهه... تیر بمحمدطاها: سوپرمن پرواز می

 شه؟بگم دلش چی می ،شه... بگم! تیر بزنی به دلشنمی
 شه؟چی می -

 شه. محمدطاها: تیر بزنی به دلش، از دلش میفته تیر، هیچیش نمی

 چه طوری؟ -
 محمدطاها: دلش از سنگه... خیلی قویه... توی دلش سنگه. 

 تره؟از خدا هم قوی -
 تره.یمحمدطاها: هااا نه... خدا قو

 خوان که کمکشون کنه؟ها بجنگند، قبلش از خدا میخوان با آدم بدها میاین قهرمان -
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 محمدطاها: اِ کاپتان )کاپیتان( آمریکا رو دیدی؟
 نه ندیدم. -

 کنه؟بگم چه کار می ،محمدطاها: کاپتان آمریکا

 کنه؟چه کار می -
... فو( بلده... بگم؟... یه لباس تنشه... کنگفا هم بلدهمحمدطاها: کاپتان آمریکا یه عالمه کنگفا )کنگ

 تونه همه رو نابود کنه.ایه، آبی هم هست... میهاش ستارهلباس
 فو؟با کنگ -

 محمدطاها: آره.
 کنه؟ها رو نابود میکی -

 (.دهدمینشان سپری را ها )محمدطاها: سالح هم داره، از این سالح
 سپر داره؟ -

 کنه... . محمدطاها: آره... سپر... ازش محافظت می

 ای چی؟ مورچه مرد -
 و دارم. ر شیباز
 بازی اون رو کجا داری؟ -

 کنه، اتوبوس همکنه... ماشین بلند میمحمدطاها: اون یکی دیگه شه... بگم؟ قهرمانه... پرواز می

 حتی. 
 من رو هم دارم.های نینجا و سوپرپشتهای الكمن لگوصدرا: 
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ه، بعدش شکنه، ماشین سوار میکنه؟... ماشین بلند میمحمدطاها: صبر کن... بگم دیگه چی کار می
 ره.زنه، سریع میدزد می

 دزدها آدمای بدی هستن؟ -

دونم چه جوری کوچیکش کنم... یه دونه هم هست، بگم چه جوریه؟ یه محمدطاها: آره. من نمی
 شه،تر میشه... از مورچه هم کوچیکشه، انقدری میزنه، کوچیک میدونه هم هست، ساعتشو می

 شه. قد شپش می
 ده، منم برم نگاه کنم؟ها رو کجا نشون میاین کارتون -

 رو دیدی؟  1تارمحمدطاها: آوا

 

 
 

 

 
 

 
 
 آره یه چند قسمتی از اون رو دیدم. -

 محمدطاها: یک کم دیدی؟

 کچله که رو سرش فلش آبیه؟ -
 محمدطاها: آره.

 م برم نگاه کنم؟ه ده که منها رو کجا نشون مینگفتی این کارتون -

 مغازه هست.ری اونور، یه محمدطاها: این کارتونا رو؟ یه آقاهه هست، از این در می
 خری؟ هاش رو میدیآهان سی -

 محمدطاها: اوهوم.
 ده از اون جا ببینم؟تلویزیون چی، نشون نمی -

                                                             
که شامل قبایل آب، حکومت خاك، کشور آتش و عشایر باد است. در بخش اصلی تقسیم شده است  9دنیای این داستان به  .1

بک درآورند. سبک نبرد هر ملت برگرفته از یک س« افزایش»توانند عنصر ملی خود را کنترل کنند و به ها برخی میاین سرزمین
نترل کند و مسوول برقراری صلح و عنصر را ک 9تواند هر شود، میرزمی شرقی است. در این بین یک نفر که آواتار نامیده می

سازش بین ملل و همچنین بین دنیای فیزیکی و دنیای ارواح است و این کارتون ماجرای کوشش در جهت برقراری این صلح 
 پدیا(.است )دانشنامه ویکی
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 ده.محمدطاها: تلویزیون هم نشون می
 چه کانالی؟ -

  محمدطاها: پلی استیشن هالک رو دیدی؟

 نه.  -
ت... عموم یه مرد عنکبوتی داشمحمدطاها: پلی استیشن هالک یه جوریه... بگم؟ مرد عنکبوتی... پسر 

 بگم چه جوری؟ یه مرد عنکبوتی داشت، پسرعموم، همسایشون، دوستشه همسایشون... . 
 گفتی پسر عموتون مرد عنکبوتی داشت.داشتی می -

 کرد مرد عنکبوتی؟محمدطاها: آره... مرد عنکبوتی داشت... بگم چه کار می
 داد.دانیال: نجات می

 کشت.رفت، دزد میعنکبوتی می محمدطاها: مرد
 ده.کشه، آدما رو نجات میدانیال: نه دزد نمی

 تره.محمدطاها: صبر کن یکی هست قوی

 از مرد عنکبوتی؟ -
 محمدطاها: آره... )فکر کردن(... گول )غول( آیوا... دیدی؟

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 نه اسمش رو هم نشنیدم... چی هست؟ -
بود...  احالبذاشت... یکی د، پسر عموم میدیدید... بابام یه فیلمی میبابام میامیرعباس: من یه فیلم 

 زد. داد، همه رو مییه کسی بود... اسمش گویکا بود... یعنی هیچ کس شکستش نمی

کرد؟... مرد عنکبوتی رفت باالی محمدطاها: اسمش بگم چی بود؟ آیوون... بگم چه کار می
کوپتر گفت: ایست!... یه دفعه با تفنگ زدن، افتاد... یه دفعه بگم مرد س با هلیساختمون... پلی

 عنکبوتی چه جوری سقوط کرد، پلیس رو آورد؟

 چه طوری؟ -
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محمدطاها: پلیس تا بیفته زمین، یه دفعه این طوری بلند کردش... انداخت اونور. بگم چه کار کرد؟... 
رعتش رفت، رسید به ساختمون... بگم چه کار کرد؟... چیز ترین سحاال تار زد به ساختمون، با بیش

کرد... مرده رو زد... مرده خیلی قوی بود... آمایگایسون... این یه گوله )غوله(، مرد عنکبوتی رو انداخت 

 ه تار زدد عنکبوتی بیفتو کشید... یه مشت زد، پرت شد اونور... تا مرر و کشید، تارشر زمین... تارش
 ه دفعه پرید یه لگد زد تو دهنش، پرت شد از ساختمون... . به ساختمون، ی

 دی؟ گی، توی خونه هم انجام میتو این کارها رو که می -
 محمدطاها: نه.

 دوست داشتی مثل مرد عنکبوتی باشی؟ -
 محمدطاها: حسش رو دارم.

 حس این رو داری که مثل مرد عنکبوتی هستی؟ -
 اومد، بگم چی بود؟ یه لباس.محمدطاها: برا من از یه لپ لپ در

 مرد عنکبوتی؟ -

 کنم باهاش.(... انقده... خیلی کیف میخنددمی محمدطاها: آره )از روی ذوق
 پوشیش؟می -

 محمدطاها: آره.
 شی؟پوشیش، مثل مرد عنکبوتی میبعد وقتی می -

 دختره رو )با خمیر بازی دختر درست کرده(. ،ه... اینوباحالمحمدطاها: آره... خیلی 
 بینی؟های دخترونه هم میکارتون-

 محمدطاها: آاا نه، آبجیم از دخترونه خوشش میاد. 
 هایی مثالً؟چه کارتون -

 ، سیندننا )سیندرال(.1باربی محمدطاها:

                                                             
این عروسک ( 2222-1217) روث هندلر دساخته و روانه بازار ش متلتوسط شرکت  1252است که در مارس  عروسکیباربی . 1

  به وجود آورد بیلد لیلیرا با الهام از عروسکی آلمانی به نام 

 تساالن لذّها در نقش بزرگدادن آنهای کاغذی متوجه شد او از بازیروث هندلر هنگام دیدن بازی دخترش باربارا با عروسک
االن سشدند. روث ایده ساخت عروسکی با اندام بزرگخردسال ساخته میها به شکل کودکان تر عروسکبرد. آن زمان بیشمی

 .اشتیاقی به این پیشنهاد نشان نداد ،د. اما وی به عنوان مدیر شرکت متلکررا به شوهرش الیوت پیشنهاد 

 دکه عیناً مطابق آن چیزی بود که درکرشد برخورد به عروسکی که بیلد لیلی نامیده می ،آلمانروث در سفری به  1257در سال 
 .برد متلها را خریداری کرد. یکی را به دخترش داد و دوتای دیگر را به پروراند. او سه عدد از این عروسکسر می

لی، خانم خوشنامی بود که شکل گرفته بود. لی کمیک استریپیک اساس شخصیت محبوب ظاهر شده در  لی برعروسک لی
ساالن و اگر چه در آغاز به بزرگ به فروش رفت آلماندر  1255لی نخستین بار در سال خواهد. عروسک لیدانست چه میمی

 .بردندمی تدست آورد که از پوشاندنش با قطعاتی که جداگانه در دسترس بودند، لذّه محبوبیتی بین کودکان ب شد، امافروخته می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84_(%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84_(%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AB_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AB_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9_%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%AF_%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9_%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%AF_%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84_(%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84_(%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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 کنی؟تو با آبجیت نگاه نمی -

                                                             
د و به نام دخترش باربارا کربه طراحی عروسکی مشابه  با کمک مهندسی به نام جک راین اقدام آمریکاروث پس از بازگشت به 

 .اشته شدبه نمایش گذ نیویوركدر شهر  1252نام باربی را بر آن نهاد. عروسک باربی برای نخستین بار در نهم ماه مارس سال 

نخستین باربی لباس شنا مشکی با خطوط راه راه سفید برتن داشت و با مدل موی دم اسبی و نیز موی بور و خرمایی عرضه 
درنخستین سال  .ده بود روانه بازار گشتکرشد. این عروسک به عنوان مدل نوجوان با پوشاکی که شارلوت جانسون طراحی 

 رفت. فروش به عروسک نای از عدد 352٫222تولید باربی حدود 

ساالن داشته باشد. شکل باربی بارها تغییر یافت و روث هندلر عقیده داشت این بسیار مهم است که باربی ظاهری چون بزرگ
 .کندمی چَتبا کودکان  اینترنتدر  جدیدحتی باربی  .به روز شد

شود که بیش از یک میلیارد بر اساس تبلیغات تلویزیونی داشت. برآورد می بازاریابی استراتژیباربی نخستین عروسکی بود که 
باربی به فروش  ، یکدقیقهسه است و بنا بر ادعای شرکت متل هر  کشور جهان فروخته شده 152عروسک باربی در بیش از 

شماری از بلکه شامل تعداد بی ،شوندها و لوازم همراهشان نمیاز عروسکای محصوالت باربی منحصر به محدوده .رسدمی
های انیمیشن چندی با شود. همچنین فیلممی ویییی ویدهابازیها و اقالم مد و کاالهای دارای مارك باربی چون کتاب

  .استبازیگری باربی ساخته شده

و ظاهر باربی، مانند  چشمو  مواز انقادهای وارده به باربی این است که همیشه اندامی الغر و کشیده دارد. اندام، چهره، رنگ 
  .شودمتهم می برترپنداری نژاد سفیدو  نژادپرستیاست؛ بنابراین باربی به  سفیدپوستمردم 

امر  تأهای اسالم غیرقانونی کرد. هیفروش باربی را به دلیل عدم تطابق با فرهنگ و اندیشه عربستان سعودی 2223در سال 
هودی باربی با پوشش آشکار و وضعیت ننگین و متعلقات و ابزارشان های یبه معروف و نهی از منکر اعالم کرد که عروسک

 .نمادی از فساد و انحراف غرب هستند

ترین مقبولیت را در بازار کوشد تا بیشمی فوالنام ه ا پوشش اسالمی و بعروسکی مانند باربی و ب خاور میانهدر کشورهای 
 .دست آورده اسالمی ب

شمار جایگزین باربی به ،ساخته شد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانکه توسط  دارا و ساراهای عروسک ایراندر 

غرب،  قدرت نرمایران برای مقابله با  نیروی انتظامی 1322در سال  .ند؛ ولی مورد استقبال جامعه ایرانی قرار نگرفتندفترمی
  پدیا(.)دانشنامه ویکی ممنوع کرددر ایران های باربی را فروش عروسک

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7_(%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7_(%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7_%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7_%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D9%86%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D9%86%D8%B1%D9%85
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 .1خورهبهم میمحمدطاها: من حالم ازش 

 چرا؟ -
 خوره.محمدطاها: حالم از باربی بهم می

 برای چی؟ -
 محمدطاها: حال بهم زنه.

 های دخترونه و پسرونه چه فرقی با هم دارند؟کارتون -
 زنه.و بهم میر محمدطاها: حالم

 زنه؟خوب توی باربی مثالً چی داره که حالت رو بهم می -
 ها... السا آنا.ی باربیمحمدطاها: همه

 
 

 

 
 

 
 
 ها رو دوست نداری؟این -

 و خریدم.ر محمدطاها: نه... من انقدر مرد عنکبوتی دیدم، بگم چه کار کردم؟ رفتم لباسش

 کی برات خرید؟ -
 محمدطاها: )سکوت(.

 ای؟مثالً بابا یا مامانت خریدن یا کس دیگه -

 محمدطاها: بابام خرید.

                                                             
کارتونی غربی از سویی برای افزایش فروش خویش  -های ارایه دهنده الگوهای عروسکیالزم به یادآوری است که شرکت .1

س، شناسی متفاوت دو جننایت به رواناند، با عتر الگوهایی که تهیه کردهو از سوی دیگر جهت اثرگذار واقع شدن هر چه بیش
اند. به تعبیر دیگر، اگر چه پسران به دلیل افزایش ترشح هورمون شناختی آنان طرح کردهالگوهایی متناسب با عالیق روان

شکالت مند به حل و فصل مشوند که در عین داشتن کوهی از عضله، به شکلی هیجانی و قدرتتستوسترون جذب الگوهایی می
شان، فاقد طبع اقتدارگرایانه جنس مذکر بوده، با لطافت نپردازند، اما دختران به سبب افزایش ترشح آندروژن و استروژمی فرارو

 شوند که از اندام، آرایش و پوششی جذاب )نظیر باربی( برخوردارند. شان جذب الگوهای زیبایی میطبع ذاتی و زیبادوستی
دگی، زکارتونی مشابه، در عمل مشحون از القائاتی مانند مصرف -ی و الگوهای عروسکیالبته الزم به توضیح نیست که بارب

ظام تبلیغاتی عقیدتی ن -سیاسی -اجتماعی -فرهنگی -قیدی و مانند آن هستند که به دنبال تحقق اهداف اقتصادیبرهنگی، بی
 داری هستند.جهان سرمایه
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 خودت بهش گفتی بخره؟ -
زند(، ر میمت دستی که مرد عنکبوتی با آن تاخواستم این طوری کنم )عالمحمدطاها: نگاه کن می

 یه دفعه رفتم باال )با ذوق و خنده(، باالی لوستر... یه دونه از چیزاش شکستش.

 زد؟مگه لباست تار هم می -
 محمدطاها: آره.

 بوده... خودت گفتی برات بخرن یا بابات خودش برات خرید؟ باحالچه قدر لباست  -
گرفت... تا آتیش یه دود اومد، از یه جایی... یه ساختمون داشت آتیش میاون جا  محمدطاها: از

و ر شاختم تو آب... رفتم. بگم چه رنگیو، با کیسه اندر ترکید، بگم چه کار کردم لباسم ،گیرهمی
 ن نارنجی شو خریده بودم... یه دونه دارم، انقد خوبه اآلن، مرد عنکبوتیه.خریدم؟ قرمز، سیاه... م

 کنی؟چه قدر کارتون نگاه می -
 محمدطاها: یه عالمه.

 گیره؟کنی، گردن، کمر یا چشمت درد نمیبعد تو که این همه کارتون نگاه می -

 محمدطاها: نه.
 تا حاال درد نگرفته؟ -

 مرد عنکبوتی دارم.  محمدطاها: نچ... من بازی
 کجاست بازیش؟ -

 محمدطاها: سوپر مرد عنکبوتی؟
 تو موبایل یا کامپیوتر یا تبلت؟  -

زنه به کنه؟... لنگر میگفتم... بگم چه کار میای رو بهت میمحمدطاها: داشتم سوپر مورچه
 ساختمون. 

خوام بخرم... یه لباس... صبح . میمحمدطاها: مرد آهنی رو دیدی؟ مرد آهنی... انقد بازیش خوبههه..
بود، تا شب گذشت تا صبح شد، اصالً خوابش نگرفت... شب شد، صبح شد... بعدش بگم چی شد؟ تا 

 زنه...و انجام داد، این طوریه لباسش، چشماش هم این طوریه... دهنش هم حرف نمیر شب لباسش
تونه از توش دربیاد... تو دستش یه چیز می تونه حرف بزنه...ماسکشه فقط... ماسکش، با اون نمی

ش ازنه، از سینهها، قرمز و طالیی... از دستش یه سوراخ هست، قدرت آبی میقویه... لباسش قرمزه

 کنه... بگم دیگهکنه، مثل موشک پرواز میکنه؟ پرواز میهم همین طور... بعدش بگم چه کار می
گیره یه چیزایی کوچولو میاره، شه، آتیش می. قایق وقتی نصف میچی داره؟ این همه قدرت داره..

الک کنه... هها... یه ربات نابود میکنه... من پلی استیشن هالک رو دارممرد عنکبوتی رو کمک می
 کنن؟و مرد آهنی بگم با هم چه کار می

 کنه؟مرد آهنی به همه کمک می -
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 کنه.محمدطاها: به همه کمک می
 امیرعباس: حتی به دزد هم.

 کنه. محمدطاها: به دزد کمک نمی

 نیمه کاره ماند(.ها با بچه)با به صدا درآمدن زنگ مدرسه، مصاحبه 

 ساله )روایت دوران دبستان( 22 علیمصاحبه با  -2-2

 اآلن اصالً برام مطالعه کردن خیلی سخت شده.

های ارتباطی جدید باشه، یعنی هر ی فناوریدربارهمون قراره دونی صحبتهمون طور که می -
 خواهیم از اول اول شروع کنیم، از بچگی. هایی ازشون داشتی. حاال ما میفناوری ارتباطی که استفاده

 خوب، من خیلی حرف در این زمینه دارم.
   های ارتباطی برام شروع کنی.خوام از اولین خاطراتت از استفاده از فناوریمی -

و انیمیشن چشمام رو باز کردم، یعنی یادمه که یه  1 اساچببین من چشمام رو که باز کردم، با وی

ه ارباب ها بود که البتاند، بعد ارباب حلقهشون البته انگلیسیبود، همه 2اس داشتیم، اولش هرکولاچوی

ه اس دیگه داشتیم کاچویاس دیگه داشتیم که شیرشاه بود، یه اچدیدم. یه ویها رو من نمیحلقه

ها( ولی توی )داستان اسباب بازی 3های بعدی، توی استوریسفیدبرفی بود، سیندرال بود، شیرشاه

تثناء ها همه بال اساش اینجاست که ایندی( گرفتیم دیگه، بعد نکتهاستوری دو را با دیسک )سی

 انگلیسی بودند.
  

 

                                                             
1. VHS 

2. Hercules 
3. Toy Story 
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آروم آروم خودم که یاد گرفتم، شروع کردم ضبط کردن از روی تلویزیون، پشت سر هم، هر چی بعد 

اس اچرفتیم وی. من یادمه، ماهی یک بار با خانواده می1آرسیکردم با ویشد رو ضبط میکه می

ک اکثر خاطراتی که من با داداشم که آمریکا رفته دارم، دو قسمته، یخریدیم، همین طور می

ا هم فیلم اش اینه که برفتم و یه قسمت دیگهرفتیم بیلیارد و من دنبالش میاش اینه که میقسمت
 دیدیم. یک رو می)مرد عنکبوتی(  2دیدیم که اکثراً هم اسپایدرمنمی

 
 
 

                                                             
1.VCR 
2. Spider Man 
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 اس چیه؟ اچمیان کالمت، وی -

آر سیتر از یک وجبه و ویبیشای هست که قبل از دیسک بود و سایزش های گندهیک کاست

 خونه. دستگاهیه که اون رو می
 ها انگلیسی بود؟ آهان متوجه شدم. گفتی همه این -

آره. تا قبل این که خودم یاد بگیرم از روی تلویزیون ضبط بکنم، همه انگلیسی بود که یکیش رو 

ا داشتیم، ولی داشتیم. دیسک توی دونم از کجاش را هم نمیام از کانادا آورده بود، بقیهپسر خاله
این  2223استوری دو، اگه یادم باشه، اصل هم بود، یعنی الیسنس اصلی دیزنی را داشت که حدود 

 شه که دیسک رو گرفتیم. طورا می
 فهمیدی؟ هایی که انگلیسی بودند را میبعد این -

و اینا رو کاری ندارم،  1، مگامندیدمخودمون رو می 2نه، ببین من چون خب بچه بودم کارتون شبکه 

دیدم، تلویزیون ایران که خیلی کارتون نداشت، شروع کردم تر هم که شدم، باز کارتون میبزرگ
ولی خب آروم آروم . فهمیدمدیدم. البته اون موقع نمیسی ماهواره را بیامخونه مامان بزرگم شبکه 

گن، بعد سر همین هم شد که زبانم که چی میبزنم عادت بدم و بتونم حدس رو  یاد گرفتم که خودم
ی اهای انگلیسی را بدون این که هیچ چیز فارسیاز کارتون یهو خوب شد که شروع کردم یک سری

راجع بهش بخونم، دیدم، البته چند فصل اولش رو اصالً نفهمیدم، بعد فصل سوم که شد، یهو دیدم 
ان هایم، به تدریج زبفهمم. یعنی سر این حدس زدنمیگن رو انگلیسیم خوب شده و هر چی که می

 رو یاد گرفتم. 

 
 
 

                                                             
1. Mega Man 
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 گی، فکر کنم برای حدود پنج سالگیت باشه، درسته؟ اس که میاچاین کارتون دیدن با وی -

 تر. از یک برو به باال. نه، کم
 دیدی؟ اس میاچاوه، یعنی یک سال، یک سال و نیمت هم که بود، وی -

تونم صحبت کنم، نشستم یک گوشه روی مبل دارم الیِن آره. من ویدیو دارم که هنوز درست نمی

  بینم.)شیرشاه( رو می1کینگ

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 بعد چیزی هم ازشون یادت میاد؟  -

م هام کشون رو حفظم. یعنی نکته اینجاست که من اون مدت چون تعداد فیلمانقدر دیدم که همه
دیدیم، به حدی که من ها رو تکراری و پشت سر هم میمثل اآلن دانلود کرد، فیلمشد بود و نمی

تند و نوشدیدن و متنش رو مینشستن مییادمه حتی خواهرام برای این که زبانشون خوب بشه، می

کردم تکرار زدن رو سعی میها میهایی که اینخوندند، من هم همراهش حرفاز روی متنش می
 همین جوری اکثر موزیکاشون رو من تا اآلن حفظم.  بکنم و

 ها انگلیسی بود. ی اینآهان، چون در واقع همه -

                                                             
1. Lion King 
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کردم، ولی خب همین که تکرار بعضی وقتا خزعبل تکرار می گفتن،فهمیدم چی میدقیقاً، نمی
ه حفظ بکنم شد کگفتن این درسته، اون غلطه، همین جوری باعث میکردم، خواهرام هم میمی

 هاشون رو. کلمه به کلمه دیالوگ

 ها مثالً یک رفتار خاصی را سعی کنی تقلید کنی؟ آیا شده بوده که از دیدن این -
 خیلی، خیلی. 

 خوب، چیزی از این موارد یادت میاد؟  -

مون را البته دوران ، دیجی1مونها را یادم میاد با دیجیببین هرکول، الیِن کینگ با توی استوری این

 دیدم. دبستان می

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

قتاً های دو بود و حقیدیدم، چون بعدش ارباب حلقهتر از بقیه میاول از هرکول بگم که من این رو کم

ه خوندن یه شَبَلَلَدیدم، یادمه که یه آهنگی توش میهایی که میترسیدم، ولی همون موقعمن می
ارم ره، و دام سر میمن یادمه، من خب وقتی همین اآلن وقتایی که حوصله گفتن توش وطوری می

کنم، هایی را تکرار میکنم مزخرف گفتن، یک سری حرفکنم، شروع میراجع به یه چیزی تمرکز می

خوام خیلی تمرکز کنم. بعد کل معنی درمیارم از خودم، وقتی میهای بییعنی یه سری صدا
کرد راجع بهش و هی به ام میین شَبَلَلَه عه بود که هی تند تند خواهرم مسخرههام یادمه اصحبت

 گفت. طعنه بهم اون رو می
 اآلن هم این رو داری؟  -

 ایمتر جاش رو گرفتند که اتفاقاً که یک میهای مدرنو اینا، حاال چیز 2متر به خاطر میتر، بیشکم

دا )یک صدای خاص( یک صدای این جوری در میاره، هم هست که جدیداً یک گربه اس که یک ص

  این موزیکه در ذهنم افتاده بود.اش از همین جا بود، دیگهشه گفت شروعاین افتاده روم. ولی می

                                                             
1. Digimon 
2. Meme 
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 آهان، بعد گفتی خواهرت... . -
 گفت که علی صدایگفت، میکرد، یعنی مسخره که نه، هی تند تند بهم میام میخواهرم مسخره

تر داد که بیشخوند شعر رو. یعنی یه جورایی بهم انگیزه میرا داری در میاری، بعد همراهم میفالن 

اش فرق داشت، چون الیِن کینگ من همیشه حفظ بکنم، این هرکول بود. الیِن کینگ یه ذره بحث
 خرهتر از هر چیزی الیِن کینگ تحت تأثیر قرار داده. چرا؟ چون باالگم، زندگی من را بیشمی

ها بار که دیدمش و چه حال خوب، چه حال بد، کالً در حال الیِن کینگ دیدن بودیم و یک میلیون
بحث کامالً خانوادگی بود و اصالً این جوری ما با هم ارتباط برقرار کردیم، یه بخش مهمی از زندگی 

و  رهنگ شرقیکنه راجع به فاش داره سعی میمون. الیِن کینگ اصل قضیهمن شد، و زندگی همه
فرهنگ غربی با هم صحبت بکنه که داره مثالً فرهنگ غربی به اصطالح اغراق شده را به عنوان 

داره، فرهنگ غربی به مفهوم اقتصادی غربی، لیبرالیسم، و از اون طرف فرهنگ کاراکتر منفی نگه می
رسه. به همه میگه همه چیز در یک چرخه حیاته و هرکسی به اندازه خودش برداره شرقی که می

 کنه، فرهنگکنه، فرهنگ شرقی رو به عنوان آدم خوب نگاه میاین دوتا رو داره با هم مقایسه می

چه ده که یه آدم غربی که کاراکتر اصلی داستان سیمبا هست، غربی رو به عنوان آدم بد و نشون می
 این ارزشی زندگیش برسه و ازتونه وارد فرهنگ شرقی بشه، به هیپی بودن برسه و به بیجوری می

ولی به  شه گفت،ارزشی و از این تفسیر غلط از فرهنگ شرقی، آرام آرام به مفهوم نیروانا که نمیبی
ی کامل باشه و هیچ چیزی بیش شه گفت، همه چیز در یک چرخهمفهوم اوج فرهنگ شرقی که می

غربی در نگاه الیِن کینگ یک آدمیه که از حد خودش نباشه، برسه. حاال دوباره بخوام بگم، یه آدم 
ته، افشه، از اون طرف میخواد همه چیز رو برای خودش بگیره، و وقتی با فرهنگ شرقی آشنا میمی

کنه، کنه و بدون هیچ هدفی، حرکت میکنه، کالً عشق و حال میشه، هیچ کاری نمیکالً هیپی می
یک  گرده که هرکسیشرقی واقعی به این برمیاما فرهنگ شرقی واقعی این جوری نیست. فرهنگ 

محلی در دنیا داره و نسبت به آن محلش در دنیا باید فکر بکنه و رفتار بکنه. هر چند محلش خاص 
 یا سخت یا عجیب باشه.

یادمه انقدر با اعضای خانواده و خواهرام مخصوصاً، راجع به این مسأله صحبت کردیم و انقدر  من
ه همه مفاهیم الیِن کینگ در متن زندگی ما قرار گرفت، و این که اتفاقاً چند این فیلم را دیدیم ک

ه هایی هست ککردم راجع بهش که اتفاقاً یک سری روشصحبت میوقت پیش داشتم با خواهرام 

گه، یعنی اگر یک چیزی حل که می 1گه، هاکوناماتاتااین اصطالحی که در این انیمیشین زیاد می

کنی، این که شه، پس چرا خودت رو نگرانش میشه، بذار حل بشه خودش، اگر چیزی حل نمیمی

ردیم کدر هر صورت قراره همیشه سخت بمونه، پس راحت بگیر قضیه رو. بعد داشتیم صحبت می
تر داریم که سر این قضیه خیلی راحت ی ما شدهی خانوادههای قضیهکه اتفاقاً این پیام، یکی از اصل

                                                             
1. Hakuna Matata 
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شه، بذار حل کنیم همه چیز رو. چون که اگه حل نمیسر مشکالتی که پیش اومد، داریم حل می
. کنی براششه، بذار حل بشه، دیگه چرا خودت رو خسته مینشه، به ما ربطی نداره، اگر هم حل می

 ده، نه فقط در من. آره این مفهوم خیلی به صورت خانوادگی تأثیرگذار بو

 ها این رو با تو دیدن و از اون ایده گرفتن؟ یعنی حتی بقیه خانواده هم بار -
ی ما کالً یک رسمه که الیِن کینگ را ببینیم و اون قسمتی که ها بار، یعنی در خونهدقیقاً، میلیون

های م، یعنی بعد سالکنیمی 1میره، همون اول داستان را ما همیشه اسکیپیکی از کاراکتراش می

 سال، باز هم برامون درك کردنش، تحملش یا حاال هر چیزیش سخته. 
 میره؟ یعنی کاراکتر اصلی در اول فیلم می -

ین خیلی میره و خب امیره، موفاسو، اول فیلم توسط کاراکتر منفی میاصلیه نه، پدرش اول فیلم می

ده، مثالً اون نماد این که همه چیز در یک نی نشون میبحث غم انگیزیه و مرگش واقعاً دردناکه، یع
ن کاره، از بیخواد همه چیز رو برای خودش بگیره و خیلی طمعآرامشه، توسط نماد اون کسی که می

کنه، چون هنوز آماده نیست و بعد ترسه و فرار میره و اون کسی که باید پادشاه بعدی بشه، میمی

ای کنه کرم خوردن و با حیوونشه، یعنی با این که شیره، شروع میپی میدوباره وارد همون زندگی هی
 عجیب غریب گشتن و کالً خوابیدن و چرخیدن و آهنگ خواندن و این دست موارد. 

اش دیدی، مفهومی که در زمینهپس با وجود این که این کارتون، کارتونی بود که در بچگی می -
 داشته... .

 که موند و همه خانواده رو تحت تأثیر قرار داد.  آره، انقدر عظیم بوده
 دیدید؟ اس میاچآهان، بعد این شیرشاه، همون شیرشاهیه که زمان وی -

 دقیقاً.
 شیرشاه یک قسمته یا چند قسمت داره؟  -

دیدیم، یه دونه یک بود، یه دونه یک و بعد یه مدت، فکر کنم سه قسمت داره. اون موقع که ما می

گم ما یک و یک اومد، یه دونه دو که البته فکر کنم باز هم داره، اما ما ندیدیم، ولی می یک دو هم
شد، ولی  2ریلیز 2227های بعدش، اش را هم فکر کنم داشتیم سالدو اون رو هم به کل ندیدیم، دو

ر اش را باز هم تکرادیدیم، چون واقعاً برامون مهم نبود. همون یکباز هم درست حسابی نمی
دیم دیاش را داریم، اگه اشتباه نکنم در اتاق منه، ولی خب دانلودی میکردیم و باز هم وی اچ اسمی

آر و دستگاهی که سیها و این که ویتر شده بود این چیزاز یه جایی به بعد چون دیگه راحت
 شه. خونه، خیلی معمول نیست اآلن و پیدا نمیاس میاچوی

 دیدی؟ ر طول روز کارتون میچه قدر معموالً د -

                                                             
1. Skip 
2. Release 
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تونم بگم، ولی هر موقع که من از اون موقع فیلم یا خاطره دارم، اینه که من یه جایی عدد دقیق نمی
کار نبودم. حاال این در حال دیدن یه چیزی بودم یا در حال بازی کردن بودم. یعنی هیچ وقت بی

درصد مواقع در حال کتاب خوندن بودم، چون یادمه من  22دیدنه هشتاد درصد مواقع فیلم بود، ولی 

تر یشهایی که یه خط ببلد نبودم بخونم، ولی از چهار سالگی شروع کردم کتاب دیدن، یعنی کتاب
زدم م، چندین بار ورق میهاش را پشت سر هرفتم عکسمتن زیرشون نبود، عکس داشتند، من می

هاش را دارم که آناتومی بدن بود، بعد جالب کردم. هنوز هم فکر کنم در اتاقم یکی از کتابو نگاه می
 کردم همیشه. بود من همین جوری نگاهش می

 های متناسب با اون سنه دیگه؟ بعد گفتی هشتاد درصد فیلم، منظورت فیلم -
ام خیلی سر این مبحث جدی بودند که خب، ما ماهواره هیچ وقت نداشتیم. دهآره، آره. من اتفاقاً خانوا

چرا؟ چون مامانم مخالف بود که بچه تا وقتی که سنش انقدر کمه، نباید در خونه ماهواره داشته 
تونه در ماهواره پیدا بشه. از اون طرف تلویزیون هم که هیچی نداره، به باشی، چون هر چیزی می

دیدم و جالب بود برام، توسط اعضای خانواده به صورت فیلم انتخاب چی من می خاطر همین هر
دیدم رو خیلی مامانم موافق نبود باهاش، هایی که با داداشم میشده بود. البته بعداً یک سری فیلم

 ودنهای من بسندید، چون مثالً اسپایدرمن بود، بازم مخاطبای اون فیلم همولی بازم مشکلی نمی
 به خاطر این بازم مشکلی نبود. 

 مامانت چرا مخالف بود؟  -
 شد.چون خب باالخره هر مزخرفی در ماهواره پیدا می

 اسپایدرمن رو که گفتی مخالف بود. -
ی ماچ های در حد سادهآهان. به خاطر این که خب، من مادرم خیلی مذهبیه، سر این که مثالً صحنه

ر تر خیلی تأثیهای کمود، به حدی که من یادمه، از مادرم حاال در سنو بوسه هم نباشه، براش مهم ب
 شد، البته نه این که مثالًدیدم، اعصابم خورد میگرفتم، به شکلی که من خودمم این چیزها رو می

دنش. بردم از دیخواستم چنین چیزی را ببینم، لذّت نمیها، به این دلیل که نمیوای، چه چیز بدیه
اجع به این نشستیم رمن یادمه با مامانم خیلی سال بعدتر، شاید دوازده، سیزده سالگیم بود، مییعنی 

ی که اکردیم که اآلن این صحنهکردم در تلویزیون و راجع به این صحبت میقضیه که من بازی می
گیا آی ول فرنمثالً اینجا پخش شد، چه سودی داشت واقعاً برای داستان، جز این که فقط یه ذره به ق

ای نداشت، راجع به همین باشه، یه ذره چشم طرف مثالً حال بکنه، همین. هیچ سود دیگه 1کَندی

از  کردم، مثالً دیدن فرارهایی که من با مامانم شروع میکردیم یا مثالً اکثر چیزخیلی صحبت می
من  ای داشت ومعموالً یه صحنهدادیم، چون زندان و انگلیسی بودن را بعد یه هفته دیگه ادامه نمی

  دید.اش رو، مامانم خودش تنهایی میدادم و بقیهشدم، دیگه ادامه نمیخجالت زده و عصبانی می

                                                             
1. Eye candy 
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رسه کردی هشتاد درصد سرگرمیت هم فیلم دیدن بوده، به نظر میبعد این که داشتی تعریف می -

 اعت بوده؟ تونی بگی چند سی زمانی متوسطی بگی میبازهکه وقت فیلم دیدنت زیاد بوده، بخوای یه 
رسه. ببین یه لحظه باید یه کم فکر بکنم راجع به این قضیه، چون خاطرات متفاوتی داره به ذهنم می

کار و کم هیجانی نبودم اصالً. اما از اون طرف خیلی دوست داشتم یه محتوایی ی بیمن واقعاً بچه
رو خودم درست بکنم. به خاطر همین کاری مثل نقاشی کردن را خیلی دوست  رو ببینم یا یه محتوایی

گرفتم، کردم، این بود که یه ماشین میهایم زیاد میهایی که با اسباب بازیداشتم یا مثالً یکی از کار
تر هم که شدم، بازم اسباب کردم، بزرگکردم، داستان راجع بهش تعریف میباهاش غان غان می

رسید. یادمه آخر دبستان بودم یه کیت مربوط به سیستم برق خونه تر به دستم میهای بزرگونهبازی
کردی، بعد مناسب سن دبستان و حتی راهنمایی هم بود که سیستم را با اون کیته شبیه سازی می

کشی مداشتم که داداشم برام گرفته بود. کل زمانم با این بود که ور برم حاال اآلن این جوری سی
بکنم، اینجا این کار را بکنم، یعنی من اسباب بازی اینا کم نداشتم، ولی این که چه قدرش به کدوم 

ای ندارم، چون چیزی که در ذهنمه خیلی متفاوته، بهترین حالتش شاید رسید رو حقیقتاً هیچ ایدهمی

این که  اشتم یابگم که ترکیبی از جفتشون باشه که چون من هم خیلی نقاشی کردن رو دوست د
بشینم درگیر یه کاری بشم، و از اون طرف این که بشینم یه گوشه یه کاری رو ببینم هم خیلی 

 کردم. ای نمیدوست داشتم و تمام زمانم همین دوتا بود. همین، هیچ کار دیگه
 بری؟ تر از حتی کتاب خوندن لذّت میپس از دیدن بصری بیش -

هنوز هم  اش.دم، بصر قضیه بود که مهم بود، تصویرش مهم بود نه بقیهخوندقیقاً. کتاب هم که می

 تا یه حد زیادی همین طوری هستم. 
 آهان، پس یعنی هنوز هم همین جوری هستی؟  -

اش هم اینجاست که هم اون موقع، هم اآلن، من اصل تأثیری دقیقاً، تا یه حد خیلی زیادی و نکته
حاال من کتاب خوندن برام واقعاً سخته، چه به خاطر اِی دی اچ  گرفتم از تصویر مطلب بود،که می
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)اختالل نقص توجه( باشه که درگیرش هستم، چه به خاطر این که خودم آرامش روانی ندارم.  1دی

دم، گوش می 2بینم، این طوری نیست. مثالً من چند وقته دارم آدیوبوكولی در چیزی که دارم می

ین جوری کتاب بخونم، باز هم وقتی تصویر نیست، تأثیری که دارم کنم برای این که اسعی می

اش و آدیوبوك 4)داستان مصور( هست به اسم سَند مَن 3برم یک هزارمه، چون من یه کُمیک بوكمی

کنه. حاال، کُمیک ها رو کنترل میرا شروع کردم گوش کردن، سَند مَن اصطالح کسیه که خواب

اش خیلی بهتر کار دم، درسته که آدیوبوكاش رو گوش میارم آدیوبوكاش رو خوندم، حاال دبوك
 دن، کلی براش پول رفته،شده، یه سری بازیگرای معروف و خیلی خفنی دارن این کار رو انجام می

ر تر بود. چرا؟ چون بصاش برای من داشت خیلی بیشولی اون استفاده و هیجانی که کُمیک بوك
ره، اون تاش، اآلن که یه ذره مغزم پیچیدهبود و این که مفهوم هنر بصریقضیه خیلی برای من مهم 

 اش هم خیلی جذاب بود، زیرا در اون، این همه طراحی و نقاشی مختلف شده. مفهوم هنری

آهان، پس به نوعی اون جوری که از بچگی بودی و اآلن هستی، کالً فهم و پردازش بصری تو  -
 یه. بهتر از حالت کتابی و خوندن

دقیقاً، آره درسته و اآلن اصالً برام مطالعه کردن خیلی سخت شده، یعنی من قبالً که بچه بودم خیلی 
صفحه رسیدم،  1522خوندم، خیلی به معنای بیش از حد، سوم راهنمایی ساعت زدم، ماهی کتاب می

 ولی اآلن در حد شاید سالی مثالً چهارتا دونه کتاب باشه، در این حد. 
 این میان تو با محتوای پورن هم برخورد داشتی؟در  -

دیدم که بازی های ناجور هم من میرفت، ولی بازیاون موقع زمان ما کسی دنبال پورن و اینا نمی
ها، حاال ناجور در این حد که مثالً وای فالنی فالنی را بوس کرد در همین حد، در حد یک بکنن بچه

 دونه. نمی پسر پنجم دبستانی که هیچ چیزی

 خیلی کنجکاو بودن که ببینن چیه اینا درسته؟  -
ا هبه شدت و من یادمه ما یه سری کلمات خاصی مثالً چی چی، جنیفر لوپز سکسی سه و نظایر اون

رو داشتیم که این کلمات خاص، بیانگر آن بودند که یک نفر رفته مثالً سرچ کرده، و دیده که مثالً 
شد ی قشنگ میاره و این هی مثالً تند تند دهن به دهن میمثالً یه صحنهبه این حالته، دیده که 

م، کردیکه فالن چیز رو سرچ بکنی، فالن چیز رو میاره و خب ما چه در خونه چه در مدرسه، سرچ می

وجود داشت یا مثالً ما یه چیزی  5اومد هیچ وقت، به خاطر این که سِیف سرچولی چیز خاصی نمی
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3. Comic book 

4. Sand Man 
5. Safe Search 
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وجو مانند گوگل( سرچ بکنی )نوعی موتور جست 1بودیم که حاال هر چیزی را در بینگ را یاد گرفته

ای رو بهت نشون بده، چندتا صفحه که اش را برداری و بهش اجازه بدی هر نوع خروجیو سِیف
رسی، و این کشفی که ما کردیم خیلی بحث عظیمی بود. فکر اش میبیای پایین باالخره به پورن

ه ی کافی بیای پایین، باالخره باین در بینگ هست، هر چیزی را سرچ کنی و به اندازه کنم هنوز هم
کردیم احمقانه بود هایی که میها هم هیچی بلد نبودیم، من یادمه سرچرسی و خب ماپورن هم می

مدیگه هگفتیم با کردیم، میدونستیم مثالً دختر برهنه، در این حد که البته ما هم سرچ نمیو نمی
ان مون، شاید مثالً پنجم دبستخندیدیم که من یه مکالمه را یادمه که من دوستام اومده بودن خونهمی

گفت که سرچ کن دختر لخت بعد هی هی هی بودیم، نه خونه یکی از دوستام بودیم، داشت می
ره، خودتون رو اگفتیم چیزی نمیخندیدیم، اما نکته اینجاست که هی با هم میگیگیلی گیگیلی می

ن شکل موکنید و این مکالمه بین همهخسته نکنید، فقط دارید هیستوری خودتون رو کثیف می
 گرفت. می

 این سِیف سرچ که گفتی یعنی چی؟  -

یک  زنه، دقیقاً مثل همون حالت،زنی تیر نمیببین مثل به اصطالح تفنگ که حالت سِیف داره، می
که سِیف سرچ کالً هرگونه چیزی که  2د داره و اِکسپیلیسیت سرچسرچ وجومفهومی به اسم سِیف

گی و کنه و نمیاره، قبالً فقط برهنای نیاز به سانسور داشته باشه یا سیاسی باشه رو متوقف میذره
شد، ولی اآلن هر چیزی که سیاسی باشه، درباره نژاد خاصی صحبت بکنه یا هِیت حذف می 3نودیتی

داره، بهت نشون ی سرچت برمیها را از صفحهتوش داشته باشه، همه این باشه یا خشونت 4اسپیچ

گه که این ویدیو مثالً اِکسپیلیسیت عه، خشونت توشه، ده. اینستاگرام این جوریه که مثالً مینمی
نی ده، حتی که بخوای انتخاب بکخوای ببینی یا نه، ولی در بینگ و گوگل اصالً نشون هم نمیمی

  ببینی یا نه.
 دن؟ کنن و به تو حق دیدن نمیآهان، یعنی خودشون سانسور می -

تونی این تر سن دارم، میتونی ایمیل بزنی نشون بدی من سیزده سال بیشدقیقاً. اگر بخوای می
  سِیف را قابلیتش رو برداری.

ا ی رها هر چیزها تدارك دیدن تا بچهپس این سِیف سرچ را خود شرکت گوگل و بینگ و این -
 مشاهده نکنن؟ 
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ها هست، اگه دقت کنی، گفتم که ایمیل بسازی نشون بدی من سیزده اش هم بچهدقیقاً، اصالً هدف
کردیم تر سن دارم، تمومه. ما هم همین جوری یاد گرفتیم دور بزنیم که ایمیل درست میسال بیش

ر کردیم به هسی پیدا میام مثالً و همین جوری دسترنوشتیم من متولد سال هزار و هشتصدمی

ه آیا ویسه کنچیزی. البته اآلن هم همین طوریه دیگه، شما هر سایت ناجوری را بخوای باز کنی، می
های مربوط به سیگار رو یا بیست و یک سال داری یا نه، و حتی اآلن سایت هجده سال داری یا نه

ا پرسه که اگر هجده یتند، اول ازت میها که قانونی هم هسسرچ بکنی، تازه در سیگار و گل و این
 بیست و یک سال داری بمون، اگه نداری خداحافظ. 

 بعد آیا واقعاً این اقدام تأثیری هم داشت؟  -
دقیقاً. البته برای کسی که بلد نباشه، یعنی این کار اون زمان چون هیچ کسی واقعاً بلد نبود، جوابگو 

طر کشف یکی از رفقا بود، یعنی این که مثالً ما فهمیده بودیم بود، و اون زمان ما که فهمیدیم به خا
هر چیزی که اِکسپلیسیت هم باشه، خب ما بلد نبودیم سرچ بکنیم، سِیف را برداری، باز هم ما بلد 

های نبودیم سرچ کنیم، این مهم بود. حاال زمانی هم که فهمیدیم هر چه قدر بری پایین به ویدیو

باز خودش این یه بحث خیلی عظیمی بود و کشف مهمی بود، چون آموزش  رسی باالخره،ناجور می
که وجود نداره و این که اون موقع این جور بود، ولی اآلن چون اطالعات زیاد شده، این قسمت 

نه. البته ککنه، سِیف رو قطع میکنه، اولین کاری که میشوخیه دیگه، هر کسی گوگلش را باز می
 عادیش هم اگر باالی هجده سال بنویسی ایمیلت رو، اصالً سِیف نداره.  فکر کنم اصالً حالت

فی شد، ولی کاپس خود این سِیف سرچی که گوگل و بینگ داشتن، مانع از دیدن هر چیزی می -
ای هتونستن نوع دیگفهمیدن و از اون موقع همه میبود یک نفر در مدرسه کشف کنه ،دیگه همه می

 ن؟ استفاده داشته باش
 بله همین طوره.

ها بیایم جلو، تا ابتدایی اومدیم، به بازی هرکول و نید فور اسپید اگه بخوایم توی استفاده از فناوری -
 اشاره کردی... .

شدن، افه های دیگه هم اضگم برای قبل ابتداییه. وارد ابتدایی که شدم، کلی بازیاین هرکولی که می

پر خشونت نبودن، چون که برای  1هیچ کدومشون مثل کال آف دیوتینظیر نید فور اسپید، ولی اینا 

مامان من مهم بود که نباید بازی خشن کرد، مثالً من وقتی که نه سالم بود، پلی استیشن یک پسر 

ن هایی که مثالً اکشداشتم که این تِیکِن یهو غیب شد، یعنی بازی 2ام رو که گرفتم بازی تِیکِنعمه

 شدن.زی عجیب غریب خشن طور داشتم، یهو توسط مادرم غیب میبودن یا هرگونه با
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اس، بعد با ماهواره و اچها با کارتون شروع شد، ویپس تا قبل از راهنمایی، کاربری تو از فناوری-
 ریدی؟خهای روی کامپیوتر، حاال کی اولین کنسول بازیت رو کم آشنا شدن با بازیدیسک، و کم

هام رو یکی دیگه برام خرید. دوم دبستان بود که پلی استیشن یک پسر نخریدم، من اکثر کنسول
پی خریدم که اون موقع مد اسام رو از اون گرفتم، بعد حدوداً چهارم یا پنجم دبستان بودم پیعمه

خریدم، یه کم بعد نینتندو وی، فکر کنم اوایل  1بود، بعد از اون اوایل راهنمایی بودم که نینتندو وی

خریدم، این رو خودم خریدم، پلی استیشن یک رو  2دبیرستان بودم که ایکس باکس سیصد و شصت

پی خودم رو فکر کنم داداشم خرید برام فرستاد، نینتندو وی رو عموم اسام گرفتم، پیاز پسر عمه

 3فوراسجمع کردم خریدم، تازه زمانی بود که پیبرام خرید، ایکس باکس سیصد و شصت رو خودم 

این طورا بود، که اگه دقت بکنی من همیشه حدوداً  2215یک سال بعدش قرار بود معرفی بشه، 

ها رو خریدم، چون مُدش برام واقعاً مهم نبود، ها، اونچندین سال دیرتر از زمان مد شدن این بازی
 این حدودا خریدم. 2218فور رو هم که اسخریدم. پییرفتم مکردم میخودم هر موقع حس می
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وان )مخفف پلی استیشن یک( گرفته بودی، اسپی و آهان. بعد مثالً وقتی که دوم دبستان بودی-
 کردی؟چه قدر بازی می

خیلی. من همیشه دعوا داشتم با خانواده که بذارید من بازی بکنم و من هم واقعاً معتاد ویدیوگیم 

فت که گنوز هم هستم تا یه حد خیلی زیادی. یادمه حتی مامانم یه قانونی گذاشته بود، میبودم، ه
 خرم به شرطی که امروز باهاش بازیگفت این دیسک رو میتونی بازی بکنی به شرطی که، میمی

شد یهو نشینم هجده ساعت یه بازی رو انجام بدم، رفت، باعث مینکنی و همین که هیجانم می
وشن وان رو راسوان هم چون قابلیت سِیو کردن نداشت، باید پیاسون واقعاً توانش رو داشتم، پیچ

کردی بازی رو و خب این خیلی بحث مهمی نشستی یه شبه تموم میداشتی یا این که مینگه می
تموم  گذاشتم، سه روز روشن بود،روشن می 1های کِرَش بَندیکوتبود که من یادم هست سر بازی

رفتم سراغ موارد بعدی. بعد اون موقع هم مثل اآلن نبود تند تند و پشت سر هم بازی کردم، میمی
شد، اوکی هفته بعد دوباره کردیم، مثالً بازی تموم میپخش بشه، یه بازی رو ما چهل بار تموم می

 و کیفیت یک بازیاز اول بازی رو تموم کنیم که چند وقت پیش همون بازی دوباره ساخته شده 

 قدیمی توسط کمپانی سازنده افزایش یافته و ریمستر شده. 
تونم برم، چون که انقدر این بازی رو تکرار هایی از بازی کرش رو هنوز از حفظ میمن یک قسمت

 کردم که عضالتم عادت کردن بهش.

 
 

 
 
 
 
 
 ی. آهان، پس با این وضعیت فکر کنم روزی هفت هشت ساعت بازی رو داشت-

داد، در بهترین کردم، اما معموالً خانواده بهم گیر میکردن تا کل روز رو هم بازی میاگر ولم می
نم، کردم که بذارید بازی ککردم، ولی کلی غُر و لند مینشستم بازی میحالت مثالً دو سه ساعت می

 کردم دیگه.چون باالخره با تلویزیون باید بازی می

 داد؟گذاشتن بازی کنی، چه حسی بهت دست میکه نمیهایی بعد وقت -
کردم. اتفاقاً هنوز هم با مامانم سر خیلی کارهایی شدم، من واقعاً عصبی بودم، یعنی دعوا میدیوونه می

ها رو از من گرفتی. های فالن بازیکرد ناراحتم از دستش که چرا این کارها رو کردی، لذّتکه می
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خریدن تهش برام، ولی سرش د که ما همیشه سر بازی خریدن دعوا داشتیم. میولی واقعاً این بو
دعوا داشتیم که آقا بذار، ولم کن، بذار بازی کنم که من یادمه وی که خریده بودم، دستم شکسته 

دادم و وی کالً به حرکتشه و من وقتی بود و دستم رو از گچ باز کرده بودم، به زور دستم رو تکون می

من رسید، بازش کردم و چهار ساعت بازی کردم، یعنی دقیقاً رسید، زنگ در رو زدن، آقا  که وی
ز کردن با این که دستم تازه از گچ باتون رسید، همون لحظه بازش کردم و شروع کردم به بازیبسته

خورد، یعنی قشنگ اعتیاد به معنای دقیق کلمه، ولی خب لذّت هم شده بود و به زور تکون می
تونم بشکنم، از همون جا شروع شد که وسط بازی به بردم. اصالً این که قلنج مچ دستام رو میمی

طرز عجیبی مچ دستم یه صدای خیلی بلندی داد، یعنی یه صدای شکستن قلنج خیلی بلندی داد و 
 تونستم قلنجش رو بشکنم. از اون جا به بعد، جفت دستام رو می

پیوترم کنم، ولی نشستنم پای کامتر میطوریه، یعنی من حاال اگر بازی کم البته اآلن هم اتفاقاً همین
واقع به شم جز مبه شدت زیاده، البته اآلن که کروناعه تمام مدت پای کامپیوترم. یعنی من بیدار می

ها . حاال بعضی موقع1اصطالح دود و دعا و مواقع دستشویی، همیشه جلوی کامپیوترم نان اِستاپ

 ت.ای یک بار هم نیساید یکی، دو ساعت برم بیرون با مامانم صحبت کنم، ولی این هفتهمثال ًش
 کنی؟ای یک بار هم با خانواده صحبت نمیآهان یعنی هفته-

رم هر چی باشه میان دم اتاق، همین. البته چرا با مامانم اآلن که دیگه خواهرم خونه نیستند، می
ر مواقع توی اتاقم در بسته اس و من نود و نه درصد مواقع جلوی بیرون، ولی در حالت عادی آره، اکث

 کامپیوترم.
 پس واقعاً اون بازی کردن برات لذّت بخش بود؟ -

رو  های مختلفکرد، یعنی من اکثراً بازیصد در صد، یعنی قشنگ تمام نقاط مختلف رو ارضا می
کردم؛ اآلن مثالً اکشن بازی کنم، می ی چی رو دارم، انتخابداشتم و بسته به این که حال و حوصله

ام، چه حالتی 2اآلن بازی فالن، اآلن هنوز هم اتفاقاً همین جوری هستم، بستگی به این که توی مود

 کنم.یه بازی جدید در میارم، یه ویدیو جدید، یه کانال یوتیوب جدید انتخاب می
 آهان، پس بازی نقش پر رنگی توی زندگی تو داره.-

 تر نقشش فعاالنه اس تا نقش منفعالنه.یلی. البته این هم هست که بیشخیلی، خ
 یعنی به انتخاب خودته؟-

 گفت که نذار بازی تو رو کنترل کنه، بلکه تودقیقاً، اینم اضافه کنم که من مامانم همیشه بهم می
گم یک ساعت، پاشو، وقتی که مثالً وسط گفت، وقتی میبازی رو کنترل کن. به خاطر همین می
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مان ز هم هستی، نگو وسط مَچ هستم، پاشو. بعد سر همین و سر این که من باالخره نسبت به 1مَچ

این  کردم، سرشد و باید از اول شروع میکردم، چون یهو بازی قطع میگیری میباید بازیام رو اندازه
 کردم اآلن وقت این بازیه، اآلن بهنشستم، انتخاب میمسأله این مفهوم خیلی برام مهم بود که می

 ام.خاطر این شرایط باید این کار رو انجام بدم، این خیلی مهم بود بر
آهان، یعنی به نوعی این طرز نگاهی که مادرت در قبال بازی بهت داد و این که نقش فعالی در -

 گیری تو تأثیر داشته.ی تصمیمبرابر بازی داشته باشی، در نحوه
آره دقیقاً، اصالً از همین قضیه اومد دیگه، کنترل کردن. با این که کامالً بحث اعتیاده، قشنگ منم 

من اآلن مثالً اعتیاد دارم به این که اکثر زمانم رو بشینم، ویدیو یوتیوب ببینم مثالً، قبول دارم که 
گه، بینم دیکنم. اگر حالم خوش نباشه یا یه لحظه بهم لذّت نده، نمیولی بازم خودم انتخاب می

اش ی برارم سراغ یه کار دیگه و این بلند شدنش برام سخت نیست، این که هیچ جایگزین دیگهمی
 ی اعتیاده.وجود نداره، اصل قضیه

آهان یعنی فوقش ممکنه انتخاب کنی که از یه بازی یا ویدیو بری سراغ یه بازی یا ویدیوی دیگه، -

 ولی این که اصالً بازی یا ویدیویی نباشه، برات عذاب آوره؟
رنه اگر ندارم، وگنه، نه، بذار این جوری بگم، جایگزین دیگه ای که بتونه چنین لذّتی به من بده رو 

هایی که خیلی وارد نقاشی کشیدن شده بودم، باشه، مشکلی ندارم پاشم. به عنوان مثال، زمان
نشستم چندین ساعت بدون این که آخ بگم و اصالً کالً بازی کردن از یادم بره، سرگرم نقاشی می

کته اینجاست که چون بازی داد. ن تر بود و همون قدر بهم لذّت میکردن بودم، یعنی این برام مهم
کنم، اگر جایگزینی داشته باشه، بلند شدنش برام کار سختی جایگزینی برام نداره، من دارم بازی می

 نیست.
 هایی هم یه چیزهایی تونسته تا حدی جایگزینش بشه؟آهان متوجه شدم. پس یه دوره-

 گیرودن کامالً مثل حاال، یه مدتی که درآره خیلی، اتفاقاً اکثراً هم کامپیوتری بودن دوباره یا بصری ب

سازی بودم، نویسی و بازینقاشی و کتاب خوندن بودم، یه مدت درگیر انیمیشن بودم، بعد درگیر برنامه
م بود رفتم ویدیوگیای نداشتم، همیشه اولین چیزی که سراغش میهایی که کار دیگهولی اون زمان

مه، رم سراغش ویدیوگیای ندارم، اولین چیزی که میکار دیگههایی که که هنوز هم هست. یعنی زمان
 گذره تهش.چون همیشه بستر خیلی خوبیه که مطمئنم بهم خوش می

آهان یعنی این جوری نیست که جای کارهای دیگه تو رو بگیره؟ یعنی کارهای دیگه خودت رو -
 کنی؟های آزادت رو ویدیوگیم بازی میکنی، ولی وقتمی
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های لذّت بخشه دیگه، این توی ذهنت باشه که اآلن مثالً سر کارم، وقتی که اعصابم خورد جای کار
کنم و کارم رو میندازم عقب، چرا، چون که کار اعصاب خرد کن با کاری شه، دوباره میام بازی میمی

 که لذّت بخشه برام، خیلی فرق داره.

 کنی؟ پس در واقع با بازی خلق خودت رو تنظیم می-
 ره دقیقاً، وقت استراحتمه دیگه، استراحت روانی.آ
 پی گرفتی.اسوان. بعد پیاسآهان، اینم از پی-

شد تا پی میاسی مهمی داشت، قبل از این که گوشی به وجود بیاد، با پیپی یه نکتهاسآره، پی

مده بود ها اوموقع وقتی که شارژ داشته باشه، همه جا بازی کرد و این که من یادمه یه انیمیشنی اون
ها ، یه انیمیشنی بود که کل ذات انیمیشن ساخته شده بود که یه بازی کارتی رو به بچه1به اسم یوگیو

بفروشه و واقعاً هم موفق بود توی این قضیه که من توی دبستان هم به شدت طرفدارش بودم. یعنی 
ای که دستمون م هر کارت بازیکردیم، سال چهارما سال سوم شطرنج و یه قل دو قل بازی می

راً کردن، بعد از اون جا که اکثرسید و آخر سال چهارم و سال پنجم بالاستثناء همه یوگیو بازی میمی

قانونش رو هم بلد نبودیم، چون همه انگلیسی بود و پر از متن و خیلی پیچیده، همین جوری فقط 
پی پیدا کردیم، سال پنجم دبستان بود، یادمه اسیکردیم. ولی آره، اون بازی رو ما برای پبازی می

 کردم، چون با این که هیچیرفتم، اون دستگاه جلوم بود و داشتم بازی میکه من دیگه هر جا راه می
ام بود، در هر چیزی زمان فهمیدم، ولی به خاطر انیمه و این که بازی کارتی مورد عالقهازش نمی

ن که اون رو صرف بازی کنم، البته این هم بود که من اون موقع واقعاً کردم برای ایجویی میصرفه
کردم، کاری برای انجام دادن نداشتم، یادمه تابستون پنجم دبستان بود و من فقط داشتم بازی می

دم، اومگفت پاشو بریم خرید، میبیرون هم باعث شده بود این جوری زیادتر برم، چون خانواده می
 پی همراهم بود.اسنبود وصلم به کامپیوتر یا نه، چون پیچون برام مهم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1. Yugioh 
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 ی بازی یوگیو توضیح بدی که چی بود؟تونی کمی دربارهمی-
پی چون اولین کنسول همراه بود و به منبع برق وصل نبود اسببین، بذار اول این جوری بگم که پی

تونست یه دستگاه خیلی عظیمی باشه که به نمیکرد و این که و این که باید روی باتری کار می

های دیگه تلویزیون وصله، یعنی همه چیزش باید توی خودش باشه، به خاطر همین به قدرت دستگاه
 هایی که توی اونتر بودند. به خاطر همین اکثر بازیتر و سادهنبود و همه چیزهاش خیلی ضعیف

 ی جدی بودند. های بازیتر شدهبودند، ورژن به شدت ساده

هایی که ما در دوران دبستان داشتیم، چندتا بودن، یکیش همین بازی یوگیو بود، فوتبال بود، بازی

ه اش اینه کاومد. خالصهای بود که همه دوستانم داشتند، ولی من نداشتم و ازش خوشم نمیتیجی
ک هایی که توی قرن بیست و ییتر بودند، یعنی مثالً اآلن بازهای اون زمان اکثراً خیلی ذهنیبازی

ند داره ده که فکر بکنی، هی تند تاند، یعنی همه چی یه لحظه بهت نفس نمیبینیم، کامالً بصریمی
پی چنین قدرتی رو نداشت، توانایی این همه چیز اسهای مختلف جلوت میندازه، ولی خب پیمحرك

ه گشت، مثالً یی خالقیت فرد برمیپرت کردن توی صورتت رو نداشت، به خاطر همین، خیلی رو

ورت گشت یعنی مکالمه رو باید به صهایی بودن که کالً شاید اکثر داستان به متن برمیسری بازی
تاد، افخوندی، حتی صدای گوینده هم نداشت، در این حد ساده بود و هر اتفاقی میمتن خودت هم می

ه بود پی باعث شداسمهمی بود دیگه، اصالً پیشد و این خب خیلی بحث شد، دیده نمیتعریف می
های این جوری شکل بگیرن. خالصه اکثر چیزها ذهنی بود و اون لذّته، لذّتی که حداقل من که بازی

ون مبردم، هیچ گونه ربطی به قضیه مسایل بصری نداشت، بازی متن زیاد داشت و چون هیچ کدوممی
ازی رو ترجمه کنیم، هر کسی یک تصور غلط از بازی داشت و تونستیم متن انگلیسی بهم واقعاً نمی

ع گفتم، فالن بازی راجشد که من میمون میاتفاقاً سر همین یوگیو هم ما خیلی توی مدرسه بحث
کدام ما هم درست نبود و همین جوری گفت نه، راجع به فالنه و البته حرف هیچبه فالنه، رفیقم می
 م.کردیفقط با هم دعوا می

 تر باشند؟شد که خالقانهها منجر به این میتر بودن بازیپس در واقع ساده-

دیدیم، هایی که با یه زبان دیگه میشد، دقیقاً مثل همون انیمیشنتر میتر و خالقانهآره. بازی سخت
 زدیم دیگه.حدس می

ی حس آزاردهنده پی سوزش چشم، کمردرد یا هرگونهاسوان و پیاستوی استفاده از پی-

 ای برات پیش نیامد؟جسمانی
 شی و عینکی نشدم، چشمام هم هیچ وقتگفتن که عینکی مینه اصالً. اطرافیان همیشه به من می

کنی می گفتن انقدر بازیزدم، میآستیگمات نشد، با این که دبستان برای تنبلی چشم عینک می
گیرم چون حاال صندلیم یه ذره اآلن کمردرد میشی، این همه گذشت و عینکی نشدم. عینکی می

 شینم، ولی اون موقع نه، نزدیک به صفر بود.شه و خودم بد میداغون داره می
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 رسیم به دوره راهنمایی. این شد تا اواخر ابتدایی، بعد می -
 آره. از راهنمایی عموم برام نینتندو وی گرفت... .

 ساله  8 آنیتایمصاحبه با  -3-2

ترن، مردمشونم مهربونن با تره، مردمش خوشگلن خوب هست، ولی آمریکا شیکایرا

 تر دوست دارم. هم، اون جا رو بیش
 گی؟سالم عزیزم، اسمت رو بهم می -

 آنیتا.
 چند سالته آنیتا؟ -

 سالمه، کالس دومم.  8
 کنی؟ هات چه کار میات برام بگو، با درسیه کم از مدرسه -

 دم. گیره، بعد منم جواب سواالش رو میخونه، ویس میداره، از روش میدفتر رو برمیمثالً خانوممون 
 مدرسه رو دوست داری؟ -

 خیلی.
 چرا دوست داری؟ -

 نویسیم که باسواد بشیم.خونیم و مشق میچون درس می
 چه درسی رو دوست داری؟  -

 ریاضی. 

 چرا؟ -
  دونم خوبه، دوست دارم بخونم، باسواد بشم.نمی

 دوست داری بزرگ شدی، چه کاره بشی؟ -
 اِممم مهندس دوست دارم بشم، مثل داییم. 

 کنن که دوست داری مهندس بشی؟ها چه کار میمگه مهندس -
 خیلییی خوبن. 

 یعنی چه جوری هستن؟  -
 دونم، دوسشون دارم دیگه. اِممم نمی

 ؟کردیدخودتون چه کارهایی می هایرفتین، اون جا با دوستباشه، خب آنیتا وقتی مدرسه می -

 گرفتیم زنگای ورزش.های مختلف یاد میمثالً بازی
 کردین؟ هایی میهات بگو، چه بازیبرام از بازی -
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علم کردیم، بعد زنگ ورزش ملی رو اشتباه بازی میکردیم، مثالً زنگ تفریح لیزنگ ورزشا بازی می
 داد. ورزش بهمون درستش رو یاد می

 

 

 
 
 
 
 

 ای که دوست داشتی چی بود؟خودت بازی -

 لی، خیلی خوب بود.همون لی
 کنی؟ توی خونه هم بازی می -

 کنیم. شینیم، بازی میآره، یه داداش دارم، اسمش آرینه، با اون توی خونه می

 کنید؟ هایی میبا آرین چه بازی -
عادلش خواد یه پایی بره تولی آرین میکنیم. ای گرفته برام، با آرین بازی میلی پارچهمامانم یه لی

 ده. رو از دست می
 کنید؟ هایی میبا آرین دیگه چه بازی -

وقت یه چیز داره باید بذاریم روشون، بعد مامانم یه بازی فکری گرفته، باید کارتا رو بچینی، اون 
ه زیر زنیم اون کریزیم، یه رنگی میاد، باید اون رو برداریم ببینیم چیه، بعدش حدس میتاس می

کنیم، ولی من خودم تو خونه کنیم، مهندس بازی میکارته چیه، بعد دیگه با هم عروسک بازی می
 تر دوست دارم، خیلی خوبههه.لی رو بیشلی

 آنیتا تبلت هم داری؟  -

 آره، ولی خرابه، داداشم خرابش کرده. 
 کنی؟آنیتا تلوزیون هم نگاه می -

 آره. 
 کنی؟نگاه می هاییچه برنامه -

 برنامه کودك، شبکه آموزش.
 ده؟شبکه آموزش چی می -

 کنم. گه، بعضی وقتا نگاه میدرسامون رو می
 کنی؟برنامه کودك و کارتون هم نگاه می -
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وقت یه آدم به اسم مایکی با اون دوست کارتون اممم یه کارتونه هست، یه هیوالعه مهربونه، اون
 شده. بعد دیگه باب اسفنجی، پت و مت، عصر یخبندان، آنا السا رو هم دیدم. 

 کدومشون رو خیلی دوست داری؟ -

 عصر یخبندان و آنا السا رو دوست دارم.

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 چرا؟ -
گه، هاااا هااا )ادای آواز قشنگن، چون آنا میاد میعصر یخبندان و آنا السا رو دوست دارم، چون خیلی 

 آورد(، عصر یخبندانم خیلی بامزه اس، خنده داره. خواندنش را درمی
 داره، دوستش داری؟که خندهفقط برای این -

خونن، هاا هاا هااا )با ذوق جیغ کوتاهی اش آهنگ میکه همهآره، آنا السام دوست دارم، واسه این
 خندد(.کشد و میمی

 کدوم شخصیتشون رو دوست داری؟ -
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 میرم براش. آنا رو، واییی آنااااا )با ذوق زیاد( می
 چرا؟ -

 خیلییییی خوبه )با ذوق و خنده(.

 چرا آنا رو دوست داری؟ -
 اس آخه، همون که سفیده موهاش. خیلیی بامزه 

 اون که السا هست! -
خندد(، آره السا رو چون موهاش سفیده و وق میای وای، آرهههههه قاطی پاتی کردم )دوباره با ذ

 گما جففتشونم دوست دارم هم آنا رو هم السا رو. خوشگله، دوستش دارم. می
 آنا رو چرا دوست داری؟ -

 چون اونم خوشگله، مهربونه، خواهرش رو خیلی دوست داشت و مراقب خواهرش بود. 
 ؟بینیکنی یا فقط کارتون میآهان، فیلمم نگاه می -

 کنم، ولی اونی که مناسب سنم باشه. آره فیلمم نگاه می

 مثالً چی ؟ -
اس، مناسب سن ما هم هست، توش بچه یه دونه فیلمه هست خیلی بامزه اس، اسمش تنها در خانه 

کنه، ای با مامان و بابا و آجی ایناش زندگی میخوام برات توضیح بدم، اولش یه بچههست، حاال می
ذارن، بچه هم اسمش هه رو تو خونه تنهاش میرن مسافرت، بچهامان و باباش میبعد یه روزی م

ش بینه مامان باباشه، میهه بیدار میکوینه، یه موش داره اسمش دوریسه. بعد اونا که رفتن، بچه
هه رو که ماشین داره، ماشینش رو بدزدن، خوان بچهشون، بعد مینیستن، بعد دزدا میان توی خونه

زنه به شن، بعد که درب و داغون شدن زنگ میذاره براشون، درب و داغون میهه تله میبچهبعد 
 دتشون به پلیس، همین خیلی بامزه اس.پلیس می

 

 
 

 
 
 
 اون وقت تو کوین رو دوست داری؟ -

 نآره، دوست دارم مثل اون باشم، مثالً مامان بابام رفتن جایی تنها بودم، بعد دزدا که اومدن براشو
 ذارم. تله می

 یعنی چه کار کنی؟ -
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ذارم وصله به کمد، بعد باالی کمدم یه چیزی خوان وارد شن تو، یه نخ میجلوی درمون مثالً می
ذارم که درو باز کرد، اون ماشینه ذارم، مثالً یه ماشین بزرگ، بعد جلوی درم ماشین کوچولو میمی

 بیفته روش، بعد پاشم بره رو ماشین کوچیکا. 

 پس تو خیلی شجاعی. -
 آره خیلی.

 بینی؟فقط تنها در خانه رو می -
 کنم.بینم، مثالً عمو پورنگ، عمو پورنگم نگاه میام مینه چیزای دیگه

 
 

 
 
 
 
 بعد از عمو پورنگ چی یاد گرفتی؟ -

وابید خخوره، بعد شب که اش نوشابه اینا میخوره، همهیاد گرفتم که مثالً سرباال غذای مقوی نمی

صبح بلند شد، دید همه صورتش و دماغش اینا سیاه شده، بعد عموپورنگ رفت تو خونه سرباال اینا، 
دید سرباال سیاه شده، بعد محله هم فکر کردن سرباال هیوالس، بعداً دیدن نه چون غذای مقوی 

ه ورم و نوشابوقت من یاد گرفتم که غذای مقوی بخجوری شده، اوننخورده، نوشابه اینا خورده این

 هم نخورم. 
 خوری؟یعنی کالً نوشابه نمی -

 نه. 
 پس از عموپورنگ یاد گرفتی که چیزای مفید بخوری.  -

، ریختهاش دونه میام یاد گرفتم. مثالً یه روزی دایی منوچهر داشت برای پرندهآره، چیزای دیگه
ها د به اونا گفت، مواظب این دونهها ریخت. بعیه دفعه خورد به بلبل و گلدون و راحت، دونه پرنده

لبل و ها رو برداره، راحت و بباشید من برم یه سر به جارو برقی بزنم و بیام، بعد یادش رفت بیاد دونه
ها رو جا تونستن بمونن، رفتن سر کارشون و دونهرفتن رستوران نمیگلدونم کار داشتن باید می

ها لیز خالی خور و آقای خوشحال اومدن تو این دونه وقت داداش جان و سرباال و نونگذاشتن، اون

ها رو یادشون رفته جمع کنن و پخش وقت اومدن دیدن دونهها پخش شدن، اونخوردن و همه دونه
شدن رو زمین و سرباال و آقای خوشحال و داداش جانم افتادن زمین، بعد اومدن با عموپورنگ همه 

 ها، منم یاد گرفتم که روی زمین آشغال نریزم. دن به پرندهها رو جمع کردن تو پالستیک و دادونه
 دونی که چرا نباید رو زمین آشغال بریزی؟بعد می -
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شه، منم که مون هم خراب و کثیف میشه، بعد محیط زندگیآررره، چون که کار رفتگر زیاد می
ریزم اون کنم میا میرم یه سطل آشغال پیدریزم، میخورم، پوستش رو زمین نمیبیرون خوراکی می

 ریزم. جا یا تو ماشین بابام که باشم بابام یه کیسه گذاشته اون جا تو اون می

 خونی؟ آنیتا کتاب هم می -
 خونم. خونه، منم بعضی وقتا خودم میآره، مثالً شبا مامانم برامون قصه می

 خونی؟چه کتابی می -
 قصه. 

 ای رو اذیت کنید؟معلم یا کسی دیگههات آنیتا تو مدرسه شده خودت یا دوست -
 نه نشده.

 کنید؟یعنی همه شما همه قوانین رو رعایت می -
 گهوقت خانم ناظم میاد تو کالس میمثالً وقتی زود اومدیم تو کالس و خانوممون نیست، اون

یه قکنم تا شیطونی نکنید، منم شیطون نیستما، ولی بجا ازتون مراقبت میخانومتون نیست، من این

 کنن بعضی وقتا.شیطونی می
 توی شاد گروه دارین؟ -

 نه تو شاد نه، تو واتساپه. 
 کنی؟ خودت گوشی داری یا تو گوشی مامانت نگاه می -

 کنم. مامانم که گوشیش خرابه، واتساپ اینا نداره. منم که گوشی ندارم، ولی با گوشی بابام نگاه می
 دت رو با گوشی انجام بدی؟خو وقت سختت نیست کارهای مدرسهاون -

 ریم مدرسه. یه ذره سخت هست، ولی خب کرونا تموم بشه، می
 آنیتا توی مدرسه درباره کشورمون ایران بهتون چیزی گفتن؟ -

 نه نگفتن.
 جا زندگی کنی یا بری کشور دیگه؟خودت ایران رو دوست داری، مثالً همین -

 تره. نه ایران رو دوست دارم، چون پاکیزه
 وقت دوست نداری از ایران بری یه جای دیگه؟یعنی هیچ -

 نه.

 کردی؟خواستی یه قانون برای ایران بگذاری، چه کار میآنیتا تو اگه می -
 گفتم آشغال رو زمین نریزید، ایرانمون پاکیزه بمونه تا کرونا نگیریم.می

 نه؟دار بشه، باید چه کار کآهان. آنیتا به نظر تو اگر آدم بخواد پول -
ه بخرن، پولش رو ک باید کار کنه، مثالً مغازه دار باشه، چیز میز بفروشه، آدما بیان ازمون چیز میز

 شیم. دار میبگیریم پول
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 مثالً چی بفروشه؟ -
 مثالً لباس، خوراکی اینا.

 خودت هم این کار رو دوست داری؟ -

وقت مثل دایی مهدی و شما، اوننه، من خودم مغازه داری دوست ندارم، دوست دارم برم دانشگاه، 
 چیز یاد بگیرم راجع به سر کار و اینا، بعد برم سرکار. 

 اون وقت دوست داری چه کاره بشی؟ -
گفتم که، مهندس بشم... نه دکتر بشم، خیلییییی دوست دارم دکتر بشم، وقتی برم سر کار دوست 

 دارم دکتر باشم.
 چرا دکتر بودن رو دوست داری؟ -

قت وگن وایسا وایسا )با صدای آرام و مهربان(، اونخوان آمپول بزنن میمهربونن، مثالً میآخه دکترا 
 زنن، خیلییییی خوبن. آمپول می

 یعنی دکتر بودن رو دوست داری بری آمپول زدن؟ -

نه، دوست ندارم دکتر شم فقط واسه آمپول زدن، مثالً داییم یا کسی که مریض شد، بیان پیش من، 
 وقت بهشون دارو بدم، خوبشون کنم. اون

 چی شد که نتیجه گرفتی، دوست داری دکتر بشی؟ -
وقت مریض بودم، رفتم آمپول بزنم، دیدم وای دکتره چه قدر خوبه، چه قدر مثالً بچه که بودم، اون

 مهربونه، چه قدر دکترا خوبن. برای همین دوست دارم دکتر بشم که مریضا رو خوب کنم. 
 بینی.های مناسب سنت میا گفتی که فیلمخوب آنیت -

 آره.
 مناسب سنت باشه یعنی چی؟ -

 بینم، چون مناسب خودشونه. بینن و برای اوناس رو نمییعنی فیلمایی که مامان بابام می
 دونی؟خوب یعنی چه جوریه که مناسب سن تو نیست، می -

 بینم. ا رو نمیهایه و یا یه فیلمیه که جنگیه و اینا، من اینمناسب من نیست مثالً یه فیلم عاشقانه
 بینی.دار میهای خندهپس فقط فیلم -

دار باشه دوست دارم، مثالً بچه ها نباشه، خندهدار که توش عاشقانه و جنگی اینآره فیلمای خنده

 داره، هم مناسب سن منه. بینم، هم خندهمحل رو که می
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 گذرونی یا بابات؟تر با مامانت وقت میان. خب آنیتا تو خونه بیشآه -

 کنه.با مامانم، مثالً تو مشقام کمک می
 کنید؟دیگه چه کارهایی می -

ریم اسباب بازیایی وقت با هم میمامانم مثالً وقتی همه کاراش رو انجام داد و ظرفاش رو شست، اون
ریزم تو اتاقم، وقتی هم بریزم، خودم جمع اسباب بازی نمیکنیم، من ریزه رو جمع میکه داداشم می

 کنم، چون اصالً دوست ندارم که مامانم خسته بشه. می
 کنی؟با بابات هم بازی می -

 ی هس. لکنیم، بابامم مثل منه، عاشق لیای که گرفتیم رو با بابام بازی میلی پارچهآره اون لی
 کنید؟های دیگه هم میبازی -

، با بابام وقت بادکنکا رو که باد کردیممثالً بادکنک بازی، تولدم که بود بادکنک گرفته بودیم، اونآره 
 کردیم. زدیم بادکنکا رو تو هوا بازی میبا هم می

 
 

 
 
 
 
 
 آنیتا تبلتت اینترنت داره؟ -

 شه با اون عکس بگیریم و فیلم بگیریم و اینا. نه اینترنت نداره اصالً، فقط بازی داره، بعد می
 کردی؟بعد از اینترنت گوشی مامانت استفاده می -

 مامانم که اینترنت نداره، ولی بابام داره. 

 کنی؟تو از اون استفاده می -
 نه. 

 چرا؟ -
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 ا نیست که.هترهاست، مال بچهچون اینترنت مال بزرگ
 ها نیست؟ به نظرت چرا مال بچه -

 ریم توش باید بریم یه چیزی بنویسیم تا بیاد، خب من که اهل اینا نیستم.خب می

 چرا؟ -
 دونم، الزم نیست برم تو اینترنت تا بفهمم چیه. آخه من همه چی رو می

 از کجا اون وقت همه چیز رو بلدی، منظورم اینه که از کجا یاد گرفتی؟ -
 گیرم دیگه. بینم چیز یاد میاز تو کتابا، عمو پورنگ رو می

 کنی؟خوب آنیتا گفته بودی یه خرگوش داری، تو ازش مراقبت می -
 )با خوشحالی شروع کرد به تعریف کردن( آره خرگوش دارم، اسمش جانیه، رنگشم کاراملیه، اون

ه رو شونم رره، از سرم میله من باال میپره از سر و ککنی سریع میقدرم بازیگوشه که نگو، ولش می
نا ترسه، یعنی کالً از حیوووقت مامانم ازش میره بغلم، خیلیی شیطونه خیلییی. اوناز شونم می

امزه اس. کنه، خیلی بگیرتش، مامانمم فقط نگاش میتونه بگیرتش، بابام میترسه. مامانم نمیمی

نه بیاد بلد تواز کنه بیاد بیرون، مامانم گفت نه نمیخواست بزد به در قفسش میدیشب با کله می
 وقت بابام رفت درش آورد، خیلی مراقبشیم، اصالًنیست، ولی دیدیم سرش گیر کرده به در قفس، اون

 خوره، خیلی بامزه اس. قدر بامزه غذا میذاریم اتفاقی براش بیفته. اون نمی
 دی و مراقبش هستی؟تو خودت بهش غذا می -

دم کنه، ولی من بهش آب و غذا میتونم قفسش رو تمیز کنم، بابام کاراش رو میالبته نمی آره،
فتیم، ام گرخوام تربیتش هم کنم، مثالً یاد بدم بره اونور یا نره اونور، براش شناسنامههمیشه. می

 واکسن زدیم براش. 
 ی؟ها رو دوست دارقدر دوست داری یا همه حیوونفقط خرگوشت رو این  -

خواد همشون رو بغل کنم و بهشون غذا بدم، تازه بعضی وقتام وای من عاشق همه حیوونام، دلم می
 ذاریم با بابام. های بیرون آب و غذا میبرای گربه

 آفرین چه خوب، از کجا یاد گرفتی؟ -
 گه حیوونام آفریده خدان، باید مواظبشون باشیم و اذیتشون نکنیم. بابام بهم یاد داده، می

کرد یهایی که السا مخوب آنیتا دفعه پیش گفتی که السا رو خیلی دوست داری، شده تا حاال کار -

 رو انجام بدی؟
ا من کردم، مثالً بعضی وقتخوندم، مثالً با آرین بازی میبردم باال شعرش رو میبله من دستام رو می

 کردیم. وقت با هم بازیش رو میالسا بودم، بعضی وقتا اون السا بود، اون
 کردین؟ با آرین چه جوری بازیش رو می -
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خوندیم، گفتیم الالالالال شعرش رو میبردیم باال میمثالً آرین وایمیستاد کنار من، دستامون رو می
 داد. خیلی حال می

 خوندین؟ فقط شعرش رو می -

ستی درفت یه چیزی مثل چوبدستی که نداشتیم، آرین میکردیم، مثالً چوبام مینه کارای دیگه
وقت کردیم، انقدر خوب بود. اونجوری بازی میگفتیم هاهاها، بعد اینوقت میداشت، اونبرمی
 برنامش، من تو ماهواره دیدمش.ذاره، انقدر قشنگه اش رو هم تلویزیون و ماهواره میبرنامه

 کنی؟دستی چه کار میبا چوب -

ذارم وقت برگم میدستی، اوندارم مثل چوبرم یه جایی مثل حیاط یا کوچه یه چوب برمیمثالً می
خورم، پوشم مثل آنا السا بعد تاب میکنم. یه لباس دامنی هم میباالی سرش بعد با اون بازی می

 ستم. گم، هاا من السا همی
 تر دوست داری یا السا رو؟وقت آنا رو بیشاون -

 تر دوست دارم چون موهاش سفیده، خیلی هم مهربونه. من السا رو بیش

 کرد که مهربونه؟چه کار می -
 کنه وقتی کار بد کرد، بغلشمثالً آجیش که اسمش آناس رو خیلی دوست داره، با اون عذرخواهی می

 کنه، خیلی مهربونه. می

 تو دوست داری مثل السا باشی؟  -

شامم دارم، کفدستیشم برمیآره من دوست دارم مثل السا باشم، وقتی که لباسش رو گرفتم، چوب
 کنیم.شه با هم بازی میوقت آنا میوقت اگه هلن دخترعموم بزرگ شد، اونپوشم، اونمی

 عه پس لباس السا رو هم داری. -
 یریم.شه بگیریم، ولی شاااید بگگه لباسش گرونه نمیمامانم میخوام بگیرمش، یعنی نه ندارم، می

 ها و وسایل السا رو داشته باشی؟دوست داری همه لباس -
برات همه  شاید دونمنمی گه شاید لباسش رو بگیرم یا موی مصنوعیش رو بگیرم،آره ولی مامانم می

 چیزش رو بگیرم یا نگیرم، چون خیلی گرونه.
 ها و موهای السا رو داشته باشی؟لباسچرا دوست داری  -

چون که خیلی قشنگه، به تن منم میاد، چون پوستم سفیده، لباساش و موهاش خیلی خوشگله، به 

شنگه جاست، خیلی قوقت اآلن آنا السا رو سرچ کرد داییم، لباسش رو ببینه، اآلن اینمنم میاد. اون
دختره، دختر بزرگه السا شده، دختر کوچیکه  لباسش. برای واقعیم هست، با آجی کوچیکش وایساده

رم کالس چهارمم ب یوقت یحت ،کهیهلنم کوچوقت منم دوست دارم بگیرم لباسش رو، آنا شده، اون
 جوری. این کنم یدوستم باز ایمثالً با مح تونممی ،کهیباز کوچ

 آنیتا به نظرت آدم هر لباس خوشگلی رو ببینه و بهش بیاد باید بگیره؟  -
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، من دونم. خب آخه خوشگله دیگهتونه بگیره... یا نگیره... نمیولی اگه دلش یه کوچولو بخواد می نه
 شه.دلم آب می

 گیری؟ یعنی تو هر لباسی که خوشگل بود و خوشت اومد می -

 شاید بگیرم، شاید نگیرم. 
 خوب چرا شاید بگیری چرا شاید نگیری؟  -

گه شه این لباس آنا السا یا یه چیز دیانم اجازه بگیرم ببینم میخب اگه دلم بخواد بگیرم، اول از مام
 گیرم. گیرم، نداد نمیرو بگیرم یا نه، اگه اجازه داد می

 ها رو از کجا فهمیدی؟خوب، گفتی السا خیلی مهربونه و خواهرش رو دوست داره، این -
 چون که فیلمش رو دیده بودم. 

 که مهربونه؟خوب توی فیلمش چه جوری متوجه شدی  -
مثالً تو فیلمش آنا اومد با هم دعواشون شد، همدیگه رو هل دادن با هم قهر کردن، بعد فردا اومدن 

 وقت خیلی مهربون بودن. آشتی کردن، السا بوسش کرد آجیش رو، دوسش داشت، اون

 تو هم مثل السا مهربونی؟  -
جوری نکنم تند تند، ایرم بوسش میسریع میکنم، آره من خیلی مهربونم، با داداشم آرین که قهر می

شده،  کنم خرگوشم ناراحتکنم، فکر میکه مثالً وقتی یه کاری میآورد( یا این)صدای بوسیدن درمی
 کنم. ازش عذرخواهی می

 از السا یاد گرفتی با داداشت مهربون باشی؟  -
 آره از السا، چون اون اول آجیش رو بوس کرد، خیلی مهربونه. 

 که السا رو ببینی با آرین مهربون نبودی؟ یعنی قبل این -
 شه مهربون نباشم. چرااااا مگه می

 پس از کجا یاد گرفته بودی مهربون باشی با آرین؟  -
 خب از اول مهربون بودم با آرین. 

 پس قبل این که آنا السا رو ببینی با داداشت چه جوری بودی؟ -
کردیم، بعدش که السا رو دیدم، دیگه بعد چند روز آشتی میکردیم، قبلش خب همیشه آشتی نمی

کنم، نه که داداشم رو چند روز دوست نداشته باشمااا، ولی خب مثل آنا همون روز با اون آشتی می

شدم. ولی اآلن دیگه چون السا که فردا با هم دوست شدن نیست، مثالً پس فردا با اون دوست می
 شم.زود دوست می آنا السا رو دیدم یاد گرفتم،

شینم روش همیشه دیگه مشقام اش میوقت من همهآهان راستی من میز تحریرم هم آنا السائه، اون
کنم، سریع تند تند وقت داییمم بهم چراغ مطالعه داده، روشنش مینویسم. اونرو اون جا می

 نویسم. می
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 گیری؟ همه وسایلت رو وسایل آنا و السا می -
رو  دستیششه )باخنده(، ولی میز تحریرش و لباسش و موهاش و چوبرو که نه نمیی وسایلم همه

چرا دوست دارم داشته باشم، بعد اتاق خودمم سبز لیموییه، به لباس السا یا آنا که سبز بود به اون 

 میاد. 
 بعد آنیتا تو خودت دوست داری قیافه تو همیشه مثل السا بشه؟ -

 تونم مثالً بزنم. بشم، ماسکش رو می تونم مثل اوننه، من که نمی
 مگه خودت قشنگ نیستی که ماسک السا رو بزنی شبیه اون بشی؟  -

خوام ماسکش رو بگیرم چرااااا قشنگمممم، ولی چون السا رو خیلی دوست دارم، به خاطر همین می
 با اون بازی کنم، مثل آرین عاشق مرد عنکبوتیه، ماسکش رو براش گرفتیم. 

 بینی؟ تو گفتی آنا و السا رو از ماهواره دیدی، غیر از اون توی ماهواره چی میآنیتا  -
قت وبرنامه کودك مثل باب اسفنجی، بعد یه هیوالیی هم هست به نام ارکسی، خیلی مهربونه، اون

رن مدرسه، بعد از تو سر هیوالعه از این کاغذ یه آدم با اون دوست شده به اسم مایکی، با هم می

 گما.نگیا بیرون میاد، هیوالعه خیلی بامزه اس، واقعاً میرنگی ر
 کنی؟ ای هم توی ماهواره نگاه میبه جز برنامه کودك چیز دیگه -

آره، مثالً یه برنامه هست، آدمای واقعین، راجع به ازدواج اینا نیستا )با خنده و کمی خجالت( خب اونو 
 کنم. شینم نگاه میمی

 مه؟راجع به چیه اون برنا -
ن ساالن میاد، اما مره برنامه بزرگای هست کوچولوعه، مثالً اندازه آرین، بعد این پسره مییه پسره

اله سکردم که اون بزرگکنم. یه دفعه که این تموم شد، داشتم نگاه میازدواج و اینا رو نگاه نمی
 بینی )باخنده(.شروع شد، مامانم اومد گفت برو ببینم بچه، چی می

 کنی؟ هایی که مناسب سنت نیست رو نگاه نمیوقت برنامهتو هیچ یعنی -
ده، بعد من جلو تلویزیون باشم مامانم هایی که داره نشون میکنم، یه موقعمن نه اصالً نگاه نمی

اره زنه تبلیغ )دوبخندد( میکنی هان؟ )میگه چی داری نگاه میداره میمیاد سریع کنترل رو برمی
 خندد(.می
 کنی؟اون وقت اگه مامانت نباشه چه طور، نگاه می -

 خندد(.یام )مزنه تو کلهنه وقتی مامانم نباشه، بابام هست. راجع به ازدواجیا چیزی ببینم، بابام می
 کنی؟یعنی همیشه با مامان و بابات ماهواره رو نگاه می -

ن ای که مناسب سن من و آریهستن، برنامهکنم، وقتی مامان بابام آره همیشه با مامان بابام نگاه می
کنیم، ولی وقتی که یه فیلمی باشه که مال مامان و بابام باشه، فقط نگاه مون نگاه میباشه، همه
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زنم رم میکنیم. مثالً میگه پاشید برید شما نبینید، ما هم نگاه نمیکنیم نه، اون موقع مامانم می
 کنم. اسب خودم رو نگاه میهای منشبکه کارتون، برنامه 18شبکه 

 کنی؟ بعد اگه مامان و بابات خونه نباشن چی، نگاه می -

کنم. بعد مامان بابامم گفتن هر موقع اگه مامان و بابام نباشن اون موقع آرین هست، منم نگاه نمی
م، نریم پیش مامان جون ایراایم، میما خونه نیستیم، برید پیش مامان جون اینا، چون ما سه طبقه

 کنیم. برنامه کودك نگاه می
 رید؟ شید و همیشه خونه مامان جونت مییعنی خونه هیچ وقت تنها نمی -

م و کنیریم اون جا با دختر عموم و پسر عموم بازی میایم. عمومم هست مینه، گفتم که سه طبقه
 بینیم.مثالً عمو پورنگ می

 نید؟بییعنی شما توی خونه تنها باشین ماهواره نمی -
 هایی که کارتون داره. بینم، ولی اون شبکهچرا ماهواره می

 کنی، مگه بلدی؟یعنی تو مامان و بابات خونه نیستن ماهواره روشن می -

 کنم.زنم تلویزیون برنامه کودك نگاه میآره بلدم روشن کنم، ولی اگه مناسب سنم نبود، می
 وست داری یا ماهواره؟تر دهای تلویزیون رو بیشوقت تو برنامهاون -

های ماهواره، هم تلویزیون. مثالً تو ماهواره من دوتاشون رو دوست دارم، جالبن دوتاشونم، هم برنامه
 قشنگه.  هاشهای مختلف داره، خیللیی برنامهاون هیوالعه خیلی بامزه بود، بعد تو تلویزیونم برنامه

 بینی، ماهواره یا تلویزیون؟ تر میکدوم رو بیش -
 هاشون جالبه. بینم، خیلی برنامهدوتاشونم می

 تره؟ هاش از اون یکی قشنگجفتشون رو هم دوست داری یا مثالً یه کدومشون برنامه -
 های خوبی داره، مناسب سن منم هست، خوبه. بینم، آخه برنامهتر ماهواره رو میبیش

 تر مناسب سن تو هست؟های ماهواره بیشیعنی برنامه -
جوری نیست، اما شب ساال رو هم داره، ولی مثالً تلویزیون اینهای بزرگنه خب، چون برنامهزیاد 

 .1شه تلویزیونساعت ده تموم می

 تره و مناسب سنته.هاش جالبآخه اآلن گفتی ماهواره برنامه -
 هاش. برنامه کودکاش مناسبه، جالبم هست برنامه اووم...

 تره؟از تلویزیون جالب -
 ذاره که اون خیلی جالبه. خواد تلویزیون تموم شه، یه برنامه میساعت ده میشب که 

 تر دوست داری؟های ماهواره رو بیشیعنی برنامه کودك -

                                                             
  است. 22:22های شبکه پویا تا ساعت پخش برنامه  1.
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های ماهواره رو دوست دارم. البته عموپورنگ خیلییی عالیه، فقط همون برنامه ساعت آره، من برنامه
 و پورنگم که دیگه عالیه. ده که گفتم خوبه تو تلویزیون خودمون، با عم

 تر دوست داری، چیش بهتره؟ خوب چرا ماهواره رو بیش -

 برنامه کودکاش خیلی بهتره، البته عمو پورنگ بهترتره.
 تر از ماهواره دوست داری؟فقط عمو پورنگ رو بیش -

 آره. 
 دمون؟های خوتری داره نسبت به برنامه کودكخوب ماهواره برنامه کودکاش چه چیز قشنگ -

 خوبیش اینه که مناسب سن خودمونه. 
 یعنی مال تلویزیون مناسب سنت نیست؟ -

 اون که چرا هست. 
 خوب پس چه چیز بهتر داره؟ -

بینم، زنم ماهواره برنامه کودك، اونو میمی 12عه گیج شدم، خب جالبن دیگه، مثالً صبحا ساعت 

 کنم. زنم، نگاه میعصر می 7وقت برنامه کودك خودمونم ساعت اون
 بینی، چرا؟آنیتا دفعه پیش گفته بودی فیلم عاشقانه نمی -

 که آخه مناسب سن خودم نیست، اصالً دوست ندارم ببینم این چیزا رو.چون
 مگه چیز زشتیه؟ -

ام کنی خصوصیه، فیلم عاشقانههای خودت صحبت میآره خصوصیه، اآلن مثالً شما با دوست
وچیکیم، ها ببینیم، اآلن کخصوصیه، مال مامان و باباهاست. باید بزرگ شیم، بعد چیزای عاشقانه و این

 تونیم نگاه کنیم. وقتی که بزرگ شدیم می
 چرا زشته به نظرت آنیتا؟ -

 خوان ازدواج کنن، من نباید بدونم و ببینم. سال قضیشون خصوصیه که میکه آدمای بزرگچون
 گفتی کسی نباید بدونه، چرا؟  -

د به همه خوان عروسی کنن، بعکه گفتم قضیه خصوصیه، باید بین خودشون بمونه وقتی که میچون
 بگن. 

 کنن؟خوب چرا خصوصیه و نباید کسی بدونه، مگه کار بدی می -

هام گن، که کسی نباید بدونه، وقتی تنهان باید بگن، بچهها میحرفای عاشقت شدم و این مثالً از این
 تونن. ساال فقط مینباید ببینن، بزرگ

 دونی که این چیزا رو.ها رو گفتی، میخوب تو که اآلن این -
 دونم، ولی تا حاال فیلمش رو ندیدم. آره می

 یعنی منظورت اینه که واقعی نباید دید. -
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 هام نباید ببینن این چیزای عاشقانه رو.آره، بچه
 آنیتا دفعه پیش گفته بودی که گروه مدرسه شما توی شبکه شاد نیست، آره؟ -

 فرستیم، ولی بقیه درسا نه. آره، ولی فقط ورزش رو تو شاد می

 های شما توی واتساپه؟ بقیه درس -
فرسته، داشته باشیم، مامانم براش پیام می فقط ورزشمون تو شاده، وقتی هم با خانم ورزشمون کار

 مونم تو واتساپه. درسای دیگه
 چرا به جز ورزش بقیه درساتون تو واتساپه؟ -

 چون که خانوممون گفت.  
 دونی دلیلش رو که درساتون تو واتساپه؟یعنی خودت نمی -

 دونم. نمی
 شه؟مثالً برنامه شاد خراب نمی -

ره. خوب نیست تونیم چیزی بفرستیم، نمینمیاد، ویدیوها نمیان اصالً یا ما نمیچرا بعضی وقتا اصالً 

 شه.اش خراب میشاد، یه بارم خانوم پیام داده بود اینم از شاد، همه
 به نظر خودت شاد بهتره یا واتساپ؟  -

 کنه. اش هنگ میکنه، ولی شاد همهواتساپ بهتره آخه هنگ نمی
 هایی که درساشون تو شاده باید برن واتساپ؟ یعنی به نظرت همه اون -

 دونم خب نظر خودشونه.نمی
 نظر خودت چیه؟ -

 فکر کنم آره، فکر کنم. 
 چرا؟  -

تونن بقیه چیزاشون رو بفرستن، مثالً تو واتساپ که کنه و میچون که واتساپ بهتره و هنگ نمی
 کنه. فرسته، سریع باز میری خانوممون صدا رو میمی

 جوری نیست؟شاد اینتو  -
 ره. زنی باید دو ساعت صبر کنی تا باز شه، هی آرووووم، آرووووم مینه وقتی می

 گفتن برید واتساپ؟ها از اول باید مییعنی پس مدرسه -

 کنه. نگ میاش هکنه، بعد که رفتیم تو اپلیکیشن شاد، دیدیم همهدونستن شاد هنگ میاول آخه نمی
 اینه که شما که دیدین واتساپ بهتره، به نظرت چرا از اول نگفتن برید واتساپ؟خوب نه منظورم  -

 چون که خانوم معلم ورزشه جداست. 
 خوب به نظرت چرا نمیاد واتساپ؟  -

 دن، شاید. شاید اجازه نمی
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 ده؟یعنی مدیر اجازه نمی -
 آره. 

 پس چرا اون یکی معلمتون تونست بیاد واتساپ؟  -

 دونم. واسته، شایدم کالساشون جداست، نمیشاید خودش دلش خ
 که مدرسه خودتون از اول نگفت بهتون بیاید واتساپ چیه؟کنی دلیل اینحاال فکر می -

 دونم.نمی
 کنه، هنگ یعنی چی؟بعد آنیتا گفتی شاد هنگ می -

اد، میاد تو ششه، مثالً مامانم میاد بره دونم شاید مثالً اینترنت ما قطع میکنه دیگه، نمیهنگ می
ریم تو شاد مثالً صدا گوش کنی یا چیزی بفرستیم واسه خانوم ورزش، میاد بیرون بیرون کالً، می

 جوری نیست. خودش، ولی واتساپ این
 شناسی؟آنیتا تو کشورهای دیگه رو می -

 شناسم مثالً مثل ایران، خارج. آره کشورای دیگه رو می

 دونی چه کشورهایی هست؟خارج می -
 نه. 

 تونی یه کشورشه خارج، اآلن تو میخارج یعنی خارج از ایران، یعنی هر کشوری به جز ایران می -
 بگی که خارج از ایرانه؟

 اِمم آمریکا؟
 آره مثالً آمریکا یکیشه، به جز آمریکا کشورای دیگه هم بلدی بگی؟ -

 نه، بلد نیستم. 
 دونی؟خوب حاال درباره آمریکا چی می -

شون روسری ه مثالً آمریکا مو طالیین همشون، مثالً پرچمشون قرمز و آبیه، همهدونم کمی
 پوشن، فیلماشونم قشنگه مثالً تنها در خانه، کوینم موهاش طالیی بود. نمی

 پوشن کار بدیه؟ بعد به نظر تو روسری نمی -
تو  سری بپوشید حتیدونم تو کدوم درسمونم گفته بود، باید روشه، نمیآره، خدا ازشون ناراحت می

شون روسری پوشن. زنای ایران همهدن زنای خارج، روسری نمیخارج، اصالً به حرف گوش نمی

ون ششون روسری دارن، همهدارن، من ندیدم تا حاال از کوچه کسی رد شه، روسری نداشته باشه، همه
 آدمای خوبین. 

 آدمای بدی هستن؟  پوشن،های آمریکایی که روسری نمیخوای بگی زنیعنی می -
  پوشن، کارشون اشتباهه، شاید آدم خوبی باشن.نهه، آدم بدی نیستنا، ولی زنای خارج که روسری نمی

 گی؟یگی، دلیلش رو به من مگفتی که کارشون اشتباهه، ولی شاید آدم خوبی باشن، چرا این رو می -
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 شه.ناراحت می پوشن، چون که خدا ازشونکنن که روسری نمیخب کار اشتباهی می
 پس واسه چی گفتی خوبن، دلیلش چیه؟ -

 چون که مهربونن، مثالً مثل تنها در خانه، اینا که زنگ زدن پلیس مهربونن. 

 پوشی؟آنیتا تو خودت هم روسری می -
قت وپوشم، وقتی رفتم کالس سوم، اونها نمینه، هنوز من نرفتم کالس سوم، چادر و روسری این

 ای موهام رو ببینه. ذارم غریبهکنم و نمیرم کوچه و دیگه حجاب میمی دیگه چادر به سر
 ها رو که بعداً بخوای باحجاب باشی؟ از کی یاد گرفتی این -

 ها مثل سارینا دوستت، چادر سرت کن. از مامانم، بهم گفته که رفتی کالس سوم، تو کوچه و این
 موقع نمازم قراره بخونی؟ بعد اون -

 خونم به خاطر خدا. بله، اون موقع چادر که سر کردم نمازم می
 شه؟اون وقت، اگر چادر سر نکنی یا نماز نخونی، چی می -

 کنه. خدا با من قهر می

 کنه؟خدا باهات قهر کنه، چه کار می -
م، فهمیگه، ما که نمیگه وای چه دختر بدی، تو دلش میوقتی قهر کرد مثالً از من بدش میاد، می

 زنه. ده، اصالً با من حرف نمیگه وای چه دختر بدی، به حرف من گوش نمیتو دلش می
 یعنی اگه نماز نخونیم یعنی با خدا حرف نزدیم؟  -

 آره، یعنی با خدا اصالً حرف نزدیم.
 شه با خدا حرف بزنی؟یعنی به جز نماز خوندن نمی -

 چرا. 
 حرف نزدیم؟گی اگه نماز نخونیم با خدا پس چرا می -

 موقع اگه یادمون بره با اون حرف بزنیم، نماز یادمون میندازه با خدا حرف بزنیم. خب اون
 ره با خدا حرف بزنی؟خونی، یادت نمیوقت تو اآلن نماز نمیاون -

زنم. مثالً بارون میاد، خونم برای خدا، با اون حرف میرم جلو پنجره شعر میخونم، ولی مینماز نمی
 خونم. گیرم باال، شعر میخوام برات یه شعر بخونم، دستم رو میگم، خدایا میمی رممی
 های آمریکا رو هم دوست داری، چرا؟آنیتا گفتی فیلم -

 داره. داره، دزدا میان تو خونه، خیلی خندهچون که قشنگن، مثالً همون تنها در خانه، خیلی خنده
 جوری نداریم؟یعنی فیلم ایرانی اون -

ها رو هم قدر بامزه اس، ولی امریکاییکنه، مثالً یک، دو، سه، خنده، اون را داریم، ولی فرق میچ
 گه سالاامره میدوست دارم. یک، دو، سه، خنده، یه عروسکیه که دماغش مثل پینوکیو درازه، می

 )ادایش را درآورد(. 
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 تر دوست داری یا تنها درخانه رو؟این رو بیش -
 دارن. شونم دوست دارم خندهجفت

 دار دوست داری؟فقط فیلم خنده -
دار داره، ولی ایران نه فقط یک، دو، سه، خنده تر فیلمای خندهها بیشآره، ولی آمریکاییا و خارجی این

 بامزه اس. 
 تر دوست داری؟یعنی آمریکاییا رو بیش -

 آره. 
 قایسه کنی با هم؟تونی ایران و آمریکا رو مآهان. حاال آنیتا می -

 ایران پوشن. دیگه مثالًپوشن، خارج بدیش اینه که چادر نمیآره، مثالً ایران خوبیش اینه که چادر می
 خوبیش اینه که دزد نیست، ولی آمریکا خیلی داره. همینا. 

 یعنی به نظرت آمریکا جای بدیه؟ -
پوشن، ولی هم کشور خوبیه، آمریکا اآلن هم جای خوبیه، هم جای بد، چون که زناشون چادر نمی

 هم کشور بدیه. 

 گی خوبه؟چرا می -
 خب چون مردمشون خوبه، مهربونن، مو طالیین. من موطالیی خیلی دوست دارم. 

 ها خوب و مهربونن؟از کجا فهمیدی امریکایی -

 فیلمشون رو دیدم. 
 توی فیلمشون چه جوری بودن؟  -

 خوب بودن، مهربون بودن با همدیگه. 
 حاال آنیتا تو حاضری بری آمریکا زندگی کنی؟ -

بزرگ شدم آره، اآلن کوچیکم، باید با پدر مادرم زندگی کنم، با پدر بزرگ، مادر بزرگم زندگی کنم. 
 تونم برم. ولی بزرگ شدم می

 جا؟ری اونچرا می -
 خوبی داره، با منم خوب و مهربونن. چون که مردم

 ایران مردم خوبی نداره؟ -
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 ایران آره مردم خوب داره، ولی اون جا بهتره. 
 مگه نگفتی اون جا خانوما حجاب ندارن؟ -

پوشن، مرداش آره، دیگه زناش حجاب ندارن، ولی خب مرداش خوبن، خب مردا که روسری نمی

 قشنگ و شیکن، مو طالیین. 
 ا فهمیدی اگه بری اون جا باهات خوب و مهربونن؟بعد از کج -

 تو فیلماشون مهربونن دیگه، مثالً تو تنها در خانه مامان و بابای پسره مهربونن. 
 رم خارج زندگی کنم و ایران رو دوست دارم.تر که با هم حرف زدیم، گفتی نمیولی آنیتا قبل -

ولی اآلن که کوچیکم دوست دارم ایران زندگی هم ایران رو دوست دارم، هم آمریکا رو دوست دارم، 
 کنم، بعداً که بزرگ شدم برم آمریکا، چون آمریکا مردمش مهربونن، بهتره. 

 مردم ایران خوب و مهربون نیستن؟ -
 چرا خوبن ولی آمریکام خوبه، من دوست دارم برم آمریکا، دوسش دارم دیگه.

 همیشه زندگی کنی؟ وقت دوست داری بری آمریکا مسافرت یا برایاون -
 دوست دارم برم مسافرت کشورای خارج، بعدش برم آمریکا زندگی کنم. 

 که مردمش مهربونن؟ فقط برای این -
 تره، مردمشونم خوبن، اون جا همه چی خوبه.خب اون جا قشنگ

 ایران همه چی خوب نیست؟ -
مهربونن با هم، اون جا ترن، مردمشونم تره، مردمش خوشگلایرانم خوب هست، ولی آمریکا شیک

 تر دوست دارم. رو بیش
 های تو هم دوست دارن برن آمریکا زندگی کنن؟دوست -

 دونم بهم نگفتن، شاید دوست داشته باشن، شاید دوست نداشته باشن. نمی
 درباره خارج و کشورای دیگه باهاشون حرف نزدی؟ -

 نه. 

 باشه عزیزم، من دیگه سوالی ندارم.  -

 ساله 9 الهاممصاحبه با  -4-2

اربیا .. شبیه پرنسسا و بپوشیدن و لباسای خوشگل.بلند می دختراشون همیشه پاشنه

 بودن... خیلی دوست دارم بزرگ که شدم، شبیه اینا بشم. 
 تذکر پژوهشگر:

کند. پدر او مهندس و مادر او آرایشگر است. الهام در یک خانواده سطح متوسط رو به باال زندگی می
ها پدر و مادر به دلیل مشغله پیش او نیستند. و او نزد مادر بزرگ تر وقتالهام تک فرزند است. بیش

 ماند. یا پرستارش می
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های الهام جون همون طور که از قبل با هم صحبت کرده بودیم، قرار هست امروز در مورد موضوع -

ات با دوستانت، مدرسه و مسایل دیگه با هم کنی، رابطههایی که استفاده میمختلفی، مثل فناوری

 صحبت کنیم. شروع کنیم؟
 ام. بله. من آماده

 شما اآلن کالس چندمی؟ -
 سوم.

ای برای وصل شدن به کالس استفاده هاتون مجازی هست، از چه وسیلهخوب اآلن که کالس -
 کنی؟می

 ها از واتساپ.از شاد و بعضی موقع
 شی، مثل تبلت، گوشی؟و واتساپ وصل میای به شاد با چه وسیله -

 من تبلت دارم.

 کنی؟از چند سالگی تبلت داری و استفاده می -
 از پنج سالگی.

 کنی، چی شد که اولین بار برات تبلت خریدن؟خوب پس خیلی وقته که از تبلت استفاده می -
رفتیم ریباً. بعد تصمیم گام، هم سن بودیم تقاولش یه تبلت سامسونگ خریدن برام. من و دخترخاله

 یکه تبلت بخریم. اولش اون رفت خرید یه هفته زودتر. بعدم من خریدم. بعد از ما هم یه دختر خاله
 تر شدیم، تبلت جدید خریدیم. تر از من بود هم خرید. بعد هم که بزرگمون که کوچولودیگه

 کنی؟اآلن از چه تبلتی استفاده می -
 .اآلن یه تبلت جدید دارم

 تونی بگی چه مارکی هست؟می -

 گن بهش.اپل. در واقع آیپد می

 خب اولش سامسونگ داشتی و بعد رفتی سراغ اپل. برات مهم بود چه مارکی باشه؟ -
آره. من اولش رفتم مدرسه، بعد دوستام اکثراً گوشی داشتن یعنی مدالی مختلف اپل رو داشتن. من 

جوری بود که من تا قبل از این که برم مدرسه، سامسونگ رو ولی گوشی نخریدم. آیپد خریدم. این 

کالسیام گوشی داشتن ولی برای من آیپد رو خریدن داشتم، ولی بعدش تبلت رو دادم بابام. بعد هم
 که بازی هم بکنم. 

 سالگی تبلت خریدن؟  5از اولش چی شد که برای تو توی  -
الً زوده و اینا. بعد به بابا گفتم که همه دارن و بازی گفت نه مثمن اول به بابام گفتم چون مامان می

 کنن تو مهدکودك. بابام گفتش باشه.می
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 مامانت چه طور راضی شد؟ -
 بابا راضیش کرد.

 های تو تبلت دارن، ولی خودت نداری؟دیدی بقیه همبازیچه حسی داشتی وقتی که می -

 شدم. اون اولش ناراحت می
 گفتن؟ی بهت میشدی، چیزچرا ناراحت می -

 گفتن، ولی دوست داشتم که داشته باشم. نه چیزی نمی
 گذاشتن تو باهاشون بازی کنی؟می -

 تر نشد.آره بعضی وقتا. البته زیاد طول نکشید که من نداشته باشم، دو ماه اینا بیش
 کردی؟بعد که تبلت خریدی با اون چه کار می -

داشت و بعد توی رفتیم، مربی پیش خودش نگه میمیکردم باهاش. تو مهدکودك که بازی می
 داد بازی کنیم.زنگای تفریح بهمون می

 کردی؟توی خونه چه کار می -

ام خانواده گیریرفتم مدرسه، خیلی سختکردم قبل از مدرسه. ولی وقتی میتوی خونه خیلی بازی می
 کردم.تر بازی میزیاد بود که به تکالیفم برسم. کم

 کردی؟هایی با تبلت میچه بازینگفتی  -
 های آرایشی... از اینا کههای آشپزی... بازیکردم، مثالً کلش آو کلنز... پو... بازیها میخیلی بازی

 کردیم تا امتیاز بگیریم.تا چیز رو شبیه هم میباید سه
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 کردی؟کارهایی با اون میکردی، چه مثالً وقتی پو بازی می -

 کردیم... .بردیمش. نازش میدادیم و دسشویی میبه پو مثالً باید بهش غذا می
 چه حسی داشتی؟ -

اومد از تبلت، یعنی وقتاییی که یه کاری داشت که باید دونم ولی یادمه هر وقت که صدای پو مینمی
 شدم که کثیف نشه و ایننگرانش میپریدم روی تبلت که بهش برسم. دادم، میبراش انجام می

 چیزا.
 کلش آو کلنز چه طور؟  -

ساختی کردم یه کم اون موقع بزرگونه بود. باید یه جایی رو میاینو دوست داشتم، ولی زیاد بازی نمی

و  گروه بشیکردی تا باهاشون همکردی تا بهت حمله نکنن. بعد گروه پیدا میو قلعه درست می
تر بودن انگار بعد بازیش هم خیلی طوالنی بود چند ماه بازی کردم، خیلی بزرگ حمله کنی. اما همه

 ها ماشیین سواری و مسابقه دادن هم دوست داشتم.بعد ول کردم. آ
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 داد؟ماشین سواری چه طوری بود و چه حسی بهت می -

تر یشدیدیم کی بنشستیم و میمیام ها خوب بود. مثالً با مهسا دختر خالههیجانی بود. صدای بازی
 تونه بره.می

 کردی؟همیشه با مهسا بازی می -
 رفتیم خونه همدیگه یا خونه مامان بزرگ مثالً.نه وقتایی که می

 کردید؟های پرتحرك هم میبازی -
ی تبلت هایتر. ولی وقتی دوتاییم، بازیها باشیم بیشی دخترخاله پسر خالهاوممم وقتایی که همه

 کنیم.می
 های آشپزی برام بگو. در مورد بازی -

های متفاوت و مختلف درست کردم. بعد غذاهای آشپزی بود که من بازی میچند مدل بازی
 های هندی، چینی، ایتالیایی... .کردیم. مثالً غذامی
 دوست داری آشپزی رو؟ -

... همین طوری دوست دارم تو تبلتم بازی خواد واقعاً آشپزی کنمبدم نمیاد... اما اآلن نه دلم نمی
 کنم.

 چرا دوست نداری تو واقعیت آشپزی رو امتحان کنی؟ -
گیره هم ممکنه چیزیت بشه، یه بار اومدم به مامان کمک کنم دستم آخه کار سختیه. هم وقت می

 .دهدهد( اما تو بازی دیگه فقط هیجانشه و حال میسوخت. اینجا )محل سوختگی را نشان می
 گذاشتی؟ها چه قدر از وقتت رو در روز برای بازی کردن میاون موقع -

اش رو دیگه بازی ساعت... بقیه 7ساعت  5اوایل که خریده بودم خیییلی، چون تازه بود... مثالً 
 کردم.کردم، کارتون یا فیلم نگاه مینمی

 کردی؟چه فیلمی نگاه می -
م. البته دیددید، منم دوست داشتم و میبام اینا رو میفیلم ترسناك دوست داشتم و جنگی. چون با

 دیدم.دید، خودم میبابام ترسناك نمی
 گذاشت؟دیدی چه تأثیری روت میخب فیلم ترسناك که می -

البته اولین بارش کارتون ترسناك دیدم یه کارتون دیدم خون آشام بود. قشنگ هم بود. خیلی واقعی 

 شتم. بعدشم چند بار خواب ترسناك دیدم، کالً خیلی دوست داشتم.بود. چون اونو خیلی دوست دا
 ترسیدی؟می -

آره خیلی ترسیدم، وقتی اولین بار اون کارتون رو دیدم. ولی بعد که بابام برام توضیح داد که هیچ 
 ترسم. تر میکنم و کمکدوم اینا واقعی نیست و الکیه، دیگه هیچ کدوم رو باور نمی

 دیدی؟های جنگی چی میفیلمچه خوب. از  -
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اهواره تر توی تلویزیون و مدیدم. مثالً با شمشیر. اینا رو البته بیشاوایل فیلمای چینی رزمی می
اومدم چیزای دیگه رو که شبیهش دیدم. خیلی دوست داشتم دنبال کنم اینا رو... . بعد مثالً میمی

 کردم.بود رو دانلود می

 
 

 
 
 
 
 
 
 رو از کی یاد گرفتی؟دانلود کردن  -

ا پرسیم. اون گفت چه کار کنیم تتر دارم که ازش سواالی کامپیوتریمون رو مییه پسر خاله بزرگ

 فیلم دانلود کنیم
 کنی؟ هایی رو دانلود میچه فیلم -

د من اگه بینیم. بعهمین فیلمای جنگی مثالً. بابا فیلمای جکی جان رو خیلی دوست داره... با هم می
 کنم... .ای رو بشنوم، میام دانلود میفیلم دیگه تعریف

 های جم رو شده که ببینی؟کنی، فیلماز ماهواره دیگه چی نگاه می -

ی ذارن من ببینم. بعضدونم چرا نمیذاشتن که ببینم. هنوزم نمیفیلمای جم رو مامان و بابام نمی

  .وقتا که دیدم چیز خاصی نداشته. هیچ مشکلی نداشت
 ها دنبال نکردی؟فیلمی رو از جم و بقیه شبکهپس  -

 بعضی وقتا دیدم، ولی این که بشینم و نگاه کنم نه. 

 دیدی؟ا چی میههمون بعضی وقت -
پوشیدن، های خیلی کوتاه اینا میمثالً پیش اومده بود که دختر و پسره همدیگه رو بوس کنن یا لباس

 ذاشت ببینم. شاید واسه همین بابا نمی
 ها داشتی؟به نظرت لباس پوشیدنشون چه طور بود و تو چه حسی نسبت به اون لباس -

پوشیدن و لباسای خوشگل.... شبیه پرنسسا و باربیا بودن... خیلی دختراشون همیشه پاشنه بلند می
 دوست دارم بزرگ که شدم، شبیه اینا بشم. 

 کنی؟باربی رو هم نگاه می -
خواست اون جوری لباس بپوشم، اون جوری راه برم، کردم، دلم مینگاه میآره کارتونای باربی رو که 

 . ها رو بکنمخواست اون طوری لباسای قشنگ بپوشم و کارای باربیاش دلم میآرایش کنم، همه



 پذیری کودکاناختالل در روند جامعه/  118

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 کنی اونا با ما خیلی فرق دارن؟فکر می -

د رو خوشگلن. عاشق لباس السا بودم. گیسو کمنترن. مثالً السا و آنا... وای اینا خییییلی اونا خوشگل

 اومد. رو هم خوشم می 1هم خیلی دوست دارم خوشگل بودن. بریو

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 السا و آنا رو چرا دوست داشتی و ازشون چی یاد گرفتی؟ -

 سخواست پرنسخواست خواهر داشته باشم. اونم این جوری من رو دوست داشته باشه. دلم میدلم می
 های جادویی رو دوست دارم.های جادویی داشته باشم. خیلی قدرتباشم، قدرت

 دوست داری چه قدرتی داشته باشی؟ -

 ذهن بخونم. غیب بشم. 

                                                             
1. brave 
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 چرا دوست داری غیب بشی؟ -
تونی یکی رو اذیت کنی. توی کارتونا بعضی وقتا ازین ده، مثالً این طوری میبعضی وقتا حال می

 کرد.تونس غیب بشه. بعد مثالً کارای باحال میتر هم میهری پاکنن. حتی کارا می

 های باحالی؟چه کار -
 مثالًااا شنل انداخت روی خودش و غیب شد. بعد رفت به صحبت معلماش با هم گوش داد. 

 دوست داری غیب بشی تا به صحبت بقیه یواشکی گوش بدی؟ -
م به کنه، شاید این طوری منم بتونتر با این کارش تونست بفهمه کی داره کار بد مینه، ولی هری پا

 کسی کمک کنم. 
 ذهن خوندن چه طور؟ -

 کنن.خوام بدونم، آدما چه فکری راجع به من میذهن خوندن رو هم دوست دارم، مثالً می
 کالً پس از جادو و اینا خوشت میاد؟  -

ن بکنن تونکنه... بعد یه کارایی بکنی که یه عده دیگه نمیفنه. آدم کارای خفن میآره به نظرم خ

 خیلی خوبه. 
 خب به نظرت جادو واقعیه؟ -

ه کنیم باحالیش به همینهایی هم که میگن نه. ولی من دوست دارم تو بازیدونم مامان اینا مینمی
 اقعی نیست و هیجان داره. تونی یه کاری بکنی که وکه یه چیز متفاوته دیگه. می

 شه یاد گرفت؟به نظرت جادوگری رو می -
ن مدرسه رفتتر این طوری بود که با قدرتش به دنیا اومده بودن، اما باید میدونم. تو هری پااِممم نمی

 تا یاد بگیرن.
 شه از تو مدرسه همچین چیزی رو یاد گرفت؟کنی میخب فکر می -

 احتماالً نه.
 تر شجاع رو دوست داری؟حاال چی دخ -

داد. کاراش رو اومد و این که هر چی دوست داشت رو انجام میهای نارنجیش خوشم میاز مو
خواستن جلوش رو بگیرن، اما اون تونست کاری که داد. با این که بقیه میشجاعانه انجام می

 خواست رو انجام بده.می

 دن؟چی شد که آخر مامان و بابات برات تبلت رو خری -
دیدن که من خیلی ناراحت بودم و تنها بودم و کسی رو نداشتم که باهاش بازی کنم. خونه مامان 

ام اینا پیشم نبودن. مامانم اینا هم سرکار کار بودم. همیشه که دختر خالهرفتم بیبزرگمم که می
 رفتن. دیگه این طوری شد که تبلت خریدن تا من از تنهایی در بیام. می
 شد که تبلت رو عوض کردی؟بعد چی  -
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ن و کند شهای سامسونگم زود خراب میآخه آیپد رو خیلی دوست داشتم و خیلی خوشگل بود. تبلت
 هاشون آیفون داشتن که گوشی بود. من رفتم آیپد گرفتم.شن. دوستای خانوادگیمون بچهمی
 ات که آیپد نداره، چه حسی داری؟خب اآلن نسبت به دختر خاله -

تا، ده. ولی اون ناراحت نیسیه کوچولو خوشحالم که فقط من تو خانواده تبلتم آیپده. حس خوبی می
 همون تبلت خودش رو دوست داره. 

 شماره تلفن هم داری؟ -
 آره دارم.

 خب با تلفنت به جایی وصلی؟ -
 واتساپ و تلگرام دارم. 

 کردی؟ای میاز تلگرام چه استفاده -
 ندارم.  تلگرام رو اآلن دیگه

 چرا نداری؟ -

 ذاره بابام داشته باشم. فقط یه سال تلگرام بدون فیلتر داشتم.چون فیلترشکن نمی
 دادی؟رفتی درسته، پس چه طوری با تلگرام پیام میاون موقع پس هنوز مدرسه نمی -

 فرستادن.میفرستادیم واسه دختر خاله اینا...مامان بابامم برام عکس دادم... عکس میویس می
 هات هم اون موقع تلگرام داشتند؟دوست -

 نه اون موقع گوشی نداشتن اونا.
 کنی؟تو واتساپ با کیا چت می -

 فرستن. خودمون... عکس و فیلم و اینا می گروه داریم با دوستام... با معلما... با خانواده
 نین؟زهایی که داری، در گروه راجع به چه چیزهایی حرف میبا دوست -

کنیم... در مورد همین السا و آنا حرف زنیم... مثالً چالش اجرا میذاریم، حرف میدونم، پیام مینمی
 زدیم... .می

 هایی؟مثالً چه چالش -
 مثالً یه بار چالش بالش رو اجرا کردیم.

  چه جالب در موردش نشنیدم... این چالش چه جوری بود؟ -

دن. این طوریه که لباساشون رو در لش بالش دارن بقیه انجام میها اومد گفتش که چایکی از بچه
گیرن یبندن و عکس مذارن جلوی بدنشون. بعد اون بالش رو با کمربند میمیارن و فقط یه بالش می

ومد ذاشتن تو اینستا... بعد دوستم، آوینا که اجلوی آینه از خودشون. عکس سلفی مثالً... بعد اینو می
 شم عکس گرفت و گذاشت.اینو گفت. خود

 تو هم عکس گذاشتی؟  -
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ها اصرار داشتن همه انجام بدیم. آوینا من یه کم خجالتیم. ولی این چالش این جوری بود که بچه
هم قول گرفت که همه انجام بدن، بعد عکس خودش رو گذاشت. خیلی باحال بود. منم یه کم 

تر ها... بیشری نبود که همه جامون معلوم باشهکشیدم، ولی بعد منم انجام دادم. این طوخجالت می

 بدنمون پوشیده بود. 
 این چالش برای کی بود؟  -

 ها تعطیله بود. تو همین کرونا... .تو همین دوران که مدرسه
 بعد با اون عکست چه کار کردی، پاکشون کردی؟ -

 کردم؟از توی گروه نه، باید پاك می
هایی که عرف نیست رو توی اینترنت اره... اما معموالً بهتره عکسدونم بستگی به خودتون دنمی -

 ها سوءاستفاده بکنه.و فضای مجازی پخش نکنیم... شاید کسی بعداً از این عکس
 دونم... من به دوستام اعتماد دارم. آهاااا نمی

 اینستاگرام هم داری؟ -

 نه، من ندارم. 
 هات چه طور؟دوست -
 کنن.اونا هم یکی دوتاشون شاید داشته باشن، ولی از گوشی مامانشون نگاه می 
 کنی؟ تو چه طور، تو هم نگاه می -

ه. منم نگاه کندونم از اینستاگرام. مامانم بعضی وقتا صدف بیوتی رو نگاه مینه، من چیز زیادی نمی
 کنه باحاله.کنم، چون آرایش میمی

 ؟کنیندیگه چه کارهایی می -
 فرستیم... راجع به بقیه دوستامون شاید حرف بزنیم.دار میجوك و چیزای خنده

 مگه همتون توی اون گروه نیستید؟ -
 یم.کنترا اون جا غیبت میایم. بعد به قول بزرگنه، ما یه سری دوستایی هستیم که صمیمی

 فرستید؟هایی برای هم میچه جوك -

 یه سریاشون توشون بی ادبی هم هست. 
 چیزی هست که مثال بزنی؟ -

نه، یادم نمیاد... ولی مامانم یه بار اومده بود سراغ تبلتم، این رو خوند و خوشش نیومد گفت این چیزا 
 چیه... .

 کنه؟مامانت همیشه تبلتت رو چک می -
 نه، اتفاقاً چون اکثراً سرکاره، حواسش نیست. اتفاقی اومد چک کرد. 

 بابات چه طور؟ -
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 ره، زیاد براش مهم نیس.ر ساختمون مینه، اونم س
 کنی؟خب بهم بگو که کارتون و انیمیشن رو از کجا نگاه می -

 کنم. اه میسی هم نگبیام کنم.جم جونیور... برنامه کودك تلویزیون بعضی وقتا عمو پورنگ نگاه می

 کنی؟شبکه پویا رو نگاه نمی -
ده، یی میاشم قشنگ نیست. بعضی موقعا یه چیزاآخه کیفیتش پایینه. رنگاش قشنگ نیست، کارتون

 دم که دانلود کنم خودم. ولی ترجیح می
 کنی یا زبان اصلی؟کنی، دوبله نگاه میدانلود که می -

انلود کنم زبان اصلی درم، سعی میقبالً دوبله. ولی اآلن که یه مدته زبان انگلیسی رو کالس می
 کنم.

 ی؟کنتوی جم جونیور چی نگاه می -
 کنم.ها فیلمم نگاه میهر چی خوشم بیاد... بعضی موقع

 گه نگاه نکن؟کنی، کسی بهت نمیها رو که نگاه میاین -

پرسه که درسات رو خوندی؟ بعد بیا نگاه کن. اما خاله ریحان که میاد پیشم وقتی چرا مامانم می
 ذاره. ده، بخوام نگاه کنم، میتنهام، اون زیاد گیر نمی

 بینی؟هایی از جم جونیور میرتونچه کا -

ها ازیده... مثالً داستان اسباب باگه کارتونای مثل باربی و السا بده خوشم میاد... اما این مدلی کم می

ده. مینیونا خیلی بامزه ان... بعد بعضی وقتا باب اسفنجی ها میرو دیدم ازش. کارتون در مورد مینیون
 کنم.نگاه می
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 ها چه طوری بود؟داستان اسباب بازی -
خیلی خوبه. اندی رو دوست دارم. این که اندی و اون دختره همدیگه رو دوست داشتن هم خوشم 

 دونم قدیمیه، ولی باحاله. اومد. البته میمی

 دن؟کنی، روابط عاشقانه رو هم نشون میهایی که نگاه میکارتون -
 آنا و کریستف همو دوس  دختره، پسره رو دوست داره یا برعکس. مثالًدن. مثالًآره، اکثرا نشون می

 نن. کشن و ازدواج میداشتن و عاشقونه بود. گیسو کمند هم همین طور. بعد اینا با هم دوست می

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها برات دیدنشون جذاب هست؟خوب بعد این -

 آره، قشنگه دیگه. 
 ها چیه؟ ابطهخوب حست راجع به این طور ر -
 نظری ندارم. 
 شون با هم خیلیبینی که دخترها و پسرها رابطهکنی، بعد میهایی که نگاه میتوی کارتون -

 به نظرت این کار، کار درستیه؟صمیمیه، 
 آره، به نظرم مشکلی نداره. 

 کنی مشکل نداره؟چرا فکر می -
 گن، اگه درست رفتار کنی مشکلی پیشگن خوب نیست، ولی مامانم اینا میآخه تو مدرسه به ما می

 نمیاد. 
 ها مشکلی ندارن؟پس مامانت این -

 گن در این مورد.نه، اونا چیزی نمی
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 خونی؟ هات رو میها مجازیه، درسراستی الهام جان اآلن که کالس
 شه تقلب کرد، چرا درس بخونم. شه تقلب کرد، بعد وقتی میخونم. آخه مینه، زیاد درس نمی

 گن درس بخون؟ها بهت نمیمامانت این -

 خوادگه درس بخون، دکتر بشو یا خانم مهندس شو. من ولی دلم میاش میگن، مامانم همهچرا می
 هنرمند بشم، مثالً بازیگر بشم. 

 فکر افتادی که بازیگر بشی؟ چی شد که به این -

رم. بینیم، دوست دارم که خودم جای اونا باشم و بازی کنم یا مثالً تو نقششون میچون وقتی فیلم می

 کنم.رم جلوی آینه با خودم صحبت میمی

 کنی؟آرایش هم می خودت رو -

 کنم. مامانم دوست نداره.نه، آرایش زیاد نمی
 خودت چه طور؟ -

 بینم. من رژ رو خیلی دوست دارم.شم. گفتم که صدف بیوتی رو هم میمن عاشق آرای

 تر دوست داری؟چه طور از بین همه چیزها، رژ رو بیش -
 مثالً برتزها که یه مدل کارتونن، لبای گنده دارن و رژاشون خوشگلن.  -

 
 
 
 
 
 
 
 

 هاشون طبیعی نیست.خب برتزها که خیلی کارتونی هستن، قیافه

 اتفاقاً خیلی دوست دارم بزرگ که شدم، اون طوری کنم لبامو یا دماغمو عمل کنم. 

 عه چرا، تو که خیلی خوشگلی؟ -

 ن. تر از منها خیلی خوشگلبینه، بچهترن... تو همین اینستا هم که مامانم میاونا از من خوشگل

 ده؟بینی، چه حسی بهت دست میها رو میخب اون -

خوشگل نیستم و باید تغییر کنم تا خوشگل بشم. حتی مامانم هم دماغش رو عمل حس این که 

 گن که دماغم شبیهه اونه. واسه همین بهتره که منم عمل کنم.کرده. به منم می
 کسی بهت گفته خوشگل نیستی؟ -

 کنن تا من.تر تعریف میام مهسا بیشنه کسی نگفته. ولی همه از دختر خاله
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 کنن؟می چه تعریفی ازش -
 رسه. هاش میاین که مثالً چه دختر آروم و خوبیه و به درس

 گن؟ در مورد تو چی می -

گن تو هم خوشگلی! واسه همین دوست دارم کنن، ولی نمیمن رو هم چون تک فرزندم، ناز می
 بزرگ بشم تا بتونم خوشگل بشم. مثل پرنسسا لباس بپوشم.

ی. البته که خوشگلی نباید معیار باشه. خیلی چیزای خوب ولی به نظر من شما هم خیلی خوشگل -
 تونه به دست بیاره. ای هم هست که آدم میدیگه

 زند(.گه...) لبخند میمادربزرگمم همین رو می
 های مختلط هم دارید، مثالً هم دختر باشید هم پسر؟ توی واتساپ گروه خب الهام جون، -

 یه گروه داریم. های زبانمون داریم، با همکالسی
 کنید؟خب چند نفرید و در مورد چی صحبت می -

تا دختر چهارتا پسر. همه با هم دوستیم. تولد گرفته بودم، اونا هم اومده بودن. ده نفریم. شیش

 مامانامون هم همه با هم دوستن.
 ات با پسرهای گروه چه طوریه؟چه خوب. رابطه -

شن خونه همدیگه. ما هم بعضی تباطن. هر چند وقت جمع میخوبیم با هم. مامانامون با هم در ار
و خیلی ها، من یکیشون ربینیم همدیگه رو. راستش خاله جون به کسی نگیوقتا تو این مهمونیا می

 کنم من رو دوست نداره.دوست دارم. اسمش رادانه، ولی اون حس می

 چی شد که این فکر رو کردی؟ -

با یکی دیگه از دخترا خوبه. ولی من کاری نکردم آخه که بخواد با من اش با من دعوا داره، ولی همه
 بد باشه. 

 هات هست؟گی، مثل دوست داشتن بقیه دوستخب خاله جون این دوست داشتنی که می -
تر از بقیه دوستام دوسش دارم. همون طور که آنا کریستف رو دوست داشت. تولدش آره، ولی بیش

 م.که بود، لپش رو بوس کرد

 بعد رادان تعجب نکرد که بوسش کردی؟ -
 نه، چون خیلی خوشگله، همه دوسش دارن. 

 ها رو زیاد دیدی؟ها، این طور حرکتتو توی کارتون -
 شه. دن و کسی ناراحت نمیها انجام میآره، تو کارتون

 پس برات طبیعی بوده؟ -
 آره.

 دی بهم بگو.می هایی هم که گوشالهام جون در مورد موسیقی و آهنگ -
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ده و ایران عصر که تو ماهواره می 1کنم. مثالً امریکاز گات تلنتهای موزیک رو نگاه میاِممم برنامه

ی باحالیه. کلی آدم عجیب و غریب میان و کارای خالقانه جدید رو ازش تقلید کرده. خیلی برنامه
 کنن. صداهاشونم خیلی خوبه. می

 
 

 
 
 
 

 سی و رادیو جوان. امکنم مثالً پینگاه می های موزیک همکانال
 تر خوشت میاد؟ها بیشاز کدوم خواننده -

ه ای رو هم دوست دارم کخودم بیلی آیلیش و سلنا و تیلور سوییفت رو دوست دارم. یه گروه کره
 اسمش یادم نیست. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 چرا ازشون خوشت میاد؟ -

لن ای هم که خیلی خوشگخوشگله هم تیلور. این گروه کرهچون خیلی خوشگلن. هم بیلی خیلی 
 حتی رادان هم یه کم شبیه همیناست. 

 کنی که همه باید خوشگل باشن؟چی شده که این قدر زیبایی برات مهمه و فکر می -

                                                             
1. America's got talent 
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بینم همه اومدن که خودشون رو رم، میدونم، کالً به نظرم مهمه. بعد محل کار مامانمم که مینمی
اش خوشگال رو وی هم همهده که برای همه مهمه. توی اینستا و تیکنن. پس نشون میخوشگل 
 دن. واسه همین منم از خوشگلی و خوشگال کالً خوشم میاد.نشون می

 چرا مگه خوشگلی چه اهمیتی داره؟ -
 شه. تر میذارن و آدم باکالسهمه آدم رو دوست دارن، همه به آدم احترام می

 نظر تو یعنی چی؟با کالس از  -
 یعنی خفن. چیزای گرون و خوشگل داشته باشی. نه مثل بعضی از آدما.

 ها؟ کدوم آدم -

 رسن، اما مامان من به خاطر کارش، تیپش خوبه.ام اینا خیلی بد تیپن و به خودشون نمیمثالً خاله

 ترها خیلی تفاوت هست؟هات و بزرگبه نظرت بین نسل شما و دوست
 دونم!نمی

دادن، بهتر از اآلن ترا وقتی بچه بودن انجام میبه نظرت کدوم یکی از کارهایی که می بزرگ -

 بوده؟
اونا خیلی خواهر و برادر داشتن. ولی من فقط یکیم. به نظرم اون طوری بهتر بود. اونا خیلی همبازی  

 کنه، خوشم میاد.رفتن خونه همدیگه... مامان که تعریف میداشتن. می
 داشتی یا بازی با تبلت رو دوست داری؟تر وست داشتی مثل اون موقع همبازی بیشیعنی د -

 شه.کنه، خسته میهر دوتاش رو دوست دارم. آخه وقتی آدم خیلی هم با تبلت بازی می
 کنی؟فقط با تبلت بازی می -

 ایکس باکس هم دارم.
 کنی؟هایی با اون میچه بازی -

 کنم. رقصم یا ماشین بازی میذارم بعد باهاشون می. میهایی که حرکت و رقص دارهبازی
 کنی، باعث نشده که درست ضعیف بشه؟هایی که میبازی -

لب دونن تقکنیم. مامان اینا مییه کوچولو... البته تو دوران کرونا بهتر شد. چون همه تقلب می
 شه کرد. کنیم، ولی خب چی میمی
 گن درس بخون؟بهت می -

 گمخوای تقلب کنی هم بکن، ولی قبلش خودت بخون. منم میگن بخون. اگه مییآره بهم م
 خونم.خونم، ولی نمیمی

 به نظرت تقلب کردن کار درستیه؟ -
خونم درسام رو یا کالس نقاشی رو هم رم میآخه درسا رو دوست ندارم، مثالً کالس زبان که می

 رو ندارم. دوست دارم، ولی مدرسه حوصله امال و علوم و اینا
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 معلمتون رو دوست داری؟ -

مون براش مهم بود. امسال چون معلم آره، معلم پارسالمون خیلی خوب و مهربون بود. درس خوندن
خونما، اما زیاد خونم. میبینم و منم درسا رو دوست ندارم، دیگه زیاد چیزی نمیجدیدمون رو نمی

 خونم.نمی
 نگفتی به نظرت تقلب کار درستیه؟ -

 گه.دونه و چیزی نمیدونم. اگه تقلب نکنم نمرم پایین میاد. آخه خود معلم هم مینمی
 استفاده کردن از تبلت و ایکس باکس باعث شده که تو روند خواب روزانت تغییر ایجاد بشه؟ -

بازی  بینم یاهم بیدارم. کارتون می 9، 3خوابیدم. ولی اآلن تا آره. مثالً قبالً که مدرسه بود، زود می
 کنم.می

 گن؟ها چیزی بهت نمیمامانت این -
 خوابن. اونا زود می

 هات هم سبک زندگیشون تغییر کرده؟دوست -

 ایم، مامان به ما گیر نده.گم ما همه این شکلیگه، میآره، همه. بعضی وقتا که مامان یه چیزی می
 تر انجام بدی؟خواهت رو بیشهای دلاآلن که دیگه مدرسه هم نداری، باعث شده که فعالیت -

رك و کم دیگه رفتیم. پارفتیم. کمتونیم بریم. اوایل خونه مامان بزرگ هم نمینه. چون هیچ جا نمی
 تونیم بریم. مسافرت و اینا هم نمی

 رفتی مسافرت؟قبالً می -

 آره.

 کردی؟توی مسافرت هم با تبلت زیاد کار می
 ذاشتم. م تفریح، بسه دیگه کنار بذار. منم میگفت که اومدینه زیاد. مامان هم می

 های بیلی آیلیش کدوم رو دوست داری؟از آهنگ -
یه آهنگش خیلی معروف شده بود. اسمش بود آیم اِ بد گای. کالً هم از تیپش و کاراش خوشم میاد. 

 ده. بدرسته که من از خوشگال خوشم میاد، ولی بیلی براش مهم نیست که کی چه نظری در موردش 
 مگه تیپ بیلی چه طوریه؟ -

 تر دوست دارم. رنگ موهاش سبزه. البته من مدل پرنسسی رو بیش

 های ایرانی هم کسی هست که دوستش داشته باشی؟ از خواننده
خونه زاده همون که دونه دونه رو میاِممممم...آره از سحر خوشم میاد، خوشگله... از محسن ابراهیم

 کالسن و شیک نیستن. ن بند هم خوبه. ولی اکثرشون بیهم خوشم میاد. ماکا
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 از کجا باهاشون آشنا شدی؟  -

 کردم. ود میدیدم که گذاشتن دانلهای تلویزیونی یا مثالً آهنگاشون رو تو تلگرام یا واتساپ میاز برنامه
 ها رو؟تر دوست داری یا ایرانیها رو بیشخارجی -

 تره، کاراشونم متفاوته.ها رو، هیجانشون بیشخارجی

 چرا گفتی شیک نیستن؟ -

 چون لباساشون جذاب نیست.
 به نظرت اآلن مد و تیپ چه طوریه؟  - 

خوان برامون جشن تکلیف تیپای ایرانی رو دوست ندارم. از چادر و حجاب خیلی بدم میاد. امسال می
 خیلی دمده هست. تیپای خارجی رو دوست دارم.بگیرن، واقعاً بدم میاد از این کار. 

 خانواده خودتون چه طورین، نظرشون در مورد حجاب چیه؟ -
 کنه.تر رعایت میام چون معلمه، بیشذارن، فقط خالهنه، اکثرا شال و اینا نمی

 ها خوشت نمیاد، از چه مدلی خوشت میاد؟ حاال که از این تیپ -

 یا پرنسسی لباس بپوشم، مجبورم اسپرت بپوشم. مثل همین بیلی.  تونم مثل باربیمثالً چون نمی
 کنیم چیه؟هایی که استفاده میدر کل نظرت در مورد فضای مجازی و تکنولوژی

 شدم. خوبه که هست.اگر نبود، خیلی تنها می
 کنی؟ده که احساس تنهایی نمیچی بهت می -
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یا پرستارم هست یا پیش مامان بزرگمم. فامیل رو چون من مامان و بابام که اکثراً سرکارن. خودمم 
دهای بینم یا با مکنم یا فیلم و سریال میبینم. به خاطر همینه که یا بازی میاش نمیهم که همه
 کنم ازشون جدا شدم. تر حس میکنم و این طوری کمشم و یا با دوستام چت میروز آشنا می

 به کتاب خوندن هم عالقه داری؟ -
یاد. چندتا کتاب قصه دارم. بابام از نمایشگاه کتاب خریده برام. بعد یه بار هم رفتیم شهر کتاب، بدم نم

وم شه تمای میپر از کتاب و لوازم تحریر بود. اون جا هم خرید کردم. ولی خب کتاب رو چند دقیقه
 کرد دیگه.

 پس دوست داری که کتاب بخونی؟ -
 آره، بدم نمیاد.

 و مامانت در مورد سیاست و اخبار روز با تو صحبت کنن؟تا حاال شده بابا  -

 گه در مورد ایران.شنوم که اخبار چی میمستقیم فکر نکنم، اما می
 چی شنیدی؟ -

گفتن که ایران زده به هواپیمای مسافرا من خیلی ترسیدم. دیگه مثالً اون موقع هی تو اخبار می
 دوست ندارم با هواپیما جایی بریم.

 عزیزم؟چرا  -
  چون خیلی زیاد پیش میاد این حرف رو مامان هم زده بود.

 دیگه چی از سیاست شنیدی؟ -
مون با آمریکا خوب نیست... تلویزیون ایران هم هی مرگ بر آمریکا و اینا نشون مثالً این که رابطه

 ده.می
 نظر تو در مورد امریکا چیه؟ -

 دن. اش بهش فحش میدونم چرا همهخوبه، نمیدونم... اما امریکا خیلی من چیز زیادی نمی
 کنی آمریکا خوبه؟چرا فکر می -

 چون خوشگله شهراش.... فیلما و اهنگاشم قشنگه... ولی خب تو ایران چیز قشنگ زیاد نداریم.

 نظرت در مورد ایران چیه؟  -

 دونم، مثالً چه نظری؟نمی

 دوست داری ایران رو؟  -
 آره دوست دارم.

 به محیط زیست و طبیعت ایران چیه؟نظرت راجع 
اوممم من زیاد عاشق گل و گیاه نیستم... مامان بزرگم هست، اون گالش رو خیلی دوست داره، ولی 

 تر دوست دارم یه حیوون خونگی داشته باشم.من نه. من بیش
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 مثالً چه حیوونی؟ -
 سگ کوچولو خیلی دوست دارم. آوینا یه دونه داره، خیلی نازه.

 گن سگ نجسه و نباید توی خونه باشه؟ونی که توی اسالم میدمی -

 خب بگن... یعنی چی، آخه سگ به این خوشگلی چرا باید کثیف باشه؟

 به خانواده گفتی و برات نخریدن؟ -
 آره.

 چرا؟ -

 گیرم.رم، میتر که شدم خودم میریزه. بزرگگه موهاش میمامان زیاد دوست نداره. می
 قه نداری؟پس به طبیعت عال -

 دارم اما نه زیاد... .
 به مسایل هنری عالقه داری؟ -

 رم، دوست دارم نقاشی کشیدن رو. کالس نقاشی هم می

 کشی؟با چی نقاشی می -
فعالً با مداد رنگی، ولی بعداً شاید آبرنگ هم رفتم، خیلی دوست دارم. آبرنگ یه دونه کوچیک دارم 

خرم. عاشق مداد رنگی هم هستم. یه عالمه خوشگلش رو میکه رنگاش کمه، بعداً یه دونه بزرگ و 
مداد رنگی دارم. فابر کاستل، پیکاسو و اینا.... به مامان گفتم امسال برای تولد ازین مداد رنگی 

 خره.ها بخره برام. گرونه، ولی اگه اصرار کنم میایطبقه

 

 

 
 
 
 
 
 
 وای؟خمگه نگفتی مداد رنگی زیاد داری، پس چرا بازم می -

منم باالخره  کنم کهها ازینا داره، خیللیی خفنه. شبا کلی بهش فکر میریم یکی از بچهکالس که می
 خرم یه روزی.ازینا می

 ولی بهش نیاز نداری درسته؟ -
 تا رنگ توش هست که من ندارم.شه گفت... دو سهاِممممم....می

 دوست داری در آینده هم نقاشی رو ادامه بدی؟  -
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 یلی.آره خ
 الهام جون خیلی ممنون که وقت گذاشتی تا با هم صحبت کنیم.  -

 مرسی خاله جون.

 ساله 11 سودهمصاحبه با  -5-2

ونو زنند، موهاشکنند، الک میدارند، آرایش میجا حیوونایی که دوست دارند رو نگه می اون

 . دنهامون گیر میکنند، نه مثل اینجا که به سگدرست می
 پژوهشگر:تذکر 

خواند و پدرش جانباز جنگ است. سوده سوده کالس پنجم ابتدایی در مدرسه غیرانتفاعی درس می

ها از وضع اقتصادی خیلی خوبی برخوردارهستند، بسیار آرام است و نسبت تک فرزند خانواده است، آن
تی اتفاق کند، به قول مادر او حتی وقهای هم سن و سال خودش خیلی شیطنت نمیبه دختر

ر کند، فقط لبخند زده، هیجانات خود را بسیاافتد یا وقتی فیلم کمدی نگاه میبسیارخنده داری می
آید، طبق اظهارات مادر نمرات های خود به نظر میتر از هم سن و سالکند. در مجموع آرامکنترل می

ه با سوده شطرنج بازی کردم ک بسیار باالیی در مدرسه کسب کرده، در ابتدا با هماهنگی مادر سوده
 البته کیش و مات شدم، بعد از این که سوده با من احساس راحتی کرد، مصاحبه را شروع کردم. 

 

 سوده جان تو چند سالته؟ -
 یازده سال و چهار ماه. 

 کالس چندم هستی؟ -
 کالس پنجم هستم. 

 هات دوست داری با هم صحبت کنیم؟ها و کالسدر مورد درس -
کنند برای کالس باالتر. کالسا هم خوبه، چون ها کمی سخت شده، دارن ما رو آماده میبله، درس

العاده ها صحبت کردن، بعد ساعت دو برامون کالس فوقهای خوبی دارم. مادرامون با معلممعلم
 رم.ریاضی گذاشتند. البته من کالس زبان هم می

 ن؟چرا مادران شما این تصمیم رو گرفت -

 خوان تا پایه ما قوی بشه.می
 تر هستی؟هات صمیمیبا کدوم یکی از دوست -

 روشا، زهرا، فلور، دیانا و رژان، البته با رژان خیلی صمیمی هستم با بقیه یه کمی. 
 بینید؟غیر از زمان کالس هم همدیگه رو می -
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 ریم.خونه همدیگه می بله، رژان و من وقتی درس نداریم با اجازه مامان من و مامان رژان،
 کنید؟هایی میبینید، چه کاروقتی همدیگه رو می -

پرسیم. من و رژان شاگرد اولیم، بعدش هم هامون رو از هم مینیم ساعت تا یک ساعت اول، درس

 زنیم. با هم حرف می
 کنه؟و صحبت میتر با تاگه اشکالی نداره، خیلی دوست دارم بدونم معموالً رژان در مورد چی بیش -

گیرند، یه دخترخاله داره، اِممممممممممم خوب در مورد همه چی، مثالً رژان اینا خیلی پارتی می
کنه، آخه درس صبا خوب نیست، به خاطر همین اسمش صباست، خیلی حسوده، به رژان حسودی می

ذاره تو گیره میذاره، عکس جدید میخره، کلی برای رژان کالس میهر روز یه چیز جدید می
زنیم، خیلی لوسه، یه جوریه، یه بار هم من رو پروفایلش. من و رژان در مورد صبا خیلی حرف می

ن زنه. مهای خیلی گرون، تیپ میمسخره کرد. منم خیلی دوستش ندارم، مثل مدال با اون لباس
 ره کنه.ولی نباید کسی رو مسخ خوب دوست دارم مدال رو، تیپ زدن هم بد نیست،

 گی چی هست؟ها که میمنظورت از مدل -

وی تیده جم ذاره، تازه فقط هم اجازه میکنه، تابستونا میها، ماهواره رو جمع میمامانم موقع درس
دهد(، آخه مدال خیلی خوشگلند، خندد و ادامه میها و مدالش ببینم )میو فیفا رو به خاطر لباس

وشند و پهای جدید میپوشند، لباسهای خوشگل و رنگ رنگی میکلی لباسالغرند، قد بلندند و 
 دارم. دونه من خیلی مدال رو دوست چون مامان میکنند، تندتند لباس عوض می

 
 

 
 
 
 
 
 

بینم. حیوونات رو دوست دارم، جنگل و سبزه و ... اینا، ولی از جم آهان نشنال جغرافیک رو هم می

ام وصلهخوده، حکنم، چون خیلی بیها الکی تلویزیون رو روشن مییاد، بعضی وقتجونیور خوشم نم

 اش رو اجازه ندارم.ره، بقیهسر می
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 ده؟هایی میتونی بگی جم جونیور چه برنامهمی -

 ذارمنمیدن از ماهواره استفاده کنم، تو اون یک ساعت وقت مامان و پدر فقط یک ساعت اجازه می
 کنم.ها رو نگاه میتر مدل لباسبرای کارتون، بیش

 هات هم مثل شما از ماهواره استفاده دارند؟دوست -
 نند. بیتر یه سریالی که جدید اومده رو میها شنیدم که اونا بیشازشون نپرسیدم، ولی از بچه

 تونی اسمش رو بگی؟می -

 بازی پادشاهان. 
 دونی؟داستانش رو می -

 آید(.ندیدم من )کمی مضطرب به نظر می
 هات چرا این فیلم رو دوست دارند؟دونی دوستنمی -

 گوید( این اسم یه سریاله هالیووده، نه فیلم. خندد و می)می
 دونی؟ها رو میمندی اونآهان خوب، علت عالقه -

 گن همه چیز داره. اومممممممم من ندیدم، ولی خوب می
 تر توضیح بدی؟تونی فیلم بازی پادشاهان رو بیشمی -

های خیلی ترسناك داره که یه دختره سوارش گن همه چیز داره، اژدمن ندیدم، ولی دوستام می

 ده.خواد انجام میره و هرکاری میشه و خیلی کیف داره، همه جا با اون میمی
 اژدها؟ -

 دوگرها.هایی که واقعی هستند، مثل جابله، اژدها
 ها وجود داره؟واقعاً اژد -

ود کنی وجگن، فکر میگن اون قدر واقعی هستش که دوستام میدونم وجود نداره، ولی میاآلن می
 داره، من که فیلم رو ندیدم.
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کنه، ها که مثل جادو هستند، به دخترایی که نیاز دارن کمک میدختره مثل جادوگراست، با این اژد
بره تا همه جا زن باشه که من خیلی خوشم اومد، گن رو از بین میکه مردا زور می تمام شهر رو

 .وقتی تعریف کردند

حاال از جادوگری خوشت  هاش هم مثل جادو هست.گفتی ... دختره مثل جادوگرها هست و اژد -
 اومد؟

 .من دوست دارم قدرتی داشته باشم که بتونم به همه کمک کنم
 و وجود داره؟حاال به نظرت جاد -

 دونم.ده هست، نمیها نشون میگه جادو وجود نداره، ولی تو تمام فیلمخوب پدرم می
ند که خیلی گفتها میبچهها، ها و پرنسسپوشند، خیلی قشنگ مثل ملکههای قشنگی میخوب لباس

 .های قشنگی تو فیلمه، همه جاش سرسبزهجا
 تونی بکنی، من دوست داشتم برم ببینم اونعجیبه، اصالً فکرشم نمیهایی داره که خیلی یه شهر

 های عجیب رو.شهر

 شما هم دیدی؟ -
 گفتند. نه ندیدم، وقت زنگ تفریح می

 هات دیگه از چه چیز فیلم بازی پادشاهان خوششون اومده بود؟دوست -
 های بدی هم داشت.خیلی چیزگوید(: خوب )بسیار تردید دارد، آب دهان خود را فرو برده، می

 بد؟ -
 گفتن که به نظر من بد بود.های لختی هم میها از چیزبچه

 ها بدشون اومده بود؟یعنی بچه -
مرده  اش تو فیلم زن وگفتند که همهگفتند و خوششون اومده بود. میها مینه اونا داشتن از اون چیز

 اندازد(.)سرش را پایین می کنند و...لختن و همدیگه رو بغل می
 دن این فیلم رو ببینند؟هاشون اجازه میخانواده -

 رن خونه یکیشون و یواشکیتاپ و با هم میریزن تو لپنه، اینا یواشکی به جای درس خوندن می
 بینند.می
 گی، ندیده؟دوستت رژان چی، اون هم این سریال رو که می -

 بینم.ها من و تو رو میدن. البته من بعضی وقتمادرمون اجازه نمی نه، من و رژان ندیدیم، پدر و
کنم، هاست. بعد هم چون پدرم جانباز هست، من پیش پدرم نگاه نمیمخصوصاً وقتی مسابقه خواننده

ها رو خونه دایی اینام ببینم. من ده مسابقه خوانندهذارم، ولی مامانم اجازه مییعنی بهش احترام می
بینم، اون این کانال نشنال رو هم با پدرم میرقصم. ها هم میاشق آهنگ و رقصم، بعضی وقتع

 م.کانال رو خیلی دوست داره، البته خودمم دوست دار
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 ده؟مگه کانال ایران طبیعت و حیوانات را نشان نمی -
 خندد(.منظورتون راز بقاااااست؟ )می

 چی شد خندیدی؟ -

 .آخه هیچی نداره اصالً
 ده، درسته؟ها طبیعت وحیوانات رو با دوبله فارسی نشون میبعضی کانال -

کنم اش سانسوره، منم خوشم نمیاد کانال ایران رو ببینم، من فکر میبله، ولی به قول مامانم همه
 همه کاناال همینن.

 خوب گفتی مسابقه خوانندگی رو هم خیلی دوست داری؟ -
ت من دوس کنم.کنند و کیف میخیلی کیف داره، همه تشویقت میبله، من عاشق خوندنم، چون 

آمریکایی، های ره، مثل خوانندهداشتم برم کالس آواز، آخه دختر دوست مامان، کالس آواز می
 گه دختر مسلمان نباید آواز بخونه و دوبارهولی پدرم میشن با خوانندگی، چه قدر پولدار میدونید می

ه کنم ککنه، من قبول میکنه. وقتی در مورد خاطراتش صحبت میو... صحبت میدر مورد جنگ 

 نباید این کار رو انجام بدم.
 گه؟پدرت در مورد جنگ چی می -

گه که با هم دوست بودن و به خاطر ما جبهه ها، پدر در مورد دوست شهیدش میخوب خیلی چیز
ها ضی وقتگه، بعها میبینند، خیلی چیزها رو نمیها این چیزخیلیرفتن تا ما راحت باشیم، ولی اآلن 

شم، به خاطر همین مامان اش غمگینه و ناراحت میگیره گوش بدم چون که همهام نمیحوصله
ها اش غمه و ناراحتیه. بچهها گوش ندم. من جنگ رو دوست ندارم، همهکنه تا به این چیزصدام می

 بریدند. کشتند، سر پدر و مادراشون رو میرو می
 هات در مورد جنگ و شهدا، چی هست؟خوب نظر دوست -

زا چیه، دونند این چیدونند، ببخشید اصالً نمیهاشون اینا رو مسخره میدونم، ولی بعضیخیلی نمی
 دایم توی سفرند و کیف و حال.

 کنید؟می ای همسوده جان توی مدرسه به جز درس، کار دیگه -
زنگ  زنن.ها در مورد چیزایی که دیدن و شنیدن حرف میآره. مثالً وقتی کالسی کنسل بشه، بچه

 ها هم همین جوریه. مثالً دیروز یکی از دوستای کالس دیگه، برامون یه سورپرایز داشت. تفریح

 چه سورپرایزی؟ -
 دوست دارم.دونست من خیلی یه مجله مدل ایتالیایی آورده بود، می

 ها رو بیارن؟توی مدرسه مشکلی نیست این چیز -
 ها متوجه نشدند. زنگ تفریح بود، معلم

 کنند؟مگه شما رو کنترل نمی -
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ش روش ذاره تو لباسخندد(. اگه کنترل هم بشه، نوشین خیلی خوب بلده قایمش کنه، مینه بابا )می
 پوشه. چند بار این کار رو کرده.پانچو می

 خوب مجله رو دیدید؟ -

 کند(.خیلی قشنگ بود، چه مدلینگی )با لذّت توصیف می
 ها و مدلینگی که دیدی، چی هست؟سوده نگفتی منظورت از مدل -

پوشن و بعد میان رو صحنه، خیلی جذابه، منظورم مدلینگه لباس هست. خیلی به روز لباس می
های جدید سال بود، ها عکساونری تیپ بزنم. هاشون جدید و به روزه، من دوس دارم اون طولباس

 هیچ جا نداره، تیپشون خیلی قشنگ بود.
 تونی دقیقاً بگی چه جور تیپی بود و چه تیپی رو تو دوست داری؟می -

و  دار. من از لباسای خیلی کوتاهدوزی شده و پیرهن دنبالههای طالیی و تیکهدامن و پیرهن با پارچه
ها نیست، صبا هم اون جوری تیپ وشم نمیاد، چون پدرم هم اصالً موافق این چیزلختیشون خیلی خ

 زنه.می

 صبا؟ -
 دخترخاله رژان که خیلللللی حسوده.

 پوشه؟زنه، پیرهن بلند و تیکه تیکه میصبا چه جوری یعنی تیپ می -
های ارکه و عمه رژان لباسهای ماش در حال خرید از مغازهپوشه، البته اون همهنه، صبا اسپرت می

خره. لباسای صبا از اونایی که تو ها میاش از اون لباسمزون ایتالیا و فرانسه رو میاره، اینم همه
ای نرمی که داره، های پارچهگم، اون بلوز شلوارعکس رژان دیدم، خیلی بازتره. ولی اینا رو نمی

خره، منظورم اینه که هر چی دوست داره می. ا نیستهرنگاش دیوونه کننده هست. اینجا از اون رنگ
 تربیته، همه رو مسخرهشن، فقط خیلی بیاش در حال خریده، ایناش خوبه، تکه، همه جذبش میهمه
ها مقایسه کنه و اونا رو با تمام بازیگرای توی فیلمکنه، هر کس رو با هر تیپی که داره، مسخره میمی
رو هم  کنه، اوناییکنند رو مسخره میکنه، اونایی رو که آرایش نمیمسخره میکنه، چاقیشون رو می

 شره.هاش خیلی محپوشه، رنگکنه، ولی خیلی لباسای رنگ رنگی میکه پول ندارند رو مسخره می
 هاش محشره؟رنگ -

 هاش تکه. گم، خیلی رنگرنگ لباساش رو می

 تر توضیح بدی؟شه بیشمی -
انم برای عروسی دختر یکی از دوستای مامانم، خیلی تو تهران و تبریز و کیش رو گشتیم، من با مام

 خواستیم، پیدا نکردیم. ولی یه لباس رو که می
 خواستی؟مگه چی می -
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یی پوشیده های طالمن یه فیلم دیده بودم، تو اون فیلمه دختر یه پادشاه یه لباس دو تیکه آبی با تور
قط کمرش باز بود و با همون تور موهاش رو بسته بود، براشینگ کرده بود. من و بود که یه کمی ف

 مامان خیلی گشتیم تو خیابون زرتشت، ولی اون رنگ پارچه رو پیدا نکردیم.

 معلومه از اون رنگ خیلی خوشت اومده بود. -
 ، مدلش سادهکردزد، همه رو جذب خودش میبله خیلی تک بود، طالیی داشت، واقعی بود، برق می

 بود، ولی خیلی خوشگل بود، رو مد بود.
 اسم فیلم یادت میاد؟ -

 کرد، یه بار دیدم، ولی خیلی خوشم اومد از لباسش.اسمش نه، از شبکه جم تابستون پخش می
 داستان فیلم یادت میاد؟ -

ردم همون کدیدیم، وقتی لباس رو پوشید، من سریع ضبط نه خیلی، فقط یادمه موقع شام داشتیم می
 یه تیکه رو. 

 یعنی دیگه فیلم رو ندیدی؟ -

نم کردند و... منه، خیلی احساسی بود، شاهزاده و دختره خیلی صمیمی بودند و همدیگه رو بغل می
 سریع رفتم تو اتاقم خجالت کشیدم... .

 های طالیی و براق خوشت میاد. پس از لباس -

های واقعی باشه، رنگ خیلی واقعی، نه مثل رنگ پارچهبله، لباسی که مثل لباس اون دختره رنگش 

پوشه، منم برای پیداکردن لباس عروسی، از مامان خواستم به اش از اون لباسا میتو ایران. صبا همه
 ام هم یه مزون برام معرفی کرد. ام بگه، خالهخاله

 گی، منظورت چیه؟رنگ واقعی رو می -

دهد و آورد و به من نشان میشود و از داخل کمدش یک لباس میکند و بلند می)کمی فکر می
گوید(: مثل این، ببین این رو، رژان برای تولدم خریده، خیلی خوشگله، رنگش رو ببین، چه قدر می

های واقعی داره، نرمه رنگش، ببین اصالً اینجا ما این رنگ رو نداریم. مامانم رنگ داره، چه پولک

گه اسم این رنگ بژ بازه و کلی طرفدار داره، هر کسی پوست پیازیه، ولی رژان میگه این رنگ می
کنه که اسم رنگ چی باشه، مهم اینه گه چه فرقی میره. مامانم مینداره، از کم رنگ به پر رنگ می

ها که پوست پیازی و بژ رنگ نزدیک بهم هستند، ولی من برام مهمه رنگ لباس، اینجا این رنگ

ست، مثل رنگ ماشین که ما اینجا کم داریم، رنگ لباس هم کم داریم، به خاطر همین یه لباس، نی
ام معرفی کرد رفتیم، ولی پدرم موافق نبود، من بهش گفتم که دوستام همه از به مزونی که خاله

شور ز اجناس کگه ما باید اگه اسرافه، میدیم، میگیرند. ما که این کار رو انجام نمیخارج لباس می
وافقت گیره و مخودمون خرید کنیم، باید ساده لباس بپوشیم، ولی مامانم خدا روشکر طرف من رو می

 پدر رو گرفت.
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 خواستی؟لباست همونی شد که می -
اش از اون بد نبود، ولی رنگش رو دوس ندارم، خیلی خاص نبود. لباس صبا خیلی خوشگله، تکه. همه

 کنه. ده، حتی من رو اذیت میاین قدر بدجنسه، اصالً لباساش رو به رژان نمیطرف براش میارن، ولی 

 های صبا خوشت میاد؟ معلومه خیلی از لباس -
نه، کبله، خیلی دوست دارم بهش بگم که از لباسات خوشم میاد، ولی اون همه چیز رو مسخره می

نوبت من بود برم خونه رژان، خاله رژان یه روزی که به چیزایی که داره. آخه  فروشهخیلی فخر می
 اومد. 

 خوب؟ -
رو گذاشته  دیشدیدیم، یه بار دیده بودیم، یه بار دیگه سیمن و رژان داشتیم تو اتاقش زوتوپیا رو می

 بودیم که سر و کله صبا پیدا شد. 
 

 
 
 
 
 

ها رو ببین مامان بچهصبا این قدر لوس بود که در رو نزد و محکم در رو باز کرد. بعد گفت، این 

کنند. من تا اون موقع با صبا رودررو نشده بودم، خیلی مهرنوش، دارن زوتوپ مسخره رو نگاه می
ذارن )ولی دوست کنیم، یعنی مامانمون نمیخوشگل بود، آرایش داشت، من و رژان آرایش نمی

منم خیلی حرص خوردم، اون  داریم(، ولی اون رژ قرمز زده بود، به من گفت کالس اولی اسمت چیه،

گه، همه باید به هم احترام بذارند )سوده ناراحت شد، سرش را پایین نباید ما رو مسخره کنه، پدرم می
 انداخت و با لبه لباسش بازی کرد(.

 اون موقع کالس اول بودی؟ -
 کنیم. کرد ما رو که داریم کارتون زوتوپیا نگاه مینه، داشت مسخره می

 چی گفتی؟ خوب تو -
من ناراحت شدم، خودمو نگه داشتم، سریع رژان جواب داد. دقیقاً یادم نمیاد که چی گفت، ولی جوابش 

 رو داد، اونم قهر کرد و رفت. 
 بینید؟خوب پس با رژان کارتون هم می -

 بله، من زوتوپیا رو خیلی دوست دارم.

 تونی برام تعریف کنی؟می -
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ه خرگوش کوچیک و خیلی بامزه هم نقش اصلی رو داره. تو زوتوپیا یه بله زوتوپیا اسم یه شهره، ی
 خرگوش هست که خیلی خوبه. 

 خوبه؟ -

بازیگوشه، شیطون و خوشگله، خیلی باهوشه، خیلی  اونشی، کنی، متوجه میبله، وقتی نگاش می
 اش برسه.کنه تا به خواستهمهربونه، خیلی هم تالش می

 
 

 
 
 
 
 
 

 خوب همین؟ -

ها خواد پلیس بشه، اما خیلیزوتوپیا اسم یه شهر هست که همه حیواناتش با هم خوبند. هابس می
کنه، آخرم کنند، ولی خرگوشه کوتاه نمیاد، خیلی قویه و برای رسیدن به هدفش تالش میاذیتش می

لی خی رسه که این خیلی خوبه. این کل داستانه و به خاطر تک بودن خرگوش، منبه هدفش می

 ازش خوشم میاد.
 تک بودن خرگوش؟ -

 شه.کنه، خسته هم نمیزرنگه، باهوشه، مهربونه، به همه کمک می 
 بینی، علت خاصی داره؟گفتی دومین باره که داری این کارتون رو می -

 خیلی دوسش دارم، خیییییییییلی.
 آید؟گی از چه چیز زوتوپیا خوشت میخوب برام دقیقاً می -

 این کارتون رو دیدی؟شما 
 دید، منم دیدم، ولی خیلی یادم نمیاد.یه بار خواهرم می -

 این کارتون رو معلممون بهمون گفت ببینیم و در موردش تو کالس حرف بزنیم. 

 خوب؟ -
های کالس خیلی خوششون مامانم برام این کارتون رو خرید، من و رژان با هم دیدیم، ولی دوتا از بچه

 ی من و رژان خیلی کیف کردیم. نیومد، ول
 خوب نگفتی علت دوست داشتنتون رو؟ -
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خواد همه چیز رو درست کنه، همه رو آشتی بده، به اش میاوممممممم خرگوشه خیلی خوبه، همه
 .همه کمک کنه، با این که کوچولو هستش، ولی فکراش بزرگه، زرنگه

 تر توضیح بدی؟تونی بیشمی -

گه که باید حیوونات با این که دشمنند، ولی قانون دارند که این خوبه، قانونشون میتو شهر اونا، همه 
هاشون خیلی با این قانون موافق با هم خوب باشند و به همدیگه احترام بذارند، ولی خوب بعضی

کنند، کار ذارند اون پیشرفت کنه، اون رو کوچیک میکنند و نمینیستند، حتی هابس رو مسخره می
 دند تا سرکار باشه، ولی اوندن، اون خیلی باهوشه، ولی یه کار تکراری بهش میخود به اون میبی

 ده. شه، چون مهربونه، قلبش مهربونه، کارش رو خوب انجام میاصالً متوجه نمی
 یعنی به خاطره مهربونیش دوستش داری؟ -

نه، خواد خوب باشه و خوبی ککشور شه، میکنه، به فکر شهر و بله، هم مهربونه، هم خیلی تالش می
 کنه که توانایی داره، اون رو کوچیکشه با این که کوچیکه، هیچ کس بهش فکرم نمیخسته نمی

اون  جنگه وشه اون قدرتمند بشه، اون با مشکالت میبینند، ولی اون زیرکه و همین باعث میمی

 اشتم یه سگ داشتم )البته پدرم خیلی بدش میاد(من خیلی دوست دشناسند. وقت همه اون رو می
 اصالً فکر هابس خیلی بزرگه.ها هم باهوشند، ذاشتم. سگاسمش رو هابس می

 فکرش بزرگه؟ -
اد خواش بهش افتخار کنند، میذاره تا خانوادهآره، اومده که به شهرش خدمت کنه، به همه احترام می

اش به فکر عدالته. من دوست دارم مثل اون کشورشه، همه اش به فکرشهرشون رو نجات بده، همه
 .بشم تا همه جا رو پر از عدالت بکنم و به همه کشورم کمک کنم

 مگه نگفتی که شهر و کشورشون قانونمنده؟ -
کنند، اصالً کارتون در مورد گم شدن بعضی هاشون به قانون توجه نمیآره قانون داره، ولی بعضی

دادند تا دوباره حیوونات عده حیوانات رو قایم کردن، روشون آزمایش انجام میحیووناته، چون یه 
 شند تا به هدف خرگوشه برسند.خوب بد بشند، این طوری روباه با خرگوش دوست می

 ها برات داره که این قدر دوستش داری؟خوب این کارتون چه فرقی با بقیه کارتون -
ی ده، خیلی وسایل شیکی داره، متروپیشرفته رو نشون میاین کارتون یه شهر قشنگ و خیلی  -

داد، همه حیوونات کنار هم ها رو نشون میجدید داشت، خیلی پیشرفته و رنگارنگ بود، همه فصل

ود داشتند، تمیز بشدند، خودشون رو نگه میخوردند، اگه وسوسه هم میخوب بودند، همدیگه رو نمی
آشغال رو زمین نبود، هوای تمیزی هم داشت. من وقتی کارتون رو با رژان خیلی، خیابونا خلوت بود، 

دیدم، آرزو کردم کاش تو اون شهر بودم، مثل خواب بود، خوشگل بود، مثل باغ وحش بود، ولی می
ازیش مثل گفت شهر بخیلی تمیز بود، تابستون قبل رژان با مادر و پدرش رفته بودند مالزی، رژان می

ن ریزه، تو ایخیلی باکالسه، کلی وسایل داره که هیجان داره، یه دفعه دلت هری میمالزی هست، 
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دار هم ذارند، تازه کلی خندهکارتون هم وسایل شهر بازیش جدید بود، هم همه به هم احترام می
هاشون خیلی خنگ زیاده، خیلی گیری، مثالً توی ادارهخندی هم یه چیزی یاد میهست. هم می

 شه هم آدم بخنده و شاد باشه، هم حرص بخوره.دند که باعث میکنند و خیلی طول میار مییواش ک

 تو از کارتون زوتوپیا چی یاد گرفتی؟ -
 .خوب من هر چی که خانممون گفت رو یاد گرفتم 
 تونی برام بگی؟خوب می -
 گفتفکر کردم، اون میخانم معلمم خیلی چیزا به ما یاد داد، یه ساعت با ما حرف زد، کلی من  

ذارند، هرکس دنبال آرزوش باید بره، اول آرزوی خوبی زوتوپیا شهریه که همه به همدیگه احترام می
س به گفت هابها هم باید تالش کنید تا موفق بشید. میگفت، شماکنه، بعد تالش کنه. اون می

ها گفت ما ایرانیهامون احترام بذاریم. میذاره، ما هم باید همیشه به خانوادهاش احترام میخانواده
های فقیر و پولدار فرق بذاریم، چون گفت، نباید بین آدمذاریم، میهامون احترام میخیلی به خانواده

بینید، گفت بذارن، دیگه خیلی بین حیوانات فرقی نیست، میتو زوتوپیا هم همه به هم احترام می

ی خوب گفت، دوستهم بودند، دوست شدند تا به هدفشون برسند، تازه میخرگوشه با روباه که دشمن 
تونه توبه کنه و برگرده به راه خوب، مثل همین طوره، اگه هر کس، هر وقت کار خالف کرد، می

های خوبش باعث شد خوب بشه، پس روباهه. روباهه بد بود، چون همیشه ذاتش بد بوده، ولی با کار
کارخوب به شهرمون کمک کنیم تا پیشرفت کنه، تا توی شهرمون دزدی کم بشه،  تونیم باما هم می

گفت، نباید بذاریم کشورای دیگه از ما سوءاستفاده کنند، نباید همه بهم کمک کنند. معلممون می
آشغال رو زمین بریزیم، ببینید شهر تمیز چه قدر خوبه، ببینید همه چیز سرجاشه، جنگلش چه قدر 

ذارند، همه با هم شاید دشمن باشند، ولی عدالت برای همه هست، به قانون احترام می خوشگله، همه
های همه، همه جور امکانات دارند، هیچ فرقی بین اونا نیست، جنگ نیست توش، بزن بزن مثل فیلم

کنند، ولی اون خیلی محکمه، با این گیره آدم. همه خرگوش رو مسخره میدیگه نیست، آرامش می
ها فرقی کنه، ولی اون ثابت کرد که مهم نیست آدم کوچیک باشه، آدمکوچیکه، کسی باورش نمی که

 با هم ندارند، هیچ کس حق نداره کسی رو مسخره کنه. 
 های تو از فیلم چی یاد گرفتن؟خوب دوست -

رو  هامونخوایم مثل هابس خیلی، خیلی زحمت بکشیم، درسمن و رژان خیلی خوششمون اومد، می

ن خوب بعضی دوستامون خیلی از ای بخونیم، بهتر از اآلن، خوب بخونیم، به دوستامون کمک کنیم.
خوان بیان مدرسه، موهاشون رو یه کارتون خوششون نمیاد، اونا دایم دنبال مد هستند، هر روز می

گفتند اآلن میکنند، وقتی معلم گفت این کارتون رو ببینید، اونا کمی اعتراض کردن، جور درست می
های های مسخره و رؤیایی نیست، اینا تو کارتوناست، اآلن دنیا رو فیلمکسی تو این سن دنبال این چیز

 چند بعدی گرفته، اون موقع ما باید یه کارتون مسخره و رؤیایی ببینیم؟
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 کنند این کارتون مسخره یا رؤیایی هستش؟هات فکر میبه نظرت چرا دوست -
 کالً اونا این جوریند. دونم، نمی

 چه جوری؟ -

های من هر چیزی که مد هستش اند، اآلن اکثر همکالسگیرن، یه مدلیکالً از همه چیز ایراد می
هایی که آزادم، نه این که همه چیزم کنند. منم مد و مدلینگ رو دوست دارم، ولی وقترو دنبال می

کنند، ناراحت هستند. از اینجا از این که تو ایران زندگی میده، اونا کالً باشه، مامانم هم اجازه نمی
های ماهواره و اینترنت هستند، دنبال زندگی اشرافی اش تو کانالبدشون میاد، به خاطر همین همه

رن خیابون ایران زمین، اون جا تو های خیابونی هستند، هر هفته یه بار میهستند. دنبال دوستی
شند تا کم نیارند از بقیه، سوار ماشین مدل باال شدن و ها دوست میبا پسرپارك نزدیک خیابون 

رانندگی با سرعت و عکس گرفتن و تو پروفایل گذاشتن شده کالسه براشون، ببخشید سؤال یادم 
 کشد(. رفت )نفس عمیقی می

 علت مسخره دونستن این کارتون براشون چی بود؟ -

ها یزبینه، دیگه از کارتون زوتوپیا و این چد، کسی که این چیزا رو میها هستنخوب اینا دنبال این چیز
 که خوشش نمیاد. 

 یعنی دنبال مد و ظواهر بودن روشون تأثیر داشته؟ -
خوان فقط خودنمایی کنند، وقتی معلم نظر همه رو کنند، میبله خیلی، اصالً فقط به مد فکر می

شون هم نبودن، خیلی راحت به خانم معلم گفتند، این کارتون مرهپرسید، اصالً اینا حتی به فکر نمی
شه حیوونات این طوری تو دنیا با هم زندگی کنند، شهر به این تمیزی وجود خَزه، دروغه، مگه می

کنند، حیوانات به هم رحم خواهند کرد، اینا واقعیت نداره، ها به هم رحم نمیداشته باشه، وقتی عرب

 ، البته کمی صداشون رو پایین آوردن. 1اف ترونزه واقعیت تو گیم

                                                             
 نویسد:پدیا در توصیف سریال گیم آف ترونز میدانشنامه ویکی .1
این مجموعه اقتباسی  .است فانتزی درام ژانر در آمریکایی تلویزیونی یک مجموعه -Game of Thrones-وتخت بازی تاج»
. است وتختبازی تاجاست که نخستین رمان آن  جرج آر. آر. مارتینفانتزی نوشته های ای از رمان، مجموعهترانه یخ و آتشاز 

 17وتخت در بازی تاج .و اسپانیا انجام شد مراکش، مالت، ایسلند، کرواسیبرداری این نمایش در پادشاهی متحده، کانادا، فیلم
قسمت در هشت  73با  2212مه  12او به نمایش درآمد و در بیبار در ایاالت متحده از طریق اچبرای نخستین 2211آوریل 
 .شده، به پایان رسیدپخش فصل

 برهنگی از فراوانوتخت بارها به دلیل استفاده های دیگر در میان منتقدین، بازی تاجبرخالف محبوبیت این مجموعه در زمینه

 است.گرفته قرار انتقاد مورد موارد، این نمایشضد زنان و نحوه  خشونت جنسی، شکنجه، خشونتزنان، 

 اصلی فیِمنهایی که وابستگی فراوانی به روند داستان ندارند، نکته ویژه در صحنه، بهبرهنگیو  ارتباط جنسیمیزان استفاده از 
ستفاده کند، ا، بازیگر سریال که در نقش استنیس براتیون بازی میاستیون دیلین .است دومو  فصل اول منتقدین از بسیاری

 ،گویدمی اوآیاز منتقدین وبگاه  ارلی اندرزچ .کندمقایسه می «آلماندهه هفتاد  های پورنفیلم»با فراوان مجموعه از برهنگی را 
ه اطالعات زیادی در مورد داستان، بر روی یاست، فصل دوم بدون ارا پوزیشن سکسدر حالی که فصل اول مجموعه مملو از 

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%DB%8C%D8%AE_%D9%88_%D8%A2%D8%AA%D8%B4
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%DB%8C%D8%AE_%D9%88_%D8%A2%D8%AA%D8%B4
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%A2%D8%B1._%D8%A2%D8%B1._%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%A2%D8%B1._%D8%A2%D8%B1._%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%AA_(%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86)
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%AA_(%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B1)
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%AA_(%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B1)
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%AA_(%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B2)
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%AA_(%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B2)
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%88%DB%B9
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B4%D9%86
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های برهنگی اعتقاد دارد که صحنه واشینگتن پستمنتقد  هولمز،آنا  .ناخوشایند، استثماری و ضدانسانی تمرکز دارد ارتباط جنسی
هایی در محیط قرون وسطایِ مصنوعی، با زنانی که موهای اطراف است؛ صحنهساخته شده گرادگرجنست مردان تنها برای لذّ

 هافینگتن پستمنتقد  همین راستا مائورین ریان،در  .کننده استاند، برای دیگر بینندگان منحرفاندام جنسی را از ته تراشیده

 برهنه به هایپستان»دهد تا مردان، اعتقاد دارد که نمایشتر زنان برهنه را نشان میوتخت بیشکه بازی تاج با اشاره به این
 . بردرا زیر سؤال می فئودالهای احتمالی سریال برای نمایش ظلم به زنان در یک جامعه تمامی تالش« صورت تصادفی

گردد می اختهشود و در نهایت مجموعه که در آن شخصیت تئون گریجوی در طول سریال مورد شکنجه واقع می فصل سوم
غیرطبیعی » :نوشت جزبل سایتوبدر  مدلین دیویس .است مورد نقد منتقدین واقع شده شکنجهدلیل استفاده و نمایش نیز، به

احساس و ابزارگرایانه در کنار سکس د. خشونت بیبودن متهم شو آمیزخشونت پورنِوتخت به نیست اگر مجموعه بازی تاج
  .«استخشن و ابزارگرایانه به نمایش گذاشته شده

های ، بحثکندتجاوز می سرسیبه خواهر خود  جیمی لنیسترای که در آن در فصل چهارم، صحنه جیرهازنشکننده در قسمت 
 . استانداخته  راه به را عهمجمو توسط زنان ضد جنسی خشونت نمایشفراوانی درباره 

قدری در سریال فراگیر شوند که دیگر مانند صدای  های تجاوز بهصحنه»ترسند که منتقدین از این می ،نوشت مجله تایم
 «.زمینه باشند: یک اتفاق عادی و بدون شوكپیش

ها حنهها بسیار فراوان هستند و حذف این صخشونت جنسی در جنگ که تجاوز و ه استدر پاسخ به این انتقادات گفتاثر،  نویسنده
ها از ترس اصلی در تاریخ انسان»که  رنگ خواهد کرد: اینهای کتاب او را کمموضوع ترینمهم از یکی تلویزیونیاز مجموعه 

 «.هاستو لردهای سیاه نیست، بلکه از خود انسان هااُرك
ایط بحرانی در شر -و البته نظامیان–ها اما با وجود توضیحات نویسنده اثر و تأیید صحّت وحشیانه عمل کردن بسیاری از انسان

های جنسی به صورت گذرا و عمیق، فرق بسیاری وجود دارد د بیان داشت که بین به نمایش کشیدن تعدی، بای-هانظیر جنگ–

نی تر به طرح مضامیو این نقد جدی به سریال بازی تاج و تخت وارد است که سریال به جای طرح یک مسأله انسانی، بیش
 فت.نگار سراغ گرهای هرزهها را در فیلممعطوف شده است که باید آن

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86_%D9%BE%D8%B3%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86_%D9%BE%D8%B3%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86_%D9%BE%D8%B3%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86_%D9%BE%D8%B3%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A6%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A6%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%AA_(%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B3)
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A8%D9%84
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A8%D9%84
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D9%84%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D9%84%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%84%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%84%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%A2%D8%B1._%D8%A2%D8%B1._%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%A9_(%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C)
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%A9_(%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C)
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%A9_(%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C)


  195 /های میدانی گزارش مصاحبه

 

اره های بدی دها اون گفت، چیز خاصی نگفتم، آخه اون فیلمه کمی چیزمعلم گفت چی گفتی؟ ر
ست، ها عاشق اون فیلمه هکند(، قبالً براتون تعریف کردم، ر)کمی با ترس و اضطراب به من نگاه می

 گن. من ندیدم دوستام می

 ها این فیلم رو دیده؟قبالً به من نگفتی که ر -
 ها باشم. گفتم دوستام دیدند، خیلی دوست ندارم با ر

 دونه؟ردازی میها رو یه جوری رؤیاپکنه، چون همه کارتونها اصالً کارتون نگاه نمییعنی ر -
 آره. اون از پارسال که دوست پسر پیدا کرده، کالسش فرق کرده. 

 کرد؟یعنی قبالً نگاه می -
بله، عاشق سیندرا، زیبای خفته، باربی، آریل، تینکر بل، برتز و السا بود، اآلن مدتیه دوست پسر داره، 

 کنه. خوب دیگه کارتون نگاه نمی
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 کردید؟ها رو نگاه میها هم این کارتونخوب شما -
راستش رو بگم، من پدرم از بچگی در مورد جنگ و کسایی که از ایران دفاع کردند، خیلی صحبت 

های یه دختر خوب صحبت کنه که اینا کرد، در مورد رفتارکرد، به خاطر همین همیشه سعی میمی

ت داشتم، هم خوب باشم و هم مثل دوستام این چیزا رو نگاه کمی روم تأثیر داشت، خوب منم دوس
کنم. مامانم از پدرم خواست که ماهواره بگیره، ولی اون رو قفل کنه، مامانم خیلی با نظر پدر موافق 

 .گه که اون زمانا گذشته، به خاطر مامانم ماهواره گرفتیم، ولی اکثر کاناال رو قفل کردندنیست، می
 کردم و کالسها رو ندیدم، چون وقت نمیاون موقع من سیندرال رو دیدم، باربی و برتز و پرنسس

 رفتم. می
 چه کالسی؟ -

 کالس زبان و خوشنویسی. 
 هاشون رو شنیدی؟پس از کجا اسم -

 ها. از ر

 کرد؟ها چه کار میر -
یه بار کیفش رو خرید، دو بار استفاده کرد،  کرد،خرید، خیلی ولخرجی میها همه وسایل اونا رو میر

ذاره، مثل صباست اخالقش، کفشش رو خرید، کلی پول ها خیلی کالس میبعد دادش به رعنا. ر
کرد، اومد از اینا با آب و تاب تعریف میها میبرای دفتر و وسایل مدرسه باربی و السا هزینه کرد. ر

 منم خوشم اومده بود. 
 ها رو قبالً ندیده بودی؟یعنی این -

 چی رو؟
 این وسایل تحریر رو با عکس باربی و السا که گفتی؟ -
ایه تو دیباجی، خیلی لوازم رم برای خرید لباس و لوازم التحریر، یه مغازهمن هر سال با مادرم می 

ها رو رها رو داره، من اون جا این دفتشیکی داره، خارجی هم هست، مارك خیلی داره، خیلی چیز

 اش عکس بود. دیدم، خیلی برام جالب نبود، چون همه
 یعنی از عکس باربی یا السا که گفتی خوشت نیامد؟ -

 .نه این که خوشم نیاد، خیلی خوشگلند

 چه چیزشون خوشگله؟ -
های بلند و رنگی و زیاد، ولی به درد وسایل مدرسه و مو های تکپوشند با پارچهلباسای رنگی می 

 خورند. ینم
 تونی بگی؟علتش رو می -
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د گن نبایها هست که بعد تموم شدن دفتر، اونا رو بندازی دور. معلم و پدرم میحیفه این عکس
های رنگی رو رو دفتر بندازند، اون موقع سر یه ماه اسراف کنیم، خیلی زحمت کشیدند تا این عکس

ه اسراف کردن خوب نیست، اسراف نعمت رو از آدم گنشده، این دفتر رو باید بندازی دور، پدرم می

 .کنهگیره و خدا رو ناراضی میمی
 های پدرت خیلی خوبه. حرف -

ها رو داشته باشم، ولی به حرف پدر و مامان گوش بله، ولی من خوب یه کمی دوست دارم اون عکس
 دم. می

 
  

 
 
 
 
 
 
 نویسند؟ها رو میاینها روی دفترهاشون اسم السا و باربی و بچه -

 شون. یکی دوتاشون رو دیدم، نه همه

 خوب از کجا فهمیدی که عکس مثالً عکس باربیه؟ -
ها برای اش تو نخ این چیزا بود، بعضی وقتها یه مدت قبل از این که دوست پسر داشته باشه، همهر

ن گفت، ببینید من اآلد و بعد میکراومد داستان اونا رو تعریف میاین که به ما فخر بفروشه، می

 همون کیف باربی و خریدم با این قیمت.
 دونی؟یعنی داستان باربی و برتز و السا رو می -

 اش رو، یه کمش رو بلدم. نه همه
 از کدوم داستان خوشت اومد؟ -

 شون خوشم اومد. از همه
 تونی برام توضیح بدی؟می -

 ها، تعریفش کرد، انگار هیچ ناراحتی تو دنیاخیلی یادم نمیاد، خیلی وقت پیش بود، هیجان داشت ر
 نداشتند. 

 کنی؟داری کدوم رو برام تعریف می -
اش دخترا در حال خرید کردن گفت تو باربی همهها برامون تعریف کرد، کلی بود، میچیزی که ر

اش عشق و کیفه، خرید و تفریحه، نه مثل گفت همهخرند، میخواد میهستند، هر چی دلشون می
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زنند، موهاشون کنند، الك میدارند، آرایش میایران. اون جا حیوونایی که دوست دارند رو نگه می
قشنگی  هایگفت توی السا لباسدن، میهامون گیر میکنند، نه مثل اینجا که به سگرو درست می

گذرونند، اش مهمونی دارند، خوش میرسند جواهرات زیاد دارند، همهشون میپوشند، به خودمی

رند مهمونی خیلی راحت، اصالً پدر و مادر باهاشون کار دوست پسردارند، با دوست پسراشون می
دن، اصالً پدر و مادر نیستند. اصالً دوست نداره ایران باشه. من و رژان فکر نداره، اصالً گیر نمی

 ها که رفت سراغ پیداکردن دوست پسر.نیم، این قدر از این چیزا دیده رکمی
 دوست داره کجا بره؟ -

 آمریکا رو دوست داره.
 جا رو دوست داره؟ کنی چرا اونفکر می -

دن. عدالت هست همه جا. دوست پسر داری خوش گه اون جا آزادیه، به هیچ کس گیر نمیمی
 که این چیزا رو دید، این طوری شد. گذرونی. اون به خاطر اینمی

 چی رو دیده؟ - 

 . کارتونا رو دیده دیگه

 ره سراغ دوست پسر؟ها نگاه کنه، میکنی هر کی از این کارتونیعنی فکر می -
گه بینه، پدرم میها رو میاش داره این چیزگوید( نه خوب، شاید، ولی همهکند و می)کمی فکر می

م شن، برای اونبینی، برات عادی میهاش رو نمیرو زیاد ببینی، دیگه اون بدیوقتی یه چیزی 

 فکرکنم عادی شده.
 ها هست که ایران رو دوست نداره؟کنی به خاطر کارتونفکر می -

 دونم.گوید( نمیکند و می)چند ثانیه فکر می
 شما چی؟ -

شد همه چیز کارتونا داره. فقط کاش میمن؟ من ایران رو دوست دارم پدرم هم ایران رو دوست 
 شد.واقعی می

 یعنی چی؟ -
 یعنی مثل زوتوپیا همه جا تمیز بود. 

 دی؟تر توضیح میبیش -

خوب همه جا تمیز بود، اون جا رو زمین آشغال نبود، هوا آبی بود، من دوست دارم هوای ما هم تمیز 
م حسادت نکنند، به پدر و مادرشون و اش تعطیل نشیم، همه مهربون باشند، به هباشه، همه

 تراشون و معلمشون احترام بذارن، دروغ نگند، مثل هابس.بزرگ

 نظر رژان چیه؟ -
 توی چی؟
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 نظرش در مورد ایران و زوتوپیا؟ -
ها رو بگرده، ولی ایران رو دوست داره، ما هردوتامون اینجا رو دوست اون دوست داره بره تمام کشور

 داریم. 

 دوست داری؟تو هم  -
 اره. تری دهای بیشگه کشورمون زیباییمنم دوست دارم با پدر و مادرم برم بگردم، ولی پدرم می

 هایی رو دوست داری بگردی؟چه کشور -
های خیلی بزرگی داره رو خیلی دوست دارم. رژان دونم، ولی مالزی چون چرخ و فلکاومممم نمی

آمریکا برم برای مدالش، چون دوست دارم مثل اونا بتونم قد  گه خیلی کیف داره. دوست دارممی
، مامان قول داده تابستون اسمم رو بنویسه تا ورزش کنم و کنم برم باشگاهبلند بشم. اآلن وقت نمی

 الغر بشم، این طوری بده. 
 چه طوری؟ -
 طرف الغرند.گوید( خیلی چاقم، خیکی شدم. دخترای اون گذارد و میشکمش می یدستش را رو)

 های اون جا الغرند؟از کجا فهمیدی دختر -
تر گیرند تا الغرهای کالسمون رژیم میگیره. کلی از بچهبینم. صبا رژیم هم میخوب مدال رو می

 بشند، صبا خیلی خوشگله، فقط اخالق نداره. 
 های خودت در مورد رژیم گرفتن مثل صبا چیه؟نظر دوست -

رن هاشون هم که مثل من اگه وقت کنند، میرند که فخر بفروشند. بعضیگیهاشون میبعضی
 خوریم وقتی بزرگگن، اآلن میکنند، دوتا از دوستام هم میبدنسازی، ولی به الغرشدن فکر می

 شی ملکه.، میدیکنیم، پول داشته باشی، هرکاری بخوای انجام میریم جراحی میشدیم می
 دید برم.رم. اجازه میببخشید، من کار دا

 بله. از این که وقتت رو هم در اختیارم قرار دادی، ممنونم عزیزم. -

 ساله 9 مصاحبه با الینای -6-2

 ها رو دوست دارم.آرایش پرنسس
 تذکر پژوهشگر:

گفت. فقط مدام حواسش از بحث پرت کرد و در همه موارد نظرش را میالینا راحت صحبت می

فرستاد و من های مختلف میکرد و برای من عکسهای غیرمرتبط میسوالها و شد و صحبتمی
ت گفت که بعداً صحبشد و میها هم خسته میگرداندم. بعضی وقتباید دوباره او را به بحث برمی

 کنیم. برای همین صحبت ما در چند قسمت به صورت تماس صوتی و تماس تصویری انجام شد. 
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 به؟ سالم الینا. حالت خو -

 ره. ام سر میام دیگه، حوصلهاش تو خونهسالم، خوبم. ولی همه

 دلت برای مدرسه تنگ شده؟  -
 اوهوم، خیلی. 

 کردید؟ مدرسه چه کار می -
راکی رفت، تو حیاطش خوام سر نمیکردیم، حوصلهرفتم، بازی میمثالً زنگای تفریح با دوستام می

 بود دیگه.  خوردم، معلم پیشم بود... خیلی خوبمی
 گذشت؟ کردید که بهتون خوش میهای خودت توی مدرسه چه کار میبا دوست -

ی کردیم، مثالً با بعضگفتیم، گرگم به هوا بازی میزدیم، از درسامون میکردیم، حرف میبازی می
 کردیم که مثالً پاریس رو نجاتها دختر کفشدوزکی و گربه سیاه را در مدرسه بازی میاز بچه

 دادن. می

 
 
 
 
 
 
 
 
 تو این کارتون رو دیدی؟  -

آره از قسمت یک تا دهش رو دارم. بذار بهت بگم چه جوریه. مثالً اسمش چی بود... آهان کوامی... 
ود. ها اسمش مرینت باسم یه جونور کوچولوعه که دختر کفشدوزکی هویتش، یعنی زیر این لباس

ین بود. حاال این مرینت و آدرین تو مدرسه ان با هم درس کرد. گربه سیاهم آدرهویتش رو مخفی می

 فرسته، مردم رو اذیت کنه . خونن. حاال یه وقتایی این ارباب شرّارت آکواماشو شرّور میمی
 این کارتون رو خیلی دوست داری؟  -

 خیلی، خیلی، خیلی، خیلی، خیلی. 
 چرا دوستش داری؟  -

 مانه. چون دختر کفشدوزکی خیلی خوشگله، قهر
 مگه چه جوریه؟  -
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های سیاه داره. بعد لباسش خوشگله. گربه سیاه دم کمربندی مثالً یه لباس کفشدوزکی داره که خال
 داره... خوشگله دیگه، الغره، مهربونه... من دوست داشتم مثل اون بودم. 

 مگه فقط کسی که الغره خوشگله؟  -

 نه. کالً موهاش، لباسش. همه چیش خوشگله. 
 خوب چرا دوست داری مثل اون باشی؟  -

کنن. برای دنیا عزیز کنم اگه من یه قهرمان بشم، همه من رو تشویق میاومم چون احساس می
 شم. می

 ولی تو همین جوری هم عزیز هستی.  -
گن که آفرین دختر کفشدوزکی. بعد من آررره )با کمی تردید( عزیز هستم، ولی همه مردم به من می

 کنم. رم اون آدم رو کمکش میکسی رو اذیتش کنه، می اگه شرور
 آهان. الینا گفتی دختر کفشدوزکی الغره. یعنی به نظر تو هر کسی که الغر باشه، خوشگله؟  -

 اوهوم. )با ناراحتی( اون الغره، ولی من الغر نیستم.

 مگه هر کی الغر نباشه، خوشگل نیست؟  -
 )با ناراحتی( نه. 

 ودت خوشگل نیستی؟ تو که خیلی قشنگی. یعنی به نظرت خ -
 گم، چرا من این قدر تپلم. چرااا صورتم رو خوشم میاد، ولی یه وقتایی به خودم می

 کنه؟ ها را مگه الغری و تپلی تعیین میتو همین جوری هم خیلی قشنگی. قشنگی آدم -
مانم کند( آخهه یه وقتایی ما و معلوم بود فقط خواسته حرف من را تأیید ش ناراحت بودی)هنوز صدانه. 

 کنه. ام میکنم، داره مسخرهگه تپلی؛ منم خوشم میادااا، ولی احساس میبهم می
 کنه؟ ات میکنی مامان داره مسخرهچرا احساس می -

 گه خیکی. گه تپلی، تپلی. دایی هم بهم میاش بهم میچون همه
 کنه. تو خیلی قشنگی. نه اون اشتباه می -

 گه خیکی یه کم خودت رو الغر کن بابا. احتی( پس چرا یه وقتایی دایی بهم می)با نار
 کنه باهات. شاید شوخی می -

 گه. کنم داره واقعی میکنه، ولی بعضی وقتا احساس میدونم شوخی میآره، منم می

 خواد سر به سرت بذاره و با تو شوخی کنه. نه شاید می -
 ی شوخیای جدی رو واقعاً دوست ندارم. نه، من شوخی رو دوست دارم، ول

اهمیت نده بهش. تو واقعاً خیلی قشنگ و نازی. کالً هر کسی این جوری بهت گفت، اهمیت بهش  -
 هایی رو دوست داری؟ نده. بگو من خیلی هم خوشگلم. خب دیگه چه کارتون
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ه رو دوست دارم. خیلی بذار یه کم فکر کنم... اومم... )با ذوق و خوشحالی( آهاان من تنها در خان
 خندی. باحاله. یه بار ببین، فقط می

 تنها در خانه مگه فیلم نیست؟  -

 خواستن برنها هم هست، برای بزرگام هست. مثالً قسمت اولش میگونهآره فیلمه. ولی برا بچه
سره پشون رو تنها گذاشتن رفتن، وسط راه فهمیدن. اسم خواستن برن ترکیه اینا. بچهکریسمس، می

 اش حمله کردن، نقشه کشید، بعدرو یادم رفته، ولی پسره انقدر باهوش بودا، دوتا دزد اومدن به خونه
د که کشیهایی میشون رو دست پلیس داد. خیلی باهوش بود، )با حیرت و تحسین( یه نقشههمه

 رسید. اصالً به ذهن آدم نمی

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 کردی؟ کنی اگر جای اون بودی چه کار میتو فکر می -

 زدم. ترسیدم و جیغ میمن یه دخترم آخه. )با تعجب( من اگه بودم، می
 کردی؟ خوب اگه پسر بودی چه کار می -

 هایی که با اونا بتونم چیزی درست کنم. کشیدم. یه نقشهاگه پسر بودم نقشه می

 تونی؟ نقشه بکشی، ولی چون دختر هستی نمیتونستی یعنی اگه پسر بودی می -
 تونن. چرا دخترام می

 کشیدم. زدم، ولی اگه پسر بودم، نقشه میآخه گفتی اگه من بودم جیغ می -

 ترسم. آخه من از دزدا خیلی می
 ترسیدی؟ یعنی اگه پسر بودی نمی -

 تره دیگه. شون بیشپسرا یه کم جربزه
 کنی؟ چرا این جوری فکر می -

گه اگه بیاد، من مون، میگم، اآلن آقای دزد میاد خونهها )برادرش( میچون مثالً به محمد طا
 زنمش. می

 ترسه. ها نمیترسی، ولی محمدطایعنی تو می -
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 اوهوم. 
 هایی رو دوست داری؟ خوب دیگه چه کارتون -

 شرکت هیوالهام رو دوست دارم. دانشگاه هیوالهام رو هم دارم. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تر دوست داری؟ کدومش رو بیش -
 اومم شرکت. 

 چرا؟  -

 چون بچه هه خیلی بامزه اس توش. 
 چرا بامزه هست؟  -

خوابه. اسمشم بوبوعه. راستی کارتون من نفرت چون کوچولوعه، موهاش رو خرگوشی بسته، بامزه می
 انگیزم دوست دارم. 
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 کدوم شخصیتش رو دوست داری؟  -
 اون خانومه که قدش درازه. 

 چرا اون رو دوست داری؟  -

آورد( تو خونه خودشون، این جوری گه هووو ههه )با خنده ادایش را در میآخه مادره، خنده داره. می
م فندقی های کلهشون. )با خنده( آهااان بچه رییسم دوست دارم. خرسکنه. انگار دزد اومده خونهمی

 ده.باحالن. شبکه پویا می
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 گی؟ آهان. راستی تو مگه السا و آنا رو دوست نداشتی، چرا اون رو نمی -

 چرا. ولی اون دیگه برام تکراری شده. اگه قسمت جدیدش بیاد دوسش دارم. مخصوصاً السا رو. 
 گی؟ یه ذره از السا برام می -

گلش. های سفید خوشالسا خیلی قدرتمند بود. با اون یخای خوشگلش. خیلی قشنگ بود با اون مو
 گه، خیلی چیزا نشدنیه. شد منم مثل السا بودم )با حسرت( ولی مامانم میشعراش... کاش می

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ی. تر از السا هستخوب السا مگه چی داره که دوست داری مثل اون باشی؟ تو خودت خیلی خوشگل -
دونی اون رو چه قدر آرایشش کردن تا اون جوری گه میتره. مامانم مینه السا از من خوشگل

 خوشگل شده، ولی تو همین جوریش هم خوشگلی. 
کنن، موهاشون رو گم. تو این جوری خیلی خوشگلی، ولی اونا کلی آرایش میمنم همین رو می -

 یلی خوشگلن، اما واقعی این جوری نیست. نه الینا؟ کنی خکنن، بعد فکر میدرست می
 اوهوم )با تردید(.

 شه؟ باورت نمی -

 شه... . نه. باورم نمی
 خوب الینا اگه قرار بود تو توی یه کارتون باشی، دوست داشتی کدوم شخصیتش باشی؟  -

 تو کدوم کارتون؟ 
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 هر کدوم که خودت دوست داری.  -
و کارتون ها بوبو باشم. تتو آنا و السا، دوست داشتم السا باشم. دوست داشتم تو کارتون شرکت هیوال

 تا دخترا باشم با اون خانومه. اینا رو یادمه. من نفرت انگیز دوست داشتم اون سه

 گی که چرا دوست داری جای هرکدومشون باشی. ها را که گفتی، دلیلش رو هم میاین -
السا قدرتمنده، خوشگله. چون بوبو بچه خوشگله، گوگولیه. چون تو من نفرت انگیز اون اومم چون 

گیر، خوشگله، قدرتمنده. اون دختره که عینک داره )مارگو( خانومه قدش درازه، تفنگ دستش می
کنه، اون دختره که شرّه )ادیث(، اصالً دوسش ندارم، فقط از قیافش خوشم خیلی آروم صحبت می

 اس. ن دختر کوچولوعه )اگنس( رو هم دوست دارم چون خیلی بامزه میاد، او

 

 
 
 
 
 
 
 
 
خوای جای اینا باشی تو ای، چرا میالینا تو که هم خوشگلی، هم قدبلندی، هم باهوشی هم بامزه -

 ها رو داری. که خودت همه این
ن دوست دارم خوشگل و ام دوست دارم جای اون پسره باشم... امم چوچون... آهان تو تنها در خانه

 دونم همین جوری دیگه ازشون خوشم میاد دیگه، چه کار کنم خب. قشنگ باشم... امم نمی

 
 
 
 
 
 
 زدین؟ های خودتون در مورد چی حرف میرفتین با دوستخوب باشه. الینا مدرسه می -

ه اره، مثالً گرگم بکردم که چه امتحانایی دمثالً اون روزا که امتحان داشتیم، با دوستم صحبت می

هامون کردیم، از خانوادهکردیم، از دور و بر صحبت میکردیم. از مامانامون صحبت میهوا بازی می
 کردیم. کردیم، از خودمون صحبت میصحبت می

 گفتین؟ مثالً چی می -
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ر. فمن دوتا دوست دارم. البته اآلن یه دوست شده. اسمش تبسمه. اون یکی هم ملیسا بود. رفتش س
ما فردا  گفت،گفتم، امروز تو کالس خانومتون چی درس داد. بعد مثالً اون میبعد مثالً به تبسم می

گفتم نون پنیر دارم. یه وقتایی اون گفت، لقمه چی داری، منم میامتحان داریم، شما چی، مثالً می

 دادم، اینا. داد، یه وقتایی من به اون لقمه میاش رو میبه من لقمه
 کردین؟ دادین و خونه و خانواده هم صحبت میدر مورد کارهایی که توی خونه انجام می -

گفتم خدا شفا بده. یه وقتایی مثالً گفت، مامانم امروز حالش بده، بعد من میاووم مثالً اون می
 گفت، خواهرم کالسه،رفت، مثالً میپرسید، داداشت چه طوره یا اون خواهرش کالس نقاشی میمی

 تر هم بازیزدیم. بیشامروز مامانم میاد دنبالم، مامان تو میاد دنبالت؟ این جوری، از این حرفا می
 کردیم. می

 کردین؟ چی بازی می -
گرگم به هوا، قایم موشک... ما کالس اول با هم دوست شدیم، دوم کالسامون جدا شد، ولی با هم 

برو  گفتم تبسم زنگ تفریحدوست بودیم اآلنم با هم دوستیم. دوم که کالسامون جدا شد، مثالً می

 جلو پرچم وایسا. 
 دیدین؟ همدیگه رو بیرون از مدرسه هم می -

کش داد. تو خونه ما فقط مون، بهم خطرفتم. یه دفعه اون اومد خونهم میاوهوم. من خونه تبسم اینا
ه کمم کردیم. یکردیما، ولی کم. ولی تو خونه تبسم اینا فقط بازی میخوندیم. بازیم میدرس می

 رفتیم سراغ بازیمون. نوشتیم اولش، بعد میدرس می
 کردین؟ چی بازی می -

دیدیم. آخه خونه اونا خیلی، خیلی رفتیم نقاشیاش رو میمیکردیم، پیش خواهرش خاله بازی می
تره. سه خوابه هست، تو حمومشون وان دارن. حمومشون خیلی بزرگه، بزرگه، از خونه ما هم بزرگ

 کردیم. پذیراییشون که خیلییییی بزرگه. اون جا با هم بازی می
 کردید؟ چی بازی می -

ن رو داشتیم وسایلموهاش رو برمیسی اون مثالً صندوقچهرفتیم وسایل عکامامانش عکاس بود، می
م. بدو کردیریختیم توش که بریم مسافرت. خاله بازی میریختیم توش، مثالً جواهراتمون رو میمی

 کردیم... .بدو می

 کردین؟ تبلت بازی هم می -
بلتم خراب م که کالً تذارم کنار درس بخونم. اآلنتبلت نداشت اون. تبلت منم که پاییز تبلتم رو می

 شه. ام درست نمیشده. دیگه
 کردین. های کامپیوتری نمییعنی کالً بازی -

 نه. 
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 )الینا اینجا به من گفت که خسته شده و بقیه صحبتمان را روز دیگر ادامه دادیم(.
 
 الینا تو امسال کالس سومی؛ جشن تکلیف دارین؟  -

 اوهوم. 
 تکلیفتون چه جوریه؟  رین، جشناآلن که مدرسه نمی -

گه شاید اون رو برای خانوم بفرستیم یه هیچی مامانم ازم عکسم رو با چادر نماز و سجاده گرفته، می
شد برای کلیپ موزیکال درست کنه. یه کلیپی درست کنه که توش آهنگم داشته باشه. ولی کاش می

 رفتیم مدرسه. جشن تکلیفمون می
 ؟ کردینخوب اون جا چه کار می -

کردیم. بعد نماز کردیم و سجادمون رو پهن میدونم، ولی حتماً چادرمون رو سرمون میمن که نمی
 خوندیم. می
 خیلی دوست داری زودتر نماز بخونی؟  -

 آره، ولی من یه جورایی نماز رو بلد نیستم. 
 گیری. بهتون هنوز یاد ندادن؟ خوب یاد می -

 نه. 
 دتر شروع کنی؟ دوست داری نماز خوندن رو زو -

 کنم یه جورایی نه، تنبلیم میاد، یه جورایی هم آره!کند( احساس می)چند ثانیه فکر می
 چرا آره، چرا نه؟  -

گیرم. نه هم که چون بلد کنم، آرامش میکنم، با خدا صحبت میآره، چون برای خدا این کار رو می
 نیستم، بلدما، ولی کامل نه. بعد تنبلیم میاد. 

 نماز خوندن سختته؟  یعنی -
 اممم، آره یه کم. 

 کنی سخته؟ چرا فکر می -
گم مثالً یه ساعت وضو بگیری و چهار رکعتی و سوره بخونی و دوباره چادر رو به خاطر این که می

 کشه. برداری و تا کنی و اینا، خوب خیلی طول می

 کنی و... .حاال الینا اآلن که به سن تکلیف رسیدی، باید حجابت رو رعایت  -
ام یه کم موهام رو ریختم بیرون، ولی بزرگ شم، حتماً دم، اآلن که بچهآررره، اونا رو که انجام می

 گن چادر بهت میاد. کنم، چون همه بهم میچادر سرم می
 شی که چادر سرت کنی؟ کی بزرگ می -

 د چادر سر کنم. مثالً هر موقع به چهارم رسیدم یعنی که دیگه سن تکلیف رو رد کردم و بای
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 دوست داری چادر سرت کنی، آره؟  -
 یه جورایی آره، یه جورایی نه. 

 خوب چرا آره و چرا نه؟  -

ای بهم دست داد برای چادر، نه هم که آره به خاطر این که من روز عزاداری امام حسین یه عالقه
شه. ولی من دوست دارم مثل مامانم ریزم و زیر پای آدم جمع میشه و عرق میمن توش گرمم می

 چادری شم. 
 قبالً هم چادر سر کردی؟  -

 گن تو توی چادر قشنگی. آره. همه بهم می
 چادری بودن سختت نبود؟  -

برام. چون من واقعاً امام حسین رو دوست دارم، حاضرم براش اومممم چرا... نه ... زیاد سخت نبود 
 سختی بکشم، ولی چادرم رو درنیارم. 

 دی. شه رو انجام میخوب پس همه کارهایی که بعد از سن تکلیف واجب می -

 آره، دوست دارم یه خانوم مؤدب و محجبه و مهربون و دلسوز بشم. 
که دوست داری محجبه و چادری بشی، بعد آنا و السا رو هم الینا اآلن یه سوال برام پیش اومد. تو  -

 تونی مثل اونا لباس بپوشی، نه؟ دوست داری، دیگه نمی
 تونم تو خونه بپوشم. کند( خب اونا رو میگیا. )کمی فکر میآره راست می

ت رو امثالً به من گفته بودی، دوست دارم موهام مثل السا بلند و خوشگل باشه، دیگه نباید موه -
 بیرون بگذاری. 

 گی. فکرم رو درگیر کردی. عهههه راست می
 خوای چه کار کنی؟ خوب اآلن می -

 ای نیست دیگه. فقط باید تو خونه انجامش بدم. بذار یه کم فکر کنم ببینم... خب چاره
م ه خوای محجبه بشی، نظرت در مورد آرایش و آرایش کردن چیه، آرایشآفرین. الینا حاال که می -

 کنی؟ نمی
 زنم و تموم. آرایش چرا. مثل مامانم یه رژ کوچولو می

 های دیگه رو دوست نداری؟ یعنی آرایش -

 چرا آرایشای خیلی قشنگی هست، ولی جور درنمیاد که آدم محجبه باشه و آرایش زیادی کرده باشه. 
شبیه چه کسی آرایش حاال جدا از محجبه بودن، به نظرت چه آرایشی قشنگه، بعد دوست داری  -

 کنی؟ 
 آرایش السا... امم، آخه من خیلی پرنسسا رو دوست دارم. 

 ها رو دوست داری؟ یعنی آرایش پرنسس -
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 ها رو دوست دارم.آره، آرایش پرنسس
 ها آرایش کنی؟ خوای محجبه بشی، دیگه دوست نداری مثل اونخوب حاال که می -

 دوست دارم. 

ها هم که کلی آرایش دارن، پس با محجبه بودن جور درنمیاد، پرنسس خوب تو گفتی آرایش زیاد -
 خوای هم چادر سرت کنی و هم آرایش پرنسسی بکنی؟ تو چه جوری می

کند(، ولی من دوست کنم. )کمی فکر میکنم یا چادر سرم میشم، آرایش میحجاب میبی یا کالً
  حجاب بودن.بی حجاب بشم، چون خیلی بدهبی ندارم

 چرا بده؟  -
کنن، اگه سنگین باشی، هیشکی دورت نمیاد، ولی اگه قرتی باشی، گه همه نگاهت میمامانم می

 شن. منم دوست ندارم اون جوری باشم. همه باهات دوست می
 شه؟ یعنی که آدم اگه محجبه باشه، کسی با اون دوست نمی -

 یعنی چی؟ 

 وست بشه؟ تونه با کسی دگفتی آدم اگه سنگین باشه، کسی دورش نمیاد؛ یعنی آدم این جوری نمی -
 تونه دوست باشه. چرااا با دوستای خودش که می

 شه دوست بشه؟ منظورت اینه که با آدم جدید نمی -
 آره... منم از تو سوال بپرسم؟ 

 بپرس عزیزم.  -
 تو کدوم کارتونا را دوست داری؟ 

 من گارفیلد رو دوست دارم با هتل ترانسیلوانیا.  -
دیدم و دانلود شد منم همه این کارتونا رو میعه، آره، آره، منم اونا رو دوست دارممم. کاش می

دن. خوش به حالت که گوشی داری، اینترنت داری، بزرگم کردم. ولی مامان بابام اجازه نمیمی
شم تونم. برای همین عصبانی میرم، اینترنتم ندارم، نمیهستی، ولی چون من کوچولوام، گوشی ندا

 یه وقتایی. 
 ولی تو که گوشی مامانت گاهی دستت هست.  -

 خونم. خب اونم هم کالسای خودش تو اونه، هم من درسام رو تو اون می

 هات رو از اینترنت با گوشی مامانت ببینی؟ ری کارتونیعنی تو خودت نمی -
 دن تو اینترنت بریم ما. ازه نمینه بابا، اصالً اج

 کنی. آهان یعنی با اینترنت مامانت کار نمی -
)با ناراحتی( نه. هر موقع خودشون صالح بدونن، اینترنت داریم. به خاطر همین من یه وقتایی خیلی 

 شم. عصبانی می
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 چرا؟  -
 اش کارتونای تکراری... .تونم هیچ کارتونی ببینم. همهچون نمی

 ای یه دونه ببینی؟ تری بگیرن، هفتهشه ازشون بخوای برات کارتون بیشمیخوب ن -

شه. ره. اینترنتمون از این همراهیا هس، تند تند تموم میگن اینترنتمون هدر میای یه دونه میهفته
 تونستیم نگاه کنیم هر کارتونی رو. فای داشتیم میاگه وای

 الینا دوست داری بری خارج زندگی کنی؟  -
 آره. 

 کدوم کشور دوست داری بری؟  -
 دوست دارم یه بار پاریس برم یه بار ترکیه. 

 چرا؟  -
 چون پاریس خیلی قشنگه، برجش مثل برج مائه. 

 آهان ترکیه چه طور؟  -

 گذره... .ترکیه هم که استخر و اینا داره، خوش می
 تو از کجا دیدی؟  -
 یی اینا بهم گفتن. دا
 هاش رو ندیدی؟ خودت عکس -

 چرا دایی اینا دوربین داشتن، از اون جا عکس و فیلم گرفته بودن. 
 دوست داری بری اون جا زندگی کنی یا دوست داری بری مسافرت و برگردی؟  -

 خوشمبخونم. اگه دوست دارم یه دفعه برم مسافرت، اگه خوشم اومد، اون جا زندگی کنم یا درس 
 مونم. نیومد، تو همین کشور خودم می

 الینا وقتی بری اون جا ترکیه یا پاریس باز هم حجاب داری؟  -
 آره. 

 رن خارج حجاب ندارن، گفتم شاید تو هم این کار رو بکنی. آخه بعضیا می -
انوما خ شه این جوری. )باحالتی که انگار چندشش شده( مثالً من دیدم تو ترکیه بعضینه خیلی بد می

 پوشن. کنن. اصالً هم لباس نمیعین خیالشونم نیست، هرکاری که بخوان می

 پوشن؟ لباس نمی -
 پوشن. مثالً یه تاپ و یه شلوارك می

 یعنی کار بدیه این جوری؟  -
 کشن اینا. گم واقعاً خجالت نمیاز نظر من آره. من می

 دونی رییس جمهور چیه؟ آهان. الینا تو می -
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 آره یعنی رییس کل کشور. 
 کردی؟ خوب حاال فکر کن تو رییس جمهور ایرانی، اون موقع چه کار می -

فتم هر گاومدن بیرون و میاومد، اینایی که میذاشتم که این جوری کرونا می... مثالً نمیامممم مثالً

 گیرم. تومن ازش می 2کی بیاد بیرون 
 گذاشتی کسی بره بیرون؟ یعنی نمی -

خواین ه میتونین برین. اگگفتم مثالً اگه کار واجب دارین، اگه باید برین چیز واجبی بخرین مینه، می
شه، پنج و ربع تموم تونین مثالً از ساعت پنج دور زدن شروع میبرین برای دور زدن، دور زدنم می

 شه. می
 رن سر کار چی؟ هایی که میپس اون -

گفتم گرفتمش، میخوان برن دور بزنن رو میدیدم اونایی که میمیذاشتم، خب من دوربین کار می
ام گیرم. یه جریمه دیگهزنم، ازش جریمه میرین و میان، بعد اگه گفت دارم دور میچرا هی می

ذارم که ماشینشون بره تو پارکینگ بادشو خالی کنن. اونایی هم که کار واجب دارن، اونایی که می

 ه هاشون نون حالل دربیارن، عیب نداره. خوان برا زن و بچمی
 کردی؟ خوب دیگه چه کارهایی می -

تم ذاششدن. میکردم که خوشحال خوشحال میشکن یه کاری میمثال برا دکترایی که زحمت می
رفته. اون ام گکند(، من گریههاشون رو ببینن )یک مرتبه بغض مییه کم مرخصی بگیرن برن بچه

 هاشون رو ببینن. تونن یه ماه یه ماه بچهدکترای بیچاره نمی
 هاشون. رن خونه پیش بچهها هم میره، اونناراحت نباش عزیزم. کرونا هم به زودی می -

کنن، اصالً خواب ندارن. ساعت کار می 29کنن. کل دونی اآلن دکترا از ساعت چند تا چند کار میمی
ین خیالشم نیست، دکترا انقدر دارن زحمت کاش واقعاً رییس جمهور بودم. رییس جمهور ما ع

 کشن. می
 کردی؟ تو اگه رییس جمهور بودی چه جوری خوشحالشون می -

اشون هکنه، وقتی برن پیش خانوادهدونم که شاخه گل کمکشون نمیدادم. میبهشون شاخه گل می
 ینن. بشن و شادی رو در بدنشون میگیرن و سرحال میهاشون رو ببینن، آروم میبچه

 کردی؟ تو خیلی مهربونی الینا. حاال به جز دکترا که گفتی، اگر رییس جمهور بودی، دیگه چه کار می -

ون، کردم بهشهایی که روغن و اینا نداشتن یا خونه نداشتن، کمک میبذار فکر کنم... آهان خانواده
که در آسایشگاه ان، دلداری دادم، به سالمندا بهشون روغن و گوشت و برنج و ادویه و این چیزا می

. به کردمکردم که شادتر بشن. به اون پیرایی که تو خیابون هستن کمک میدادم، کاری میمی
ن گفتم به چه حقی رفتیکردم، میشون میرفتم جریمههای مظلوم، اگه دزدا بیان طرفشون، میبچه
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شن. از این جور کارا گن، جریمه میهای مظلوم رو اذیت کردین. اونام باید به من بگن، اگه نبچه
 دیگه. 

 خب حاال بگو که دوست داری در آینده چه کاره بشی؟  -

 دکتر کودکان. 
 چرا؟  -

ه خوام یاومم دوست دارم اونایی که درد دارن رو آرومشون کنم، بهشون بگم هیچی نیست... اِمم می
 کشم. چیزی بگم خجالت می

 بگو عزیزم، خجالت نکش.  -
خوان بکنن، نوزاد به دنیا بیاد، ببینم در بدن انسان چیه؟ ارم دکتر کودکان بشم که عمل میدوست د

 چه چیزایی هست، تجربه کنم و اینا. 
 پس دوست داری داخل بدن آدم رو ببینی.  -

ها هستش، مثالً کلیه داره، قلب داره، آره. این اسباب بازیا که کل اعضای بدنشون معلومه در مدرسه

 نی نگاه کنی، اسمشون چیه؟ تومی
 اسمش موالژه.  -

 بینم. آره. من از اونا خیلی دوست دارم. دوست دارم از اونا بخرم. حاال وقتی دکتر بشم، واقعیش رو می
 ه؟ شی، به نظر تو کالً پول تو چیحاال به نظر تو چه شغلی داشته باشی پول درمیاری و پولدار می -

داشته  تونی پول زیادیتونی یه مهندس یا دکتر بشی و میگه وقتی زیاد درس بخونی، میبابام می
 باشی. 

 یعنی آدم اگه بخواد پول دربیاره، حتماً باید دکتر یا مهندس بشه؟  -
 اوهوم. 

 تونی پول دربیاری؟ اگه دکتر و مهندس نباشی، نمی -
 شه پول درآورد. چرا اون جوریم می

 وری؟ چه ج -
 خوام دکتر بشم. دونم. ولی خب من میاممم. نمی

 های ما روز بعد انجام شد(.)الینا دوباره به من گفت که خسته شده است و بقیه صحبت

 کنی؟ هایی که درس و مدرسه نداری، چه کارهایی میگی وقتخوب الینا بهم می -
کنم، خودم رو با اسباب بازیام سرگرم کنم، مثالً با عروسکام صحبت میاممم، تو خونه بازی می

 کنم. کنم. یه وقتاییم با بابام بازی میمی
 کنی؟ با بابات چی بازی می -

 بدو بدو بازی و بازی فکری. 
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 بازی فکریتون چه جوریه؟  -
. بابا باید کاملش کنه. حاال اآلن زیاد یادم نیست، تا مرغابی، دوتا اسب یه دونه گاوگم سهمثالً می

 کنیم. ولی از این بازیا می

 کنی؟ هایی میدیگه چی بازی -
کنیم. مثالً لیوانا رو ها بازیای باحال میگیرم. با محمدطادوئه، من اونو میها میمثالً محمدطا

نگ بازی کنیم. جم. همسایه بازی میکنیشیم. دیگه با هم خاله بازی میچینیم، از بینشون رد میمی
 کنیم. می

 زنید؟ یعنی همدیگه رو می -
 زنیم. زنیم. شمشیر اسباب بازی داریم. شمشیر به شمشیر هم مینههه. مثالً الکی می

دعوا  هاکردی، با مریضگرفتی، چه کار میاگه تو خانوم دکتر بودی، بعد خدای نکرده کرونا می -
 کردی؟ می

 گفتم چرا شما ماسک نزدید و رفتید دور دور، اآلن من مریض شدم. کردم. میمینه دعوا ن

 یا ماسک زده بودن، ولی از بقیه گرفتن.  ولی الینا شاید سرکار رفته بودن -
رفتم خواستم کرونا بگیرم، میدم. اگه خودم نمیگفتم عیبی نداره، من اینجا وظیفم رو انجام میمی

 خونه خودم. 
 کردی. ر کارت رو قبول مییعنی خط -

 اوهوم. 
 کنی؟ خوب فکر کن که تو یه دکتر شدی و خیلی هم پولدار شدی، اون موقع چه کار می -

رم... اینا گیگیرم، خدمتکار میخرم؛ یه خونه ویالیی. یه ماشین شاسی بلند میباهاش یه خونه می
 دیگه. 

 ه؟ شگیری؛ ماشین معمولی نمیند میگیری یا ماشین شاسی بلخوب چرا مثالً خدمتکار می -
 خرم. خرم. همه مدلی میچرا ماشین عادیم می

 شه؟ خوب یه دونه نمی -
 شه. ام میآره، یه دونه

 کنی؟ هات چه کار میکنی، تو اآلن خیلی پولداری با پولخوب باالخره چه کار می -

ستخرم داشته باشه تو خونه، حیاط خرم؛ اکنم دیگه. یه خونه بزرگ میخب همین کارا رو گفتم می
 خوام بگیرم برای گال. قشنگم داشته باشه، باغبونم می

 خوای؟ ها را برای چی میخوب این -
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ها که حوض داره وسطش باشه. دارخوبه. من دوست دارم اگه خونه داشته باشم، از این قدیمی حیاط
دم. مثالً رو فرشمون یه شکل گرد داریم، کنم واقعی دارم انجامش میمن تو بازیام احساس می

 کنیم. ها همسایه بازی میکنم اون حوض آبه مثالً، با محمدطااحساس می

 دار؟ باالخره خونه بزرگ استخردار دوست داری یا خونه قدیمی حوض -
هر چی خدا بخواااد. مثالً من دوست دارم اول خونه قدیمی داشته باشم، بعدش اگه یه کم پولدار 

 خوام خونه خوب بگیرم. شدم، می
ی مامان یا کنی، با گوشکنه. اآلن که دیگه با اون کار نمیگفتی تبلتت خراب شده، دیگه کار نمی -

 کنی؟ بابات هم بازی نمی
رم..... )چند ثانیه سکوت کرد( یه چیزی بگم به کسی و گوشیشون مینههه، کم پیش میاد. فقط ت

 رم تو واتساپش. نگیا، بدون اجازه مامانم می
 کنی؟ تو واتساپش چه کار می -

 کنم. به کسی نگیا... نگاه می

 کنی؟ چی رو نگاه می -
م تو گوشی نم. یه وقتاییبیرم تو شاد، درسای قبلیم رو میپیامایی که به مامانم دادن. یه وقتاییم می

 بینه. کنه و کارتون میتر با گوشی بابا و مامانم بازی میها بیشبینم. محمدطابابام، کارتون می
 خوای بگیری؟ هم نمی گم حاال اآلن که تبلت نداری، دیگهمی -

 نع. شاید بعداً بزرگ شدم برام گوشی بگیرن. یه سوال ازت بپرسم؟ 
 بپرس.  -

 کنی؟ کنی، باهاش چه کار میهات رو جمع میبیتو پول توجی
 کنی؟ های خودت چه کار میگیرم. تو چی، با پول تو جیبیمن وسیله نقاشی می -

تونم کنم که اگه پوالم رو جمع کنم، میدهد(، خب من تو خیالم فکر میآورد و نشان می)قلکش را می
تونم جوجه کنن، میهایی که گدایی میبه بچه ها کمک کنم، به اونایی که سرپرستی ندارن،به بچه

دم. دم. به مامان و بابام هم میها هم میخرم، به محمدطاکباب بدم، بعدش برا خودمم وسیله می
ذارن )ریسه(، خرم برای خودم، مثالً چراغ مطالعه، ساعت، از اون چراغا که دور میز میهمههه چی می

 خرم. از اونا می

 هات رو جمع کردی، چیزی برای خودت نخریدی؟ ولتا حاال که پ -
گم خود تو دونم چرا. میگه نه. نمیگم برم با اون پوال یه چیزی بخرم، مامانم مینه. من هی می

تونی مثالً بینم بزرگ بودن بهتره. میگم بزرگ بودن بهتره یا بچه بودن. میاآلن بزرگی. تو دلم می
ی... تونی بری با پوالت چیز میزی بخرتونی میزت رو رنگ کنی، میاختیار خودت رو داشته باشی، می
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ذارن. اآلن مثالً من خیلی دوست داشتم میزم رو رنگ کنم و روش نقاشی کنم، ولی مامان و بابام نمی
 تونستم بکنم. بعد چیزای مختلف با پوالم بخرم. خیلی کارا می

 . کنیاشکال نداره توام یه روزی این کارها رو می -

 گم دیگه سوالی نداری؟ دی. میمرسی تو بهم اعتماد بنفس می
 نه عزیزم. برو دیگه خسته شدی. خداحافظ. -

 ساله 12 آرادمصاحبه با  -7-2

 شون ده سااال جلوترن. ها غولن... اونا از سندهه نودی
 سالم خوبی؟ -

 خیلی ممنون. 
 اسمت چیه آقا پسر؟ -

 اسمم آراده.
 های ارتباطی رو داری؟چه وسایلی از فناوریشه به من بگی می -

 من یه گوشی دارم و یه کامپیوتر.
 بینی؟کنی یا انیمیشن میتر بازی میبیش -

 بینم. ولی گاهی انیمیشن هم می ،کنمتر بازی میمن بیش

 کنی؟تر بازی میها رو بیشکدوم بازی -
 دیوتی، فری فایر و کیل باکس. آفجی موبایل، کالهام، پاباسم بازی
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 گی؟ها میتر برای من از این بازیبیش -
 ن راکرده، آجا به بعد خیلی دقیق و تند تند از بازی تعریف جی شروع کنم )از اینآره، بذار از پاب

 دهد(. شرح می
شی، ای که فرود میایی و آخرین نفر خارج میاستراتژیکه، تو توی یه جزیرهجی یه بازیه ببین پاب

ها هها رو پیدا کنی خیلی راحت، اسلحتونی بری و اونداخل نقشه یه سری اسلحه کار گذاشتن که می
  ar. و smgچند مدل هستن 

 تر بگی؟بیش هاکه بقیه رو توضیح بدی در مورد این اسلحهشه قبل اینصبر کن یک لحظه، می -

پیدا  smgتر داره، ولی توی نقشه زیاد کم 2چون ریکویل ،کنناستفاده می arاز  1تر پلیرهاآره، بیش

 داره.تری اون رو ور میشه، پلیر کمنمی

  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 بازی کننده. 1

 پس کشیدن عقب نشستن، لگد زدن،. 2
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 شه؟تر استفاده میکم smgکه چرا از شه بگی ریکویل چی هست و اینمی -

که وارد  2شه، چون مقدار دمیجیتر استفاده میهم کمmgs ، از 1ببین ریکویل همون لرزش گانه

 772هایی که تیر ریکویل کمی نداره، دسته گان arها، هر گان تره، البته اینم بگمکنه، خیلی کممی

، ان تری دارن، یه سری دیگه اسلحه هم داریم، اونا هم سه دستهخورن، معموالً ریکویل بیشمی
گیری، زنی یا هدفا رو نشونه میکه از فاصله دور می بردی نداره، وقتیهست که زیاد کار k98اولیش 

گن؟ آهان مضراتی هم خب ها، ولی خوب این چیه، بهش چی میتیر میاد پایین، البته هم مزیت داره
خوره به کله متری، حتی اگر یه خورده هم دستت بلرزه، بازم می 152تا  22داره، البته توی فاصله 

خوره، یه اسلحه دیگه هم متری به هدف نمی 222از فاصله  8گم، اسکوب رو می k98طرف، البته 
سرتره و  k98شه حسابی، از هر نظر از ، هر بازیکنی ورش داره، خوش به حال اون میm24داریم 

تا پلیرهم داخل بازی باشن، توی نقشه شاید فقط  122که بسیار کمیابم هست، فرض کن اگه این
خوره، دمیجش هم باالتر متری هم به هدف می 322، 222ها باشه، اوفففف از فاصله تا از این سالح9

 شه. پیدا می 3، داخل دراپawmتره، یه مدل دیگه هم داریم، هم شاخ m24هست، از  k98از 

 
 

 
 

 
 
 

 دراپ چی هست؟ -
شه، یهو ممکنه یه دراپ یه چیزیه که داخل هواپیما هست، یه هواپیما که داره از داخل نقشه رد می

ممکنه  4هاها، انمیجور موقعشه، توی اینهای خوبی پیدا میجعبه قرمز بندازه پایین که توش اسلحه

 awmکه ممکنه توی دراپ پیدا بشه،  هاها رو ور دارن، یکی از همین اسلحهخیلی زود این اسلحه

که تونی باهاش تیراندازی کنی و اینمتری هم می 922ایه، از فاصله هست، به هر حال اسلحه قوی
 میری. حتی اگه جلیقه و اینا هم داشته باشی، بازم اگه با این اسلحه بزننت می

                                                             
 اسلحه .1
  خسارت .2

 .یندآمیفرو سمان آهایی هستند که به طور تصادفی از جعبه airdropیا  Drop در پابجی موبایل. 3

 دشمن .9
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 اری؟ها به دست بیطور، تا حاال شده تو از این دراپکه این -

ببین کالً این رو بگم که اآلن اگه مثالً یه دونه دراپ بیفته پایین، درگیری شدید بین افراد پیش میاد 

 زنم، من توی بازیا چیترم. می 1تا این دراپ رو ببرن، ولی من معموالً چیت

 یعنی چی؟ -

، کنم، بدون تقلب اصالً خیلییی مشکله از این دراپا به دست بیاریچیتر دیگه، چیتر، یعنی تقلب می
 espتونی استفاده کنی تا چیتر باشی، مثالً از مود دیتا، ببین بذار توضیح بدم برات از چندتا چیز می

 تونی استفاده کنی تا چیت بزنی. و معموالً همینا، از همین چیزا می  script)رادار(، 

 تر در موردشون توضیح بدی؟شه یک کم بیشمی -
ون ششه معلوم کنینمی ،کنن، اگه معمولی بری توی بازیها رو معلوم میها جای انمیespاآلن مثالً 

نواع و کشه، خالصه بگم اد طول مینوریکویل صفره، اگه توضیح بخوام بدم خیلیییی زیا scriptیا 
 ها هستن دیگه. اقسام چیت

 تونن چیت بزنن؟ها معموله، یعنی همه میخوب آیا این چیت زدن توی بازی -

شون رو یعنی کنه، اکانتمی 2شون رو بنتونن چیت کنن، چون پابجی سیستمها نمینه بابا، اکثر پلیر

 کنه. مسدود می

 کنی؟ن کار رو میخوب پس تو چه طوری ای -
اون  ،که شناسایی نشی یه چیزی هستگم که توضیحش زیاده، مثالً برای این، میscriptبا یه نوع 

شی و آثار جوری شناسایی نمیزنی، اینکنی و بعدش چیت میکه چیت بزنی، فعال میرو قبل از این
ت رو زده، ه کی این چیکنه ککنه و سیستم بن دیگه سخت شناسایی میچیتی که زدی رو پاك می

خواد، ولی بدون گوشی می 3ها نیست، باالخره گوشی روتدرسته که چیتر بودنم به همین راحتی

 ها. شه با یه سری برنامهروت هم می

 وقت گوشی روت چی هست؟بعد اون -

                                                             
 تقلب .1
 مسدود کردن. 2
 ریشه .3
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مایت از کنن، برای حولید میکه دسترسی به ریشه داری، اکثر اینایی که گوشی تروت یعنی این
کنن، چون روت یه چیزه آزاده، هر کاری که بخوایی سازا و برنامه نویسا، روت رو اضافه نمیبازی
رو  کنن، روتتر اونایی که گوشی تولید میتونی روی گوشی انجام بدی، برای همین بیشمی

شون، برای همینه که مثالً تو بخوای چیت رو بزنی، معموالً یه صفحه داره که ذارن روی گوشینمی
 باید با اون وارد پابجی بشی. 

 جا چی؟مرام و معرفت هست، این ،خوب این تقلب کردنه، اشکال نداره، به هر حال توی هر کاری -
د توی صورت، تو بای شون، اشکالی نداره به اونخوب ببین اینا مهارتن دیگه، باید به دست بیاری

ها هم قدرکنن، اما اونات رو بهتر و بهتر کنی، حاال گفتم پلیرای کمی هستن که چیت میبازی رتبه
وری جدن و اصالً فضا اونکم نیستن که. به هر حال اگر تو هم چیت نکنی، یه عده دیگه انجامش می

 نیست که، باید سریع باشی و عمل انجام بدی. 
 نظرت زیاد اشکالی نداره؟ آهان یعنی به -

قدری مهم نیست، باید مهارت به دست نه، شایدم اشکال داشته باشه، اما به هر حال به نظرم اون

 بیاری. 
فهمیدم، حاال اگه کالً بخوایی یک فضایی از پابجی ترسیم کنی، کالً به نظرت چیه، یعنی مثالً  -

 دن؟میارن یا چی از دست میکشن، بعد چی به دست کنن، همدیگه رو میچه کار می

ها رو بگم، برنز، سیلور، گلد، پالتینیوم، دایموند داره، رنک... بذار من رنک 1ببین تو بستگی به رنکت

ل کل پابجی تونه، یعنی داخترین رنک پابجیه، هر کسی نمیو یه چندتا دیگه و کامکویر، کامکویر باال
ه کنی، تو اگسرور میانمار، یه سرور رو تو انتخاب میتا سرور هست، اروپا، افریقا، آسیا و همین 5

 ترین رنک پابجی هستا، معموالًگن کامکویر، باالنفر برتر اون سرور برسی، بهت می 522بتونی به 
 خیلی، خیلی، خیلی سخت به دست میادا. 

 ات چند هست؟حاال تو رتبه -

ن اینا هر رنک، یه دونه... چندتا داره جوری نیست، ببیمن رنکم کران دو هست اآلن، ببین آخه این
 خواد، نمره هم خیلی سخت گیر میاد. تا نمره می 122ها که هر کدوم از این

 ره؟دین که این رنکه باالتر میها بر چه اساسی به دست میاد، یعنی چه کاری انجام میخوب این رنک -
 کنی. شی، نمره جمع میکنی، اول میبازی می

شه؟ تر میدی که این رنک، بیشکار انجام میرم این هست که توی این بازی چه خوب نه منظو -
، مثالً ره باالترشه که این رنکه میخوام توضیح بدی داخل این بازی چه اتفاقی انجام مییعنی می

 شه یا نه مثالً... . جوری میکشی اینتری آدم میتعداد بیش

                                                             
 رتبه و مقام. 1
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تا نمره 152نفر رو بکشی،  12ز که اولین رنک پابجیه، تو مثالً اگه آره، اینا هم دخیله، مثالً داخل برن
نفر رو  15، 12ترین رنک پابجیه، شما حتی اگه مثالً ده، ولی داخل رنک کامکویر، که باالبهت می

 شون فرق داره با همدیگه. کنه، اینا همههم بکشی، فقط دوتا نمره بهت اضافه می

 ین رتبه هم مؤثر هست؟ها در اکه آیا اسلحهو این -
 تونی آدم بکشی. بله، خوب تو هر چه قدر اسلحه بهتری استفاده کنی، بهتر می

های اجتماعی دنبال شون خیلی باال هست، توی این بازی هم از راه شبکهآیا کسانی که رنک -
 کنی؟ مثالً توی یک پیجی باشه یا توی یوتیوب باشه... .می

 نه، نه، نه، اصالً. 
 قدر خوب بازی کنی، آموزشش چه جوری هست؟گیری که اینچه جوری یاد میپس  -

 کنم... . من آموزشش... من اآلن با شیش تا انگشتم بازی می
 ای شدی؟پس خودت توی این بازی حرفه -

 آره. 

 تونه باشه؟خوب حاال یک چیزی، هدف این بازی چی می -
 بازی؟هدف بازی خب یعنی چی؟ هدف من یا هدف خود 

 هدف تو و هدف خود بازی... . -
 هدف خود بازی که خب واضحه، پول درآوردن! پول، پول، پول، پوله. 

 آهان خوب... . -
مثالً  ده،تری بهت میهای بیشگیری، یه دسترسیکنی یه چیزایی مییعنی شما پول خرج می

تا یو سی  8222م داره، مثالً گیری، اینا رو باید یو سی بخری که قیمت خیلی باالیی هگالیتور می
 دالر! من هزار تومن هم خرج این بازی نکردم.  22شه می
 
 

 
 
 

 
 
 بره خودش هزینه بازیه دیگه. خوب یعنی چه جوری؟ خوب قطعاً اینترنتی که می -

الً هات برسی، مثکه بخوایی به قیافه شخصیتای نداره، مگر ایننه، نه، نه اصالً، پابجی هزینه
اشته های ابگردی دتری داشته باشی و... یا گانهای خوشگل بگیری، چیزای خوش آب و رنگاسکین
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ر خواد، مثالً هدم، گان ابگردی خیلی یو سی میباشی، اآلن دارم در مورد گان ابگردی توضیح می
گان ابگردی باید سی هزارتا یو سی داشته باشی، حداقلش سی هزارتا یوسی هم کم قیمتی نیست، 

 شه. دالر می 822، 722ل حداق

 دالر پول بدی؟ 822، 722یعنی باید  -
 بعلههه، پول واقعی هم باید بدی. 

 شه؟وقت چه طوری میخوب اگه پول نداشته باشی، اون -
 کنن.خوان شاخ بازی دربیارن، از این کارا میکنه، اونایی که مینه، نه، هیچ فرقیم نمی

 فی نداره، درسته؟پس این بازی نیازی به هزینه اضا -
 ترش کنی، هزینه کنی. تونی اگه بخوای خوش آب و رنگمی
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 تر؟یعنی چی خوش آب و رنگ -
خواد کشورت رو انتخاب کنی، نامت رو انتخاب کنی و شی، اول میببین وقتی تو وارد بازی می

عموالً ها هم مبازیت باشه، شخصیتکه شخصیت تونی یه زن یا مرد رو انتخاب کنی برای اینمی

رو تغییر  تونی رنگ موتای رو انتخاب کنی، میتونی چیز دیگهچینیه، به جز چینی، اول بازی تو نمی
 جور چیزا کالً. اش رو تغییر بدی و اینبدی، مژه

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
یو سی بخری، کارلو... اندیس... تونی چیزای دیگه هم با اولش یه چینیه، بعد که وارد شدی، می 

تونی می ای برسیتا شخصیت دیگه ان، البته ویکتور هم هست که وقتی به یه مرحلهسارا... اینا سه
 اونم مجانی دریافت کنی. 
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ینی هاش چها ساخت آمریکا نیستن، پس چرا شخصیتجا یک سوال پیش اومد مگه این بازیاین -
 هستن؟

 . 1نه، پابجی ساخت چینه

 
 
 
 
 
 

 ت؟ات چی هسهای بازی گفتی، تو خودت تیپ مورد عالقههای شخصیتبعد در مورد تیپ و لباس -
 رسمی. 

 چرا؟ -

در قدوست دارم دیگه، من اوج خالفم اینه که یه هودی بپوشم، من بابا لباسای شخصیت بازیا اون

 خندد(. میروی تیپم اثر نداره )
 گفتی، بگو. بازی رو داشتی می فهمیدم، حاال هدف خودت و هدف -

کنم، منم هدفم هدف بازی خوب فقط پول درآوردنه، یعنی دیگه چیزی جز پول درآوردن فک نمی

 ای جز خوش گذروندن ندارم. فقط خوش گذروندنه، یعنی هدف دیگه
 ها صحبت کردی؟آشنا شدی و با اون د،ها هستنخوب تو با کسانی که توی بازی -

 اش فحشه. ها همهها هستن که برای بازیا درست شدن، ولی توی اون گروهی گروهزیاد نه، یه سر
 فحش هست؟ هاشی، چون توی اونها قاطی نمیپس زیاد با اون -

ذارن، اصالً زیاد دوست ندارم، دن یا مطالب خیلی چیپ میآره، زیاد خیلی جذاب نیست یا فحش می
 خوشم نمیاد. 

روی چه چیزی اثر  ها،ار درستی نیست، خوب این فحش دادنک دن، اینخوب گفتی فحش می -
 داره؟

دونی از یه رم، میدن، من اصالً نمیهایی که فحش میمن زیاد خوشم نمیاد، مثالً توی این گرو
شه و از یه طرف هم برای پدر و مادرم، چون مثالً بابام یه دفعه داشتم طرف برای خودم دردسر می

ز اینا اومد فحش داد، بعد بابامم واستاده بود باال سرم، اآلن اون برام دردسر کردم، یکی ابازی می

 شد، برای همینه که اصالً خوشم نمیاد. 
 شه بگی بعدش چی شد... .جا گفتی برایت دردسر شده بود، درسته؟ میخوب این -

                                                             
 بازی پابجی ساخت کشور کره است. . 1



  175 /های میدانی گزارش مصاحبه

 

مات که نه تنها چشقدر عجیبی نیفتاد، طبق معمول همیشه دیگه، غُر زدن به سرم آره، خب اتفاق اون
کَل کردیم و بعدشم تموم گیری، مثل همیشه کَلکنه، حاال فحش هم یاد میها اذیت میرو بازی

ی گوشیم اخوان به یه بهانهشه و میها! گاهی وقتی دوباره دعوامون میشد دیگه، البته یه چیزیم بگم

 خندد(.میرو ازم بگیرن، مسأله اون فحش رو هم میارن وسط )
وب که این طور، بعدش چی، یعنی منظورم اینه که وقتی این قضیه تموم شد، این مسأله از سمت خ -

 مامان و بابات محدودیتی ایجاد کرد؟

ها و تر رفتم توی اون گروهتر دعواهامون بود، ولی خودم دیگه کمقدر، بیشنه، از سمت اونا نه اون

فی که ندارم، بعدم کالً خوشم نمیاد از این کنار کشیدم از این چیزا، حوصله جنگ و دعوای اضا
 ها.گروه

 ها برای بقیه هم دردسر دارن یا مامان و بابای تو زیادی حساس هستن؟کنی این گروهحاال فکر می -

نه بابا، قطعاً دردسره، داشتم دوستی که سر این قضیه مامانش گوشیش رو چند وقت ازش گرفت، 
 ها رو... . مهم نباشه این چیزا یا مامان و باباش نبینن این گروه حاال شانسی ممکنه یکی اصالً براش

جور این های بد وتر یاد گرفتن فحشکنی تو کمها نشدی، فکر میموقع وارد این گروهگفتی از اون -
 چیزها اثر داشته؟

ا، و این گنجا، دوست داشتم ببینم چی میرفتم اونآخه ببین من واسه یاد گرفتن فحش که نمی
ها نباشه، که بگم تأثیر داشته یا نه، خب به هر حال فحش همه جا هست، حاال توی اون گروهاین

 جای دیگه، ولی من کالً خوشم نمیاد از فحش و اینا. 
، کننکنین هم انگار یک قسمتی هست که توش چت میبعد داخل اون بخشی که بازی می -

 ی.کنها چت میها چی، اون قسمتجادرسته؟ اون

 ولی کنن،از هر کشور و از هر مملکتی میان و چت میاون جا  گی،دونم کدوم قسمتا رو میآره، می
 تونی حتی یه پیام بدی و پیامت رو خودت ببینی. قدر خر تو خره که تو نمیایناون جا 
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 فرستی؟ها رو یا چیزی میبینی چتتو خودت می - 

دم، عربا کار نیستن بشینن پیام بدن، منم نمیشه، چون ایرانیا که بیپیدا میمعموالً ایرانی کم توش 

کنن، کالً عربا توی همه چی فعالن ذارن و چت میها خیلی فعالن، ویس میمعموالً توی این چت
های دنیا رو دارن توی های بسیار شدیدی دارن، واسه همین نفر اول محبوبیتجا، چون خرپولاون

 کنن. کنم چه طور زندگی میکنن که من تعجب میقدر خرج بازی میاین این بازی و

 دی؟تر این مطلب رو برای من شرح میبیش -

 تری بریزه توی بازیشون پوله به نظرم، هر کی هم پول بیشاین بازیا هدفآره، آره، کالً گفتم 
ین الئه رو بگیره یا خودش با پول اتونه اکانته یه نفر که رنکش بامی ،دارهتره، حاال اون پولمحبوب

 چیزا رو بخره. 

 کنی این بازی دیگه چه اثراتی روی تو داشته؟فکر می -
که تر شده و اینکه سرعت عملم خیلی باال رفته، واکنشام سریعبه جز خوش گذرونی، مهارت، این

اد شده که اصالً یه زیقدر انگلیسیمم خیلییییی پیشرفت کرده، حاال یه چیزم بگم، سرعت تایپمم این
 چیزی شده.

ات هکنی که این قدر مهارتهای تو زیاد شده، کالً چند ساعت توی روز بازی میخوب گفتی مهارت -

 باال رفته؟
 خندد( بعضی وقتا چهار ساعت، بعضی وقتا دوازده ساعتم شده. می)

 گذاری؟خوب بستگی به چی داره این زمانی که می -

ازی ام میاد پایین، واسه همین بمیرم، رتبهرم توی یه بازی میداره، مثالً وقتی میبستگی به رنکم 

 کنم تا این رتبه دوباره بیاد سرجاش. می
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 کنی؟با خانواده دعوا هم داری سر مقداری که بازی می -
 قدر شده که، من هر روز دعوا دارم. آره بابا، این

 کار کرد؟ست و باید چه کنی حق با کی هفکر می -
 خندد(.میکنیم )چه کار دونم باید ببین هم خودم، هم پدر و مادرم حق دارن، نمی

 شه؟گی هر دو حق دارید، اما راه حل برایش نداری، این که نمیخوب ببین تو می -

م کنچه کار ذارم، خوای من چی بگم، قطعاً من اون تایم رو برای بازی میجا اآلن میآخه ببین این
گن زیاد بازی نکن، اما اگر برای بازی نذارم؟ من دوست دارم این کار رو، درسته مامان و بابام می

ذارن، من شون رو برای بازی میها تمام زندگیکنم، خیلیها هم بازی نمیقدرخب واقعاً من اون
 دیگه. دم کنم، کارامم انجام میبینم، بازی میجوری نیستم، انیمیشن میاین

 کنی؟کار میرسه چی، اون رو چه خوب آسیبی که از سمت گوشی به تو می -

 دونم، هر چی یه ضرری هم داره دیگه، لطفاً دست از نصیحت بردار. کند( نمی)فکر می

 کنی یا با کامپیوتر؟تو با گوشی بازی می -
هم انجام بدی، بعد تازه با  تونی با کامپیوترشه، ولی مثالً پابجی رو میاش رو میبا گوشی همه

پیوتر کنم، یه نفر که با کامشه! چون مثالً من کاری که با دوتا انگشتم میتر هم میکامپیوتر خفن
 تر هم هستن. تره، سریعباحالتونه با یه انگشتش انجام بده، اصالً کار اونا کنه، میبازی می

 بهتر بتونی بازی کنی؟ خوب تا حاال شده احساس نیاز به کامپیوتر بکنی که -

 ای شدم بابا، راحتم. نه بابا اصالً، من راحتم با همینا، من با همینا حرفه
شه اذیت بشی، چون باید روش خم بشی و بازی کنی، شاید تر باعث نمیبه نظرت گوشی بیش -

 تر باشه... .های پیشرفته راحتاستفاده از اون کامپیوتر
خه کنم، خب آه، راحته، من خیلی باهاش حال میباحالاش کوچیکه، اما آره، قبول دارم، گوشی صفحه

گه گیره و میبینی، خیلیا با همین گوشی بلد نیستن کار کنن، دوستی دارم که بهانه میمثالً تو می
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ندد( خمیگن... آهان! )ای بازی کرد، اما خب یه جورایی... چی میشه با گوشی خیلی خوب و حرفهنمی
 لژیامه که با گوشی همه فن حریفم، اما خب قطعاً، قطعاً، قطعاً، کامپیوتر هم عالیه. از نوستا

اپ تبه جز این مسأله که با گوشی راحتی، آیا تا حاال شده مثالً درخواست کنی که برات یک لپ -

 های گیمری؟خوب مخصوص بازی بخرن یا گوشی

ن خندد(، دعوامومیگوشیم رو از دستم گرفتن )زنم هم نه نشده، البته اآلن که دارم باهات حرف می
، تاپ و اینا نه، درخواست نکردمشد و فعالً بابام گوشیم رو گرفته، ولی تا حاال در مورد اون خرید لپ

 بخوان برام بخرن.  ،دونمفکر کنم توی این شرایط هم بعید می

 گی؟دیوتی برای من میآفخوب از کال -

 ل باکس برات بگم. خوب ببین بذار اول از کی

 
  

 

 
 
 
 باشه هر جور مایلی بگو.  -

 نامیهای خیلی خفنی داشته، اصالً از یه شرکت ویتخب کیل باکس یه بازیه ایرانیه که کپی پیستر

جوری برات بگم یه بازیه از یه طرف خوب و از یه ور دیگه خریدن کد و منبع بازی رو، ببین این

 مزخرف. 
 اش، این یک بازیه ایرانیه یعنی طراحش ایرانیقبلش که بریم سراغ بقیه اآلن یک سوال بپرسم -

 هست؟

نه، این بازی رو از ویتنام خریدن، این بازی یه جوریه که اگه توش پول خرج نکنی به هیچ جا 

 رسی. نمی
 کنی توش چه جوری هست، توضیحش بده؟ خوب این پولی که تو خرج می -

ر تومن برای کیل باکس خرج کردم، اونم فقط تونستم یه دونه هزا 22خب خودم فک کنم نزدیک 

شون رو گذاشتن پای این بازی، اآلن هایی هستن که زندگینارنجک بخرم، معموالً اآلن مثالً ایرانی
پی داره، یه ایرانیه که بگم خره، گاوه، چیه، کل زندگیش رو خرج کیل باکس کرده، رسیده آیوی

ی پآیپی چیه، کیل باکس رنک نداره، ولی ویآیپرسی ویاحتماالً می، ببین اآلن 15پی آیوی
 ره باالتر. پیت میآیتر پول خرج کنی ویداره، هر چی بیش

 دونی؟ره، میکنی این پول کجا میتری خرج میوقتی پول بیش -
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 شرکت مگنت گیم، یه شرکت ایرانیه ولی توی هنگ کنگه. 
 خوب ادامه بده.  -

هزار تومن، کم نیستا! بعد  522شه شما هر ده هزارتا جمی که بخوای بخری، قیمتش می ببین مثالً

هزارتا جم داشته باشی،  15مثالً اگه تو بخوایی یه گان معمولی که دوسش داری رو بخری، باید 
 نی. تر باشه، باید کلیییی خرج کایوای یه اسلحه بخری که یه کم حرفهیعنی به پول ایران تو بخ

 کنی، چه جوری؟هزار تومن بازی می 22گی با وب بعد تو میخ -

هزار تومن یه کارت ماهانه خریدم، یعنی هیچ پولی نیستش، اونم تونستم باهاش یه نارنجک  22من با 

 تایمی بخرم، دایمی هم تازه نه. 
 اش پولی هست؟گذاری که همهخوب زمان برای این بازی می -

 اصالً. 
 شناسی و چه جوری باهاش آشنا شدی؟زی رو میخوب پس چه جوری با -

طوری که دیدم نوشته بازی مهیج و این طوری، اول کاری گشتم، همینرفتم توی بازار داشتم می

دیدم  ده، خریدم وکردم یه اسکینی چیزی بهم میرفتیم یه دونه کارت ماهانه و اینا خریدم، فکر می
تونم بکنم، برا همین فقط وارد مه هیچ کاری نمیهیچی به هیچی فقط جم بهم داده و با این ج

 شم. گیرم و بعد خارج میکارت ماهانم رو می ،شممی
 کنی وقتی دیدی این جوری هست؟خوب پس چرا حذفش نمی -

 کنم. اکانتم رو بفروشم، صد در صد حذف می ،خب کارت ماهانم رو بگیرم
 بخوره؟فروشی و ممکنه به دردت چه جوری اکانتت رو می -

های کامپیوتری وقتی خودت اکانت داشته باشی، یعنی خودت اکانت رو از صفر تا معموالً داخل بازی
صد رسونده باشی، یعنی هیچ سودی که برات نداره هیچ، ضررم برات داره، یعنی شما اگه یه میلیون 

نایی که داللی تره، ولی اوخرن، چون ارزشش کمهزار تومن می 222کنی، اکانت رو تومن خرج می
 تره. شن، سودش خیلی زیادکنن، واسطه میمی

 ها رو بفروشه؟خوب یعنی باید یک واسطه باشه که این اکانت -

تومن  222خره، بعد اونی که یه تومن خرج اکانته کرده، از اون واسطه که نه، یعنی یکی از یکی می
گریش کنه، پول واسطهار تومن سود میهز 72هزار تومن،  272فروشه خره و بعد دالله میاد میمی

 کنه. جا سود میهزار تومن این 22هزار تومن،  22شه گیره، میرو هم می
 ها باشی؟خوب تو دوست داری مثل اون واسطه -

تونم، چون باید اعتماد داشته باشی، یه نفری هست به اسم سیروس، مثالً این من اصالً بخوامم نمی
کنه گری میرو مثالً خیلی بهش اعتماد دارن و برای هر اکانتی که واسطهسیروس واسطه است، اون 
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ماد دونم، برای همین بهش اعتگیره، بعد سنشم باالئه، مثالً سی، چهل سالشه نمیهزار تومن می 52
 رن پیش اون. دارن و برای فروش اکانت می

 به نظرت این کار سودآور هست و فایده داره؟ -

گه، من گریش درمیاره، این اطالعات رو خودش میمیلیون تومن از واسطه 3همین سیروس ماهی 
دا و که یه سری خریکرد، گفت تا قبل اینهایی که باهاش بودم، یه نفر داشت سوال میتوی گروه

 فروشا کم بشه، من ماهی سه تومن درآمد داشتم. 
 معروفه... .  هاشکنین؟ فضای مجازی با دروغگه شما باور میخوب وقتی می -

تا 5*5نفر،  5هزار نفر گیمر داره، واقعاً هم آره دیگه، مثالً شما بگیر  11واقعاً هم نه، مثالً چنلش 
نفر در روز  5گم خیلی خیلی کم که باشه هزار تومن، برای یه روز مثالً درمیاره، من می 252تا، 25

تر از این کنم بیش رسه و درآمدش فکرتا می25تا، 22تره، روزی فروش داشته باشه که خیلیی بیش
 حرفائه. 

 آیا بازی کیل باکس هم فضاش مثل پابجی هست؟ -

 کنن. تر از پابجیه، منتها اینا مثالً نفریه، پنج نفر در مقابل پنج نفر توی بازیا رقابت میخیلی مزخرف
 یاین شکلره، خوب چرا به نظرت باید بازی زنه، میکشه، میها میکه توی این بازیبعد این -

 طراحی شه؟

 یگه.خندد(، جذابیت نداره دمیگی کشت و کشتار نباشه، مهربونی باشه؟ چی باشه آخه؟)خب اآلن می

 خوب یعنی جذابیتش به کشت و کشتارش هست، درسته؟ -
 بله. 

 کنه؟این حس کشت و کشتار چی داره که جذابش می -

 دونم، ولی خب اینه که خوبه دیگه. واقعاً نمی
ها رو کردی، حس کردی که توی واقعیت هم بخوایی همین شکلی باشه یا ال این بازیبعد تا حا -

 نه؟

 نه، نه، اصالًاا.
 ها باشه، آره؟تر دوست داری توی بازییعنی بیش -

 ای نداره بابا. خب واسه تفریح و سرگرمی خوبه دیگه، ولی جنبه دیگه

 کنی؟ها خالی میممکنه این باشه که حرصت رو با این بازی -
 (. خنددمیکنم )بینم، حرصم رو من خب با داداشم خالی میاصالً من چیزی به عنوان حرصی نمی

 کنه؟گفتی داداشت شیش سالشه، اون هم بازی می -

 خندد(.میکنه )اونم آره، بازی می
 کنه یا تو یادش دادی؟خودش تنهایی بازی می -
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 . 1خودش، تنهایی، چهار انگشت

 ایه، اون چه جوری یاد گرفته؟خوب پس حرفه -

 گیره. شینه بغل من یاد میاون می

 گیره؟کنه، یاد میدی یا خودش نگاه میبعد تو یادش می -

دم، اون گوشی نداره که با گیره، ولی بعضیاش رو خودم بهش یاد میبعضیاش رو خودش یاد می

 گوشی مامانمه. 
 کنه؟میکنی، بازی نقدر که تو بازی میپس اون اون -

 طوری بازی کنه. تره، نباید ایننه، خب طبیعیم هست، سنش کم
 خودت از چند سالگی گوشی داشتی؟ -

من... من از پنج سالگی، من پنج سالگی بابام یه دفعه رفت چین، برام یه تبلت آورد، گوشیمم از ده 
سالگی گرفتم، ولی پنج سالگی بابام رفت چین و برام یه دونه تبلت آورد، همون اولم شکست، 

 کنجکاوی کردم، رفتم چکش رو آوردم ببینم توش چیه، هیچی دیگه پودر شد. 

 بازی استفاده نکردی؟ از اون در جهت -

 دونستم چیه. اصالً من توی پنج سالگی بازی نمی

 کردی؟ای میخوب از پنج سالگی وسیله الکترونیک داشتی، ازش چه استفاده -

 کردم. تر وقتم رو پو بازی میبیش
 
 

 
 

 

 

                                                             
شود. در پابجی تنظیم چهار انگشتی در شرایط نبرد نزدیک بسیار مفید است و بهتر از تنظیمات انگشت شست محسوب می .1
ثل شود و به چهار انگشت دیگر حالتی می، تلفن همراه با شش انگشت در دست بازیکن نگه داشته میانگشت چهار تنظیم در

 زمان بپرد، حرکت کند، به اطرافدهد تا هماین است که به بازیکن اجازه می دهد. دلیل اصلی استفاده از این تنظیمپنجه می
 نگاه کند و شلیک کند که در تنظیمات دو انگشتی امکان این حرکات با هم وجود ندارد.
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 پو، تا چند سالگی؟ -

 تا نه سالگی حداکثر. 
 ها رفتی؟ پس بعدش چه جوری شد که سمت این مدل بازی -

عد ه، رفتم کلش رو بازی کردم یه مدت و بباحالبعدش که مدرسه رفته بودم، یکی گفت کلش خیلی 
 موقع دیدم یه بازی نوشته پابجی موبایل، رفتم نظراخسته شدم گذاشتم کنار، رفتم توی گوگل اون

، خیلی ازیهبازم ب رو دیدم، دیدم خیلییی بازیه خفنیه، نصبش کردم و درسته سه گیگ ازم خورد، ولی
 کنم. موقع من دارم پابجی بازی میبود واسم، از اون قشنگ و جالب

 خوره؟این سه گیگ رو هر ماه از تو می -

 ده. هایی که آپدیت مینه، معموالً موقع

ردی ککنه و این چیزها رو داره، ولی تو تا نه سالگی پو بازی میکه داداشت از اآلن بازی میاین -
 ده؟به تو می حس خاصی

 ها غولن!که اینا غولن، دهه نودیحس این

 کنی؟یعنی چی غولن، توصیف می -

ین اآلن دونستم پتو چیه، اشون ده سااال جلوترن، من پنج سالم که بود، اصالً نمیکه از سنیعنی این
 خوره. منم می

 آشنا بشی؟ها ترت باشی که زودتر با بازیخواستی به جای برادر کوچیکتو می -

 نه، اصالً. 
 چرا؟ -

 اومد. مشکالت برام پیش می
 چه مشکالتی مثالً؟ -

مشکالت روانی... اعصاب و خلق و خو... اآلن داداش من یه جورایی بزنه به سرش، خب چه جوری 
 بگم تلویزیون رو هم میاره پایین.

 خوب یعنی تو این جوری نیستی؟ -
شه چند موقع زمان من ببین میاینا از دو، سه سالگی... اونتر از داداشمم، چون نه خب، من آروم

ها گوشی لمسی نبوده که، من مثالً خیلی هنر کردم یه تبلت کوچولو موچولوئه موقعسال پیش، اون

درب و داغون پنج سالگی خودم داشتم که اونم زیاد طول نکشید و سه سال بعد برام یه تبلت تازه 
 گرفتن. 

خورن قدرررر حرص میاینشینن پای بازی کنن، میهایی که بازی میدیدم این که خوب منو این -
 جوری هستی؟پرن، تو ایندن و باال و پایین میو فحش می
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رم توی اتاقم موقع بازی در رو خندد( خب آره، انصافاً هستم، ولی عصبانیتم داخل بازیه، من میمی)
، ها، روانیشمنه قطع شه و من اون لحظه روانی میکنم، ولی خب اینترنت اون وسط ممکقفل می
 خواد گوشیم رو بشکنم. دلم می

 جوری بشی؟شه که اینزیاد اینترنت قطع می -
 شه. توی ایران که این یه چیز طبیعیه، بیست و چهار ساعته اینترنت قطع می

 تو دوست داری خارج بری؟ -

  رم.از خدااامه، حتی اگه با بدبختی هم بشه می

 چرا؟ -

های اجتماعی برای که هر جایی از ایران خیلی بهتره، چون پیشرفت داره آدم، این کمبودبرای این

 شه. آدم جبران می
 کمبود اجتماعی مثل چی؟ مثال بزن.  -

پول ذارن، ولی اگه بیتر بهت احترام میتر باشی، بیشدارببین اآلن توی ایران هر چه قدر که پول

که اگه تو سواد داشته باشی، مثالً یه هنرمند باشی، احترامت اون قدرایی نیست و این جوریباشی این
 داری که سوادم نداره. ذارن یا یه دونه کارخونهدار مینیست که به یه دونه پول

 خوایی بری؟خارج از کشور کجا می -

 خندد(.میتر خودم کویت رو دوست دارم، افغانستان هم خوبه )من بیش

 را؟چ -

هست، ولی توی افغانستان  222زنم، پینگ توی ایران، معمولیش اول از همه من پینگ رو مثال می

 هست، ایران تحریمه پینگشم. 22
 
 
 

 
 
 

 تومنه؟ 122تره، هر دینار کویت اآلن که کویت درآمدش خیلی بیشبعد این
 منظورت از درآمد زیاد چی هست؟ -

شون تر، خیلیی درآمدهای کم درآمددرآمد همین که تو مثالً یه کارگر ساده باشی، حتی یه سری شغل
 تره. از یه ایرانی بیش

 که آیا تحقیق کردی در این مورد یا دیدی یا صرفاً توی اینترنت نگاه کردی؟و خوب این -
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 کویت صد هزار تومنه، خب یه جا من ندیدم راستش، یه بار رفتم توی اینترنت دیدم زده دینارهیچ
 جا. گیره اونتر پول میخیلی زیاد ،جا درآمدش هم باالستکارگر ساده اآلن از یه فردی که این

 جا خرج کنیم؟کار کنیم بیاییم ایناون جا  گی بریمیعنی تو می -

 آره، قبول دارم، همین. 
از کسانی که من باهاشون حرف  ها نظرت چی هست؟ چون خیلیکه در مورد آمریکا و اینو این -

 زدم گفتن آمریکا. 

 ولی از کشورش خوشم نمیاد کالً.  ،آمریکا رو زیاد خودم خوشم نمیاد، البته دلیل زیادی ندارم

ای رو ایرانی دیگه های ایرانی حرف زدیم، آیا به جز کیل باکس بازیتر یک کم در مورد بازیقبل -
 شناسی یا بازی کردی؟هم می

عید خود بود، اصالً ایران بمراد بود فکر کنم، ولی خدایی خیلی بیمن یه بار یه بازی کردم، گلواال 
 کنه. دونم بتونه بازی بسازه، اصالً توی ساخت بازی کار رو خراب میمی

 تر برای من بگی؟شه بیشچرا، می -

 اون م، ولی امکانات نیست، مثالًنویسای خیلی خوبی هم داریدونی؟ برنامهامکانات کالً زیاد نداره، می
و  تونه با امکاناتنویس میهایی که توی انگلیس هست آیا توی ایران هم هست؟ یه برنامهسرور

پولی که داره، یه بازی رو طراحی کنه، آیا توی ایران هم این پول و امکانات هستش؟ به نظرم نیست، 

 سازه رو. هایی که میکنه بازیبرای همین ایران داره خراب می
 کنن؟های تو هم بازی میآیا دوست -

م گیتر چرت و پرت میزنیم، بیشکنن، اما زیاد در مورد بازی با هم حرف نمیآره، اونا هم بازی می

 خندد(. میبه هم )
 کنی؟دیوتی بود، هنوز هم بازیش میآفکردی یکیش رو گفتی کالای که میهای دیگهخوب بازی -

 کردم. بازیش مینه، یه زمانی 
 دی؟چرا اآلن دیگه انجام نمی -
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ویر زنده داری، کنی یه تصتر از پابجیه، ببین پابجی عییین واقعیته، احساس میگرافیکش خیلی کم
ه، پابجی ها متفاوتای یا یه همچین چیزی، کیفیتکنی که توی بازیدیوتی، احساس میآفولی کال

 ده. حس به آدم می

 ی چی؟شه بگی یعنمی -

 ده دیگه. دونم، حس مینمی
چیز  ترن یاشه بگی منظورت از کیفیت چی هست، تصاویر جذابدر مورد کیفیت حرف زدی، می -

 ای؟دیگه

شون، همه این بازیا یه تری داره، ببین کالً کیفیت و نحوه خود اون بازی، همهآره تصویرای جذاب
ای که یا این چیزی که داخل بازی ولی خب اون نحوه شون در مورد بقا و زنده موندنن،ها، همهمدلن

شه ده دیگه، کالً میهاش و اینا و اون حسی که میهست، چه جوری بگم مثالً توی البیش، اسلحه
 کیفیتش. 

 تر جذابیت دارن، آیا این هم اثر داشته؟های اول شخص بیشخوب بعد یک جایی من شنیدم بازی -

 تره. آره، بیش کند(اول شخصا... )فکر می
 دیوتی اول شخص نیست؟آفخوب اآلن کال -

 چرا، اونم ترکیبیه، پابجیم ترکیبیه. 
 دیوتی بازی نکردی؟آفآیا دلیل دیگه هم داشت که دیگه کال -

کنی، تموم  ، نیم ساعت بازیخوره که یه گیگ تو داشته باشیقدر اینترنت میدیوتی اینآفببین کال
این نبود، من کالً از خود بازی خوشم نمیاد، من  برای کنار گذاشتن بازی ولی دلیل منشه، می

این  که اینترنت بخوره ومون گیگ اینترنتش خوبه، برای همین هیچ مشکلی ندارم در مورد اینمودم
 داستانا. 

 تر وقتت روی پابجیه، درسته؟خوب پس اآلن بیش -

 آره. 

 شون؟رسی بخونیهات رو میدرس -

 خونم. عموالً میآره، م
 دی؟ها هم توضیح میبینی در مورد اینهای جدیدم میو گفتی که یک سری انیمیشن -

اومده که دوبله شده باشه و زیرنویس باشه رو  2221و  2222، 2212هایی که در سال همه انیمیشن
 من دیدمش. 

 هایی که دیدی، کدوم از همه بهتر بوده؟خوب و از بین این انیمیشن -
 اش بهتر بود. تل ترنسیلوانیا از همهه
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 هاش رو دیدی، چون چندتا قسمت داره؟همه قسمت -

 تاش رو دیدم، چهارش هم داره میاد. سه
 قدر این انیمیشن به نظرت جذاب هست؟چرا این -

 هاش خیلی خاص و خوبه. شخصیت

 کنی؟برای من توصیفش می -
 معموالً از دراکوال خوشم میاد. 

 چرا؟ -

 طرز بازیش برام جذابه. 

 یعنی چه چیزیش خوبه که تو رو جذب خودت کرده؟ -

 تونم دیگه بگم یعنی چه طوری... . کنه، نمیاسلش... اسلش بازی می

 دوبله و صداش هم توی این کیفیت انیمیشن و دوست داشتن تو تأثیر داشت؟ -

 های یه سایتی هست خیلی جذاب و خفنه. آره، دوبله
 هاش چه طور؟و آهنگ -

 معنی داره. هایی بیآهنگی وجود نداره که، اصالً هیچ آهنگی وجود نداره، فقط یه صدا

یمیشن تر هست، انبینی به نظرت کدوم یکی جذابکنی، هم انیمیشن میخوب تو که هم بازی می -
 یا بازی؟

 انیمیشن دیدن. 

 چرا؟ -

 کنی. چون خودت هیچ زحمتی نداری و فقط تماشا می

 ها تأثیر خاصی هم روی تو داشته؟ مثالً یه تأثیر خوب یا بد... . آیا دیدن این انیمیشن -
 خندد(.میام رو عوض کرد )شغل آینده

 گی؟خوب چه جالب، در موردش برای من می -
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خواستم جراح قلب بشم بعدش یه فیلمی دیدم، یادم نیست، فکر کنم... اسمش رو یادم نمیاد من می
 خیال، بعد اون تصمیم گرفتم دامپزشک بشم. ال بیحا
 هیچ وقت تصمیم نگرفتی پلیر بشی یا مثالً شغلت گیمر باشه؟ -

 توی ایران پلیر و گیمر بودن ول معطل بودنه. 
 شی؟شی یا پلیر میو اگه بری خارج از کشور، دامپزشک می -

 شم. بکنم که دامپزشک تالشم رو می
 ؟قدر اثر گذار بودهتونی بگی چرا اینات اثر داشته، میشغل آیندهانیمیشنی که گفتی رو  -

 تونم بگم چه جوری، فقط حس خیلی خاصی بهم داد. کند( نه، واقعاً نمی)فکر می
ا تغییر هکه حست رو نسبت به حیوونتونی این حس رو برای من توصیف کنی؟ ببین مثالً اینمی -

 وی اون فیلمه یا انیمیشنه دامپزشک بود، خوشت اومد یا... . داد یا از تیپ و قیافه یک نفر که ت

، کنم. آخه ببین این فیلم رو من خیلی، خیلیتر بهش فکر میآهان یه چیزی شاید باشه، حاال بیش
دوست  که برام یه حسی داد کهاصالً یادم نمیاد، فقط این ،خیلی وقت پیش دیدم، شاید یه سال پیش

ولی شاید حیوونا رو خیلی توی اون فیلمه جذاب نشون داد، شاید علتش  دارم دیگه دامپزشک بشم،
این بود، در کل حس داد دیگه، شایدم اون شخصیتاشون توی اون فیلم جذاب بود، به هر حال باعث 

 ام رو عوض کنم. شد من شغل آینده
 تر بکنه؟آیا بعد از اون فیلم هم فیلمی دیدی که این حس رو در تو بیش -

دونم فیلمی که... ولی احتماالً آره دیدم، راستش از وقتی از دامپزشکی خوشم کند( شاید، نمیی)فکر م
ان بینم، مثالً اگه سگی رو بخوان درمتر هم میهای کوتاه مربوط به دامپزشکی و اینا بیشاومد ویدیو

 کنن و این مدل چیزا. 
هم شده مثالً بگن که آره فالن فیلم یا  های توکه آیا دوستگی و اینها رو میکدوم تیپ ویدیو -

 ای رو انتخاب کنن؟انیمیشن یا حتی بازی باعث شد که شغل دیگه

 خوان پلیر بشن. خب یه سری از دوستام که خیلی می

کنن که شما باید دکتر بشین، اش هی اصرار میشون هم که مامان و باباهاشون همهیه سری دیگه
 که مثالً فالن فیلم خیلی خوب بود و بهم گفته باشه در مورد اینولی کسی از دوستام که تا حاال

 جور چیزا... نه، نداشتم. باعث شد راهم عوض بشه و از این

 بینی؟فیلم ترسناك هم می -
 کنم. آره، من فیلم ترسناك خیلی نگاه می

 گی؟در موردشون برای من می -

م ام خارجه بابا، ولی جالب اینه که شده شبا هحوصلهخیلییی من فیلم ترسناك دیدم، تعریف اونا از 
 بینم. از ترس خوابم نبره، ولی بازم می
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 شه؟بینی وقتی ترس ایجاد میخوب چرا می -

 دونم اگه اینا رو ببینم ساعتبره، میدونم شب خوابم نمیخندد( این یه جور بیماریه به خدا، میمی)
 خندد(. میبینم )بازم این یه بیماریه که می ولی ،شمسه و چهار نصفه شب بیدار می

 و به نظرت چرا نداره؟ -

 نه، دیگه از چراش خبر ندارم. 
 کنن؟ها هم بگن نگاه میهات حرف بزنی و اونهای تو چی، شده تا حاال با دوستدوست -

ها و یا که در مورد بازیکنیم، اینتر وراجی میزنم، ولی بیشراستش من با دوستام حرف می

د باری کند(، البته اگر بخوام دقیق بگم، چرا چنها حرف بزنیم شاید نه زیاد )فکر میها یا فیلمانیمیشن
 شده. 

 دیدن؟ها هم میخوب چی گفتین، اون -

گیم رو تعریف کنم، این یه کم به خودم مربوطه، که با دوستام چی میزیاد دوست ندارم درباره این
 جورکنن چندتاشون، اونا هم مثل من قبول دارن یه جور مرضه تماشای اینآره اونا هم نگاه می اما

اش هترسیم، چند وقت بعدشم همبینیم و بعدشم میشه کرد، میخندد(، ولی خب کاریش نمیمیچیزا )
 ره. یادمون می

 
 

 
 

 
 
 شه.ها دعوات میاینکه گفتی با مامان و بابات سر بازی و اینو یک سوال دیگه  -

اشه گم بگه مامانم اون رو بذار کنار و منم میشه، مثالً یه دفعه میببین همیشه که دعوامون نمی

گوشیه  زنه کهرسه ،یه دادی میگم باشه بابا، دفعه دهم که میمنم می ،گه بذار کناربابا، دو دفعه می
 افته. از دستم می

 خونی. هات رو میگی که درسچی هست؟ چون خودت میگن بگذار کنار که میعلت این -

 شه. گن چشمام ضعیف میهیچ کدوم، تنها علتش اینه که می
 ت ضعیف شده؟هاچشم -

 آره. 
 کردی بهتر نبود؟به نظرت اگه بازی نمی -
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کنه، ساعت بازی می 12شناسم، هر روز واال چشمای من خارج از بازی ضعیفه، وگرنه من یکی رو می
کنم، ولی چشمام ساعت خیلی بازی کنم، می 5ساعت  9ولی چشماش سالمه، ولی من مثالً در روز 

 شه معموالً، چشم فک کنم با چشم فرق داشته باشه. ضعیف می

 دادی، خسته نباشی.  خیلی ممنون، خیلی عالی توضیح -

 کنم بابا. خواهش می

 ساله 11 ینیکامصاحبه با  -8-2

 شناسی؟ابرقهرمان ایرانی هم می -

 دونم، مگه داریم. نه، نمی
  

 سالم. -

 سالم.
 اسمت چیه خانمم؟ -

 اسمم نیکا هست.
 چند سالت هست و کالس چندم هستی؟ -

 سالمه و کالس پنجمم. 11
 ها استفاده کردی؟الکترونیکی مثل موبایل، تبلت و مانند این نیکا تا حاال از وسایل -

های دیگه عالمه چیز بله، من یک گوشی دارم، واتساپ داره، گوگول )گوگل( داره، یک بازیه البته، یه
 هم داره. 

 ای رو هم که داری برای من بگی؟های دیگهتونی چیزمی -

 کنم، تبلت اینا ندارم. تاپ مامانم هم کار میلپ اگر هندزفری هم حسابه، هندزفری هم دارم، با
 تاپ و تبلت برای خودت هم داشته باشی؟دوست داشتی لپ -

 نه.
 استیشن چه طور؟مثل پلی های بازیدستگاه -

 نه، فقط توی گوشیم بازی دارم. 

 از کی گوشی داری؟ -

کردم، دیدم و سرچ میاشت و کارتون میاز آذر ماه، البته قبالً هم داشتم، ولی واتساپ نداشتم، بازی د
 ای هم ندارم. برای درسام از آذر واتساپ داشتم و شبکه اجتماعی دیگه

 خواهر و برادر هم داری؟ -
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 سالشه. 9تر از خودم دارم اسمش پریا هست و یه خواهر کوچیک
 پریا اجازه داره از گوشی استفاده کنه و بازی کنه؟ -

گه کنه، اما چون زودتر از سنش بهش دادیم، میگفتم(، آره، بازی میم )میگفتیدببخشید داشتم می

 گوشی، گوشی و باز هم گوشی... . خوام، فقط گوشی می
 تر از شما گوشی دستش هست؟یعنی پریا بیش -

که تعطیل شده، نیم ساعت یا ، اآلن رفتم، دو ساعت رو مدرسه بودم با گوشیمن اول که مدرسه می
کنم با دوستام، ولی خواهرم بعضی وقتا دو ساعت با کنم، نیم ساعت هم چت میدقیقه بازی می 95

 خواد. گیریم، هنوز سیر نشده و هنوز میکنه، وقتی هم که ازش میگوشی بازی می
وشی که چه قدر از گ)این قسمت را دقایقی بعد اضافه کرد(، یه چیزی که یادم رفت بگم، راجع به این

گیرم واسه کارهای خوبم، توی اون روز استفاده از گوشی، کنم، بعضی روزا جایزه که میتفاده میاس
شه، ولی من خیلی گوشی بازی دوست ندارم، چون به نظر من استخر و تر میدو، سه ساعت بیش

 رکنند و حاضجوری نیستن و دو، سه ساعت بازی میتره، ولی دوستام اینبازی خیلی جذاب شن

 جوری. ها رو بکنن و من دوست ندارم ایننیستن بیان این بازی
 کنی چی هست؟های که با گوشی میبازی -

های اون بازی تموم شد، عوضش من یک بازی دارم، هر بار از اون بازی خسته شدم یا قسمت
هایی که دوست دارم، دوست دارم نجاتی تر از یک بازی فضا نداره گوشیم، بازیکنم، چون بیشمی

 باشه یا فکری. 
های مختلف هست، اگر بهشون برخورد دونم، یک کرمه به شکلبازی که اآلن دارم اسمش رو نمی

 دقیقه. 95کنم نهایت شه، در روزم کم بازی میکنم نابود می
 جنگی هم کردی؟ تا حاال بازی -

خترشون های دگفتن که دوستمن چون دیدم بعضی از دوستام دارن، دوستام پسر بودن البته، اونا می
ها رو دوست ندارم، چون جنگ دهد، اما من این بازیهای جنگی رو انجام میهم هستن که این باز

داره و خشنه دوست ندارم، بعد رو دوست ندارم و کالً چیز خوبی نیست، جنگی هم چون اسلحه و اینا 
اش توی اون شخصیت هستند و عجیب اینه، وقتی این من دیدم که توی دنیای واقعی هم همه

های ورزشی هم دوست دارم، شون از توی گوشی بیرون نمیاد، من حتی بازیکنن کلهها رو میبازی

 آشپزی هم دوست دارم. 

ها کنی به خاطر این بازیهای خودت دیدی که فکر میای از دوستهای دیگهخوب مگه چه رفتار -

 هست و به نظرت عجیب هست؟

دن، از ها رو انجام میتا دوست دارم که این بازی3دونم که مثالً من ممکنه بد رفتاری نکنن، اما می
به  نتری، اونا هم با زور گفتها قویتر که باشی توی این بازیتر هستند، چون بزرگمنم بزرگ
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ها مثل خواهرم زود گوشی داده شد بهشون، تا اینرسند، بعد هر سهشون میها به خواستترکوچیک
رم شون اونا کردن، من نمیرم سراغهایی که منم نمیخیلی زودتر بازی جنگی رو شروع کردن، بازی

 شه. بینم و چشمام هم اذیت میچون شبا خواب می

 با گوشی بازی کنی؟ خودت چه قدر دوست داری -

نم و ککننده هست، فقط یه بازی دارم، خیلی هم کم بازی می من چون بازی برام تکراری و خسته
 ذارم کنار. خودم می

 یعنی مادر و پدر مجبور نیستن به زور گوشی رو از تو بگیرن؟ -

گن بهش و با کلی می شمارن و قبلشمی 12گیرن ازش، تا از من نه، ولی از پریا آره، به زور می
 شرط و شروط. 

 چه شرط و شروطی؟ -

 تونه بازی کنه. مثالً اگر امشب بازی کنه، فردا نمی
 کنه یا با گوشی مادر و پدرت؟پریا با گوشی تو بازی می -

کنه، هم با گوشی قدیمی بابام که چندتا بازی داره باهاشون بازی پریا هم با گوشی من بازی می
و  های آرایشیبزرگم( یه گوشی قدیمی داشت داده بهش، بازیکه مادر بابام )مامان این کنه، هممی

 شون هست دوتا جغده. کنه، یکیآشپزی بازی می
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و کنی، از پدرت خواستی اون رو به تشما با گوشی پدرت که قدیمیه و دست پریا هست، بازی نمی -

 اون بازی کنی؟هم بده تا با 

که  هگوید( یه مشکل دیگه که پریا با گوشی داره، اینآید و می)این مورد را یک مرتبه یادش می
تونه دقیقه می 22کنم، ولی پریا فقط کنه، مثالً من با عروسکم بازی میاش با گوشی بازی میهمه

ها و گه، عروسکی وقتا مامانم میخوام که بعضگه من گوشی میها بازی کنه، دوباره میبا عروسک
 های پریا رو باید بندازم دور. اسباب بازی

من ممکنه بعضی وقتا که گوشیم شارژ نداره با گوشی بابام بازی کنم، ولی کم پیش میاد، ممکنه 
بعضی وقتا دلم بخواد با گوشی بابام بازی کنم، ولی چون بابام دیر میاد و شبه باید بریم بخوابیم، 

 شه. ه وقت نمیدیگ
 تا حاال از ضررهای استفاده زیاد از گوشی با پریا صحبت کردین؟ -

آره از ضررهاش گفتیم، عکسشم نشون دادیم وقتی زیاد کارتون یا تلویزیون ببینی برای مغزمون چه 
 افته.اتفاقی می

 دهی؟ح میبه خودت اگر بگن آب بازی کنیم، شن بازی کنیم یا بازی با گوشی، کدوم رو ترجی -

کنم، چون این دوتا از بهترین این برای من خیلی مشخصه، شن بازی یا آب بازی رو انتخاب می

، چند گه باشه، باشهدن، ولی اگر به پریا بگیم میهای دنیا ان به نظرم، چون خیلی کیف میبازی
 دقیقه دیگه میام ولی نمیاد. 

 شون همین هست؟بهای خودت هم انتخاکنی دوستخوب فکر می -

مانش تره، با گوشی مادونم، اما بین دوستای من خیلی کم، من حتی یه دوستی دارم ازم کوچیکنمی
 گه ساینا کجایی، بقیه دوستام کسانی که خیلی کمره اینستا و تلگرام مامانش، هی بهش میهی می

 کنن، فقط یه نفره. از گوشی استفاده می
 هایی که تو دوست داری رو انجام بدن؟بیان اون بازی گی تاشما بهشون چی می -
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ها تر از این بازیتر و باحالهای جذابگم بازیمطمئناً اآلن که بگم زیاد تأثیر نداره، اما بهشون می
ون مگذره، و نه مغز، نه چشممی تونه باشه، هم اگر نباشه کلی بهمون خوشهست، هم آموزشی می

ی تونن برن با هم بازها نمیتونم بگم، چون اآلن کرونا هست و بچهاآلن نمی بینه، اماآسیب نمی

 شه انجام داد. ها رو نمیکنند، چون بقیه بازیهای آنالین گروهی رو انتخاب میکنند، بازی

 کنی؟ها بازی آنالین نمیشه رفت بیرون، با بچهچرا اآلن که کرونا هست و نمی -

اش رو هم ورزش و پیانو پر رف بازی کردن با خواهرمه، نصفش غذا، مشقام، بقیهمن نصف وقتم ص
 کنه، البته خواب هم جزوشونه. می

 ای غیر از موبایل نداری، دوست هم نداری که داشته باشی، درسته؟گفتی وسایل دیگه -

فیه، اول ی کاخواستم بگم، من به دو دلیل دوست دارم که تبلت داشته باشم، وگرنه همین گوشمی

که، من تره، این صفحه خیلی کوچیکه صفحه تبلت بزرگکه صفحه گوشیم شکسته، بعدم ایناین
های ریاضی و فارسی یا فیلمی از اینترنت ببینم این سخته، وگرنه نیازی به چیز دیگه بخوام فیلم

 ندارم. 

 کنی؟ای با گوشی نگاه میهای درسی چه فیلم دیگهغیر از فیلم -

خوام مثالً توی اینترنت... دوست دارم کارتون، ام، میهای دیگههای درسی و کالساِ اِ به غیر از فیلم اِ
 فود رو سرچ کنم. های اسالیم و اسنکانیمیشن، فیلم انیمیشن و فیلم

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 های مختلف در میاد؟اسالیم منظورت همین وسایل بازیه که به شکل -

 آره، همونا خیلی باحال ان. 

 بینی چی هست؟کنی و میوجو میهایی که توی اینترنت جستاسم کارتون -
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هایی که های جدید، غیر این دوتا، کارتونبینم، بعضی وقتا هم کارتونمن دختر کفشدوزکی رو می
 کنم. خواهرم دوست داره رو سرچ می

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 داره؟خواهرت چی دوست  -

 ها رو دوست داره. های نگهبان و پونی کوچولو، همینهم آرایشی رو که گفتم با سگ خواهرم
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 کنی؟توی کارتون دختر کفشدوزکی چی رو دوست داری که دنبالش می -

دختر کفشدوزکی رو به خاطر این دوست دارم که اوالً شخصیت اولش دختره، دوماً ابر قهرمانه، اگر 
 های ابر قهرمانیشه جلوی اون آدم بدجنسی که هست رو گرفت، بعد از انیمیشناون نباشه، نمی

 خوشم میاد کالً. 
 به نظرت ابر قهرمان کی هست؟ -

تره و به همه کمک تونه انجام بده، قدرتش از همه بیشهای مختلف میکسی که یه عالمه کار

 ده. کنه، همه رو هم نجات میمی
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 شناسی؟تو ابر قهرمان ایرانی هم می -

 دونم، مگه داریم. نه، نمی
 کنی؟های ایرانی هم نگاه میکارتون -

ی که جا نداریم، اگر برم جایکه اینکنم، خیلی کم، البته اگر کانال ایران داشته باشیم آره، نگاه می
 تر دوست دارم. بینم رو بیشکنم، ولی اینایی که میداشته باشه، آره، نگاه می

ه بخواهی قدر دوستش داشته باشی ککارتون ایرانی نیست که توی اینترنت دنبالش بگردی یا این -
 با اینترنت ببینی؟

 دونم چی داره که. گردم، چون نمیبینم زیاد، واسه همین دنبالش نمیآخه نمی
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 گردی؟دونی، برای همین دنبالش هم نمیهای ایرانی رو هم نمیهای کارتونیعنی اسم -

 شناسم اصالً. آره، نمی
 کنی؟خوب با همین کارتون دختر کفشدوزکی چه طور آشنا شدی که اآلن دنبالش می -

دیدن و هی با ترشون میزدند، بیشکفشدوزکی رو می مون خیلی حرف دخترهای مدرسهاِ اِ اِ بچه
ای( دو، سه بار دیدم، هزدند، من برام جالب نبود، بعد توی تلوزیون )ماهوارهم راجع بهش حرف می

شستم کامل ببینمش، یک بار که هیچ کارتونی نداشت و فقط همین کردم، چون نمیبازم ردش می
 ومد، بعد از اون به بعد دیدمش. بود، نشستم نگاه کردم و خوشم ا

 ؟بینیکنی، توی کدوم سایت میوجو میخوب این کارتون رو توی اینترنت چه جوری جست -

 کنم. رم توی آپارات اون جا نگاه میکنم، بعد میرم توی گوگل کروم، اون جا سرچ میمی

 گفتن؟دیدن، راجع بهش چی میهای خودت که این کارتون رو میدوست -

ی کردن، یعندادم، ولی بعضی وقتا در حدی دوست داشتن که بازیش هم میمن خیلی گوش نمی
 آوردن مدرسه با همخریدند، میجور چیزهاش هم میرفتن ماسک و لباس و شنل و دستبند و اینمی

 کردن. دیگه بازی می
 
 
 

 
 

 
 

 
 جالب نبود؟ اون زمان وقتی بود که برای شما این کارتون خیلی -

 موقع دوست نداشتم. نه، من اون
 بینی؟گفتن که چرا نمیهای خودت به شما چیزی نمیدوست -

 گفتن، آخه اون اوال بود که تازه اومده بود، هنوزپرسیدند که دیدی یا نه، دیگه چیزی نمینه، فقط می
ا ندیدن، هها دیدن بعضیبعضیکه یه فیلم جدید بیاد، مون هم ندیده بودن، مثل ایننصف کالس

 این شکلی بود.

 هایهای واتساپ هم هستی، عضو چه گروههای قبل گفتی، عضو بعضی از گروهتوی صحبت -
 هستی؟



  127 /های میدانی گزارش مصاحبه

 

شه، گروه اش آخرش بحث میآره، عضو گروه هم هستم، تا حاال چندتا گروه عضو بودم، ولی همه
 شه و اینا. بسته می

 های خودت هستن؟هایی هستی، دوستچه گروهتونی بگی عضو می -

بزرگم با خودم بودیم، گروه بزرگم و مامان اول یه گروه خودم ساختم که توش مامان و بابام و بابا 
 هام هم هست، با گروه دوستام. مدرسه و کالس

 زنین؟های خودت از چی حرف میتوی گروه دوست -

 فرستند. ود میفرستیم یا اسنک فیا فیلم اسالیم می

 
 

 

 شه؟ها بسته میخوب چرا گروه - 

 ها یه فیلمشه، مثالً آخرین گروه رو یادمه بسته شد، چون یکی از بچهها با هم دعواشون میبچه

 ها، ولی خودش نگرفته بود. فرستاد که گفت خودم گرفتم از اسالیم
 برای همین گروه رو بستین؟ -

ه، کردن که خودش فیلم گرفته باشدونم حرفش شاید درست بود، ولی بقیه باور نمیآره، من که نمی
تادن، بعد فرسگفت نه، بعدش یه گروه دیگه ساختیم که دیگه هیچی نمیاونم ناراحت شده بود و می

اونم دوباره  ،شناختیم پیدا کرداینم پاك کردن، بعد یه دونه دیگه داشتیم، لینکش رو یکی که نمی
 قطع کردیم. 

 فرستید؟ده که برای هم میدی، چی نشون میهای اسنک فود رو توضیح میفیلم -

هست که کی زودتر بخوره،  ها مثالً چالشترها، بزرگهای غذا خوردن بچهعکس غذاها اس و فیلم
 خندد(. دهن همدیگه )می کنن تویهر کی ببازه یه اسپری خوردنی هست که خیلی ترشه، اسپری می
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 ها شرکت کنی؟خواد شما هم توی این چالشبینی دلت میها رو میوقتی این فیلم -

جوری شه که توی چالشش شرکت کرد، آخه اینها رو بخورم، ولی خب نمیی غذادوست دارم همه

شه ، نمیشهجام بدیم، وگرنه نمیکه من و یکی از دوستام باید خودمون کنار هم باشیم این کار رو ان
 جا. بریم اون

 شه؟ها توش برگزار میهایی هست که این چالشمنظورت از اون جا رستوران -

 ده برم. آره، مامان اجازه نمی
 های خودت وقتی کنار هم بودین این چالش رو انجام بدین؟تا حاال پیش نیامده که با دوست -

 شده. خیلی دوست دارم، ولی ن
، تونی بگی بازی ایرانی بود یا غیر ایرانیبعد گفتی یک بازی داری که یک کرم توش هست، می -

 دی برای من که بازیش چه جوری هست؟تر توضیح مییک کم بیش

نی، اگه کبازیش خارجیه. بعد شکل بازیش این جوریه که یه کرمه که شکلش رو خودت انتخاب می

های دیگه رو بخوری و طولت تر کرممیری، بعد هر چی بیشیه کرم دیگه بهت برخورد کنه، تو می
های نویسی، هر بارم که شاه بشی شکلتر شده باشه یه تاج میاد باال سرت، اسمت رو روش میبیش

 دن که انتخاب کنه. جدید کرم به آدم می
 
  

 

 
 
 

 

 این بازی رو چه جوری انتخاب کردی؟ -

ترش توی گوشی بابام بود، بعد من این رو پیدا کردم. اما بعد پاکش کردم. چون اولش این ساده
 گوشیم جای کمی داشت.

 ؟اشته باشیدداشت، باز دوست داشتی این بازی رو  خوب اگر گوشیت حافظه -
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های مختلف داره، و رو که قسمت 1آره، اگر حافظه داشتم، خیلی دوست داشتم بازی پیانوی جادویی

 شطرنج رو نصب کنم. 
 منظورت از بازی پیانو، آموزش پیانو هست؟ -

انو زد شه با پیهایی که میرم، این بازیش این جوریه که آهنگزنم، کالس مینه، من خودم پیانو می
هایی میاد که سریع باید بزنی روش، اسمش شه باهاش زد، یه ردیفخواننده رو میبا خواننده یا بی

های مختلف داره، من دوست دارم بازی کنم که های مختلف داره، مرحلهرو یادم رفته، ولی مدل
 سرعت انگشتام بره باال.

رس ترسی، فقط به خاطر تبینی میدی یا میهای جنگی انجام مییادت هست گفتی وقتی بازی -
 ای هم داری؟دی یا دلیل دیگهها رو انجام نمیهست که این بازی

 ها رو. بازیترسم، هم دوست ندارم اینهم می
 ببخشد من دیگه خسته شدم، اشکالی نداره برم؟

 نه، هیچ اشکالی نداره، ممنون از که وقت گذاشتی.  -

 ، خداحافظ. کنم، ممنون از شماخواهش می

 

 
 
 

                                                             
 (Magic Tiles) پیانوی جادوییبازی  .1

موسیقی در اکثر مواقع نقش مهمی را در اوقات فراغت افراد بازی »نویسد: سایت ایتریسان در مورد بازی پیانوی جادویی می
دست  ،وزانههای رهای ناشی از فعالیتد که برای رفع خستگی یا فرار از استرسکرتوان پیدا کند و تعداد افراد بسیاری را میمی

بازی  ض کنید همین موزیک در کنار یکفاصله بگیرند. حال فر ،کننده های خستهشوند تا اندکی از فعالیتبه دامان موزیک می
جذب  سوی خودش این ترکیب قادر خواهد بود تا کاربران زیادی را به اما دوست داشتنی برای کاربران ارایه گردد، مطمئناً ،ساده

 .رقم بزند نرا برای آنا مناسبای کرده و تجربه

تی گیری از این ایده جالب به دنبال ارایه موسیقی با کیفیبهرهکرده و با  توجهروی همین نکته ساده  پیانوی جادویی دقیقاً بازی
یعنی موسیقی، سرعت عمل و  بازی،با شروع بازی در همان ابتدا عناصر اصلی در  .برانگیز است باال در کنار یک بازی چالش

برید از پیانوی جادویی لذّت بکنند و بخش آموزش ابتدای بازی هر آنچه که نیاز است تا دقت بیش از دیگر موارد خودنمایی می
 . (itresan.com« )را به کاربر آموزش خواهد داد
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 ساله 12 کیمیایمصاحبه با  -9-2

 گی چه جوری هست؟زن و شوهر بازی که می

 کنن. کنن، بعد با هم بازی میکشی میکنه یا قرعهمثالً هر کسی یه شوهر انتخاب می

 
 عزیزم. سالم -

 سالم.

  خوبی؟ -
 خوبم. ممنون،

 عزیزم؟ گیمی بهم رو اسمت -
 کیمیا هست.  اسمم

  سالت هست؟ چند کیمیا خانم -

 سالمه. 12من
 داری؟ هم برادر یا خواهر -

 نورا هست.  اسمش تره،سال بزرگ 3خودم  از که دارم خواهر یه من
 کیمیا جان؟ چه طوره خواهرت با اترابطه -

 امون رومشق و درس اتاق تو ریممیکنیم، با هم می بازیبا هم  هستیم، صمیمی خیلی خوبه، خیلی
 دیم، اتاقمون با هم مشترکه. می انجام

 ها اسباب بازی خودته؟این -
 کمد این سمت مال منه، کمد اون طرف هم مال نورا هست. 

 ترش هم رنگشون صورتیه. هستند، بیش ات خیلی قشنگوسایل -

 رنگ دوس دارم، نورا سرخابی.آره، من صورتی کم
 هات رو به من نشون بدی؟شه عروسکمی -

 ا عروسکای من هستن، یه خونه عروسک هم دارم. آره، این
 تر دوست داری؟شون رو از همه بیشخوب کدوم -

 تر دوس دارم. دوتا باربی دارم، یکی هم دختر کفشدوزکی، دختر کفشدوزکی رو از همه بیش
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 گی؟کنه، برای من میدختر کفشدوزکی چه کار می -

 ای. کفشدوزکی و پسرگربهآره، یه کارتون هست، دختر 
 کنی؟داستانش چه جوری هست، تعریف می -

کنه، دختر ای هم کمکش میده، پسر گربهدختر کفشدوزکی همه آدمای بدجنس رو شکست می
خواد با آدمای بد بجنگه، کفشدوزکی اسم واقعیش مرینت هست که دختر مهربونیه، هر وقت می

گر هم داره، یکی توی دستاشه، دوتا تا معجزهه، چندزنپوشه و نقاب میلباس مخصوصش رو می
 کنه.و زیاد میر گوشواره هم داره که قدرتش

 

 
 
 
 

 گر چی هست؟ معجزه -
ده، شه و آدم بدجنسا رو شکست میده و قدرتش زیاد مییه چیزیه شبیه خودکار، که فشارش می

 کنه. توی گوشاش هم گوشواره هست، که قدرتش رو زیاد می
 
 
 

 
 
 مثل دختر کفشدوزکی باشی؟ ،تو هم دوست داری -

 گر داشته باشم. آره، دوس دارم معجزه
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 که چه کار کنی؟ -
 که قدرتم زیاد بشه و هر کاری دوس دارم انجام بدم. 

 گر واقعاً وجود داره؟به نظرت معجزه -

 م، یه خودکارکنیواقعی که نیست، فقط توی کارتونه، ولی من و خواهرم که با هم بازی می ،نه
گر مال اونه، گوشواره هم توی گوشمون داریم، هر کدوممون دختر کفشدوزکی بشه، معجزهبرمی

 کنیم. جوری بازی میگر باید یکی باشه، اینمیندازیم، که رنگش با معجزه
 کنی؟ب دیگه چه کار میوخ -

 پوشیم. ی دارم، اون رو میخواستم، ولی پیدا نکردیم، یه لباس خال خاللباس دختر کفشدوزکی هم می
 شی؟جوری شبیه دختر کفشدوزکی میاین -

 نه.
 چرا؟ -

 چون اون الغره، من و نورا تُپلیم. 

 تپل بودن بده؟  -
  آره، الغر بهتره.

 عروسکی که تپل باشه نداری؟ -
گه خوام چندتا دیشون پری دریاییه، اسمش فاراست، میتا باربی دارم که یکی2نه، همشون الغرن، 

 هم بگیرم. 
 

 
 
 
 

 
 مگه دوتا باربی نداری؟ -

 خوام بگیرم، با باربی حامله. کار میچرا، ولی باربی ناخن
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 ها بازی کرد؟شه با همین باربییعنی نمی -
ها کلی الك کوچیک داره که بقیه باربیکار شون خیلی فرق داره، باربی ناخنشه، وسایلنه نمی

 شون بچه ندارن. هندارن، اون باربی حامله هم که بچه داره، بقی
 ها رو کجا دیدی؟این -

 ها هم هست، بعضی اسباب بازی فروشیا دارن. دوستام دارن، توی مغازه

 پدر و مادرت نظرشون چی هست؟ -
 خرن. گن این عروسکا خوب نیستن و دیگه مدل جدیدی برام نمیمی

 کنی خوب نیستند؟تو خودت هم فکر می -
گه، با پولی که مردم ما برای گفته، هم بابام می سراحکمتمون توی دونم، هم معلمآره، خودمم می

  کشن.خرن و بقیه رو میدن، اسرائیلیا اسلحه میها میاین عروسک
 خوب نیستند، چرا دوست داری باز هم بخری؟ خب پس اگه -

 چون خیلی نازن، موهاشون بلند و قشنگن، دوستامم همه جورش رو دارن، تازه باربی مرد هم دارن. 
 
  

 
 

 
 

 

 باربی مرد چه جوری هست؟ -
 یه عروسکه که شوهر باربیه. 

 خری؟های ایرانی نمیچرا عروسک -

 عروسک ایرانی نداریم. 
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 و سارا رو نشنیدی؟ مثالً دارا -
 نه، ندیدم اصالً.

 

 

 

 

 
 ری؟می سراحکمتگفتی  -

 آره. 
 چه جور جایی هست؟ سراحکمت -

ن رخوان برن مدرسه، به جای مدرسه میشبیه مدرسه هست، کسایی که بعد از کالس ششم می
م، آشنا بش سراحکمتکه با رم، ولی به خاطر اینمدرسه می ،، منم اآلن چون کالس سوممسراحکمت

 ریم.میاون جا  گاهی با مامانم
 های مذهبی هستند، درسته؟تر خانوادهبیش سرامراجعان حکمت -

 آره. 
 شه؟ری یا جایگزین مدرسه میکنار مدرسه می سراحکمت -

 . سراحکمتبعد بریم  ،شه، یعنی باید از مدرسه بیایم بیرونجایگزین مدرسه می
 شه؟امتحاناتت چی می -

 رم کالس باالتر.دم، بعد که قبول شدم میرم آخر ترم توی مدرسه میحانام رو میامت
 ری؟های مدرسه رو نمیولی کالس -

 رم. نه، نمی

 تونی مطالب درسی رو یاد بگیری؟ها رو نری، میاشکالی نداره اگه کالس -
 دن. بهتر بهمون یاد می سراحکمتآره، چون توی 

 گی؟تونی، برای من میمیمثالً چه جوری  -
ازوگیر... گیم بمون میمثالً ما به جای کالس ریاضی، ساحت ریاضی داریم، بعد به جای معلم به خانوم

 گیریم. بعد با هم درس رو یاد می
م یاد تره رو با هجوری نیست که طبق کتاب پیش بریم، اول اون مطلبی که برامون جالبمثالً این

 گیریم. می
یا  های تفکریا ساحت مهارت کالسایی داره که توی مدرسه نیست، مثالً ساحت عقاید بعد دیگه

 ساحت نجوم. 
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 دن؟چه قدر جالب، مثالً توی ساحت مهارت تفکر، چی بهتون یاد می -
ت گن تفکرادونم، فقط چندتا ساحتاش رو رفتم، مثالً مینرفتم، کامل نمی سراحکمتمن هنوز 

 ثالً وقتی یه موضوعی پیش میاد، چه طوری باید حلش کرد. مختلفی وجود داره و م

 تر از چه کالسی خوشت میاد؟ همون ساحت که گفتی منظورمه.تو بیش -
 من عاشق ساحت نجومم. 

 دونی چی هست؟نجوم می -
 کنیم. ها یا خورشید یا کره زمین صحبت مییعنی در مورد ستاره

 توی کتاب علوم این چیزها رو نداشتین؟ -
 جوری نداشتیم.نه، این

مثالً یه ساحت هم داریم که کشاورزیه، توی علوم خیلی کم داریم، مثالً لوبیا بکاریم، ولی توی ساحت 
 مون بخواد. گیریم، یعنی هر چی دلکشاورزی همه چیزی رو یاد می

 تو که هنوز نرفتی از کجا این اطالعات رو داری؟ -

 ین چیزا رو بهم گفته. ، اون اسراحکمتره ام میعمه دختر
 گیرین؟تون با هم درس رو یاد میبا معلم سراحکمتگفتی توی  -

گه که چه کار باید بکنی، خودت باید بری بهش پیشنهاد بدی، اونم قبول آره، مثالً معلم بهت نمی
  .کنهکنه، بعد کمکت میمی

 شه یک مثال بزنی؟می -
به بازوگیر که همون معلمه گفت، من دوست دارم از  ام ساحت عکاسی داشت، بعدعمه مثالً دختر

 تا از دوستاش رفتن پارك.شون و چندحشرات و گیاهان عکس بگیرم، بعد با معلم
 چه قدر جالب، پس تو هم دوست دوست داری که بری؟ -

 تره.ام هست که از من بزرگعمه جا، فقط دختراون ام نمیانآره، ولی دوستای مدرسه
 شه؟های خودت تنگ میدوستدلت برای  -

  .آره، خیلی
 ری؟های خودت نیان، تو میاگه دوست -

 شون کردم که با من بیان. دونم، شاید راضینمی

 تصمیم سختیه برات، آره؟ -
 بینم. آره، خیلی، دیگه از مدرسه باید بیام بیرون، دیگه دوستام رو نمی

 ت؟بهتر هس سراحکمتکنی چه چیز مدرسه از فکر می -
 کند...(.هیچی )فکر می
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نیم، ولی بیهای مختلف که میزنیم، از چیزای مختلف یا کارتونمثالً با دوستام توی مدرسه حرف می
 ها اهل این چیزا نیستن. بچه سراحکمتتوی 

 چرا؟ -

 کنن. دی یا ماهواره نگاه نمیهای توی سیمثالً کارتون
 کنند؟پس چی نگاه می -

  .بیننمیتلوزیون فقط از 
 دیگه چی؟ -

 کنن. شون چادر سرشون میمثالً همه
 چادر اجباری هست؟ سراحکمتتوی  -

 پوشه، مثل مدرسه نیست که فرم باید بپوشیم. نه، هر کسی هر چی که بخواد می
 خوب تو چادر دوست نداری؟ -

 شم، دوست ندارم. نه، اذیت می

 چرا دوست نداری؟ -
 نه.کخوایم بازی کنیم هم اذیت میکنه، وقتی میسرم رو هم اذیت میکنه به پام، چون گیر می

 پوشن، درسته؟می سراحکمتهای ولی بقیه بچه -
 پوشن. آره، خیلیاشون می

 شن؟به نظرت اذیت نمی -
 دونم، خب حتماً پدر و مادرشون بهشون گفتن که بپوشن. نمی

 گن؟پدر و مادرت تو بهت نمی -
 نه. 

 تون مذهبی هست؟خانوادهشما هم  -
 کنه. تر بابام همه چیز رو رعایت میتر بابام، مامانمم هست، ولی بیشآره، بیش

 ؟ بزنی شهمی مثال یک مثالً چه جوری، -
آمد  و فتر خانواده با فقط ترنداریم، بیش ماهواره، ببینیم رو خارجیهای شبکه ما هذارنمی مثالً بابام

 . ما ریمنمی دوستامون خونه زیاد و داریم

 بینی؟پس کارتون دختر کفشدوزکی رو کجا می -
 دی. از سی

 داری؟ هم موبایل گوشی شما -
  باشیم. داشته گوشی ما ،دهنمی اجازه بابام نه،
  کنی؟نمی بازی گوشی یعنی اصالً با خوب -
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 ده.مامانم گاهی گوشیش رو به ما می چرا،
 بلدی؟ هم مامانت رو گوشی رمز -

براش  ور گوشی شه،می خاموش هم گوشی صفحه که وقتی شه،می باز خودش انگشت اثر با فقط نه،

 . برام کنه بازش دوباره که برممی
 ؟ کنید استفاده اجتماعیهای شبکه از خوادنمی تو و خواهرت دلتون -

 کنیم. اآلنم از گوشی مامانم استفاده می! چرا که معلومه خب
 برای خودتون گوشی داشته باشین؟تونین نمی چرا -

 بابام مخالفه. 
 روش رو خواممی که بازی هر و باشم داشته گوشی بقیه دوستام، خودم مثل خوادمی دلم خیلی منم

  تونم.نمی خب ولی کنم، نصب
 شی؟میهایی کار چه مشغول تربیش فراغتت اوقات توی خوب -

 ،من مثل جوریههمین هم خواهرم تپلم،یه کم  آخه رفتم،هم می رم، باشگاهکالس اسکیت می من

 رفتیم. دوچرخه سواری هم می جفتمون، ریممی باشگاهبا هم 
هم  بزرگم مامان بینیم، خونهمی کارتون خونیم، یه کممی ریم، درسمی هم نقاشی کالس دیگه

 کنیم. هام بازی میخاله ریم، با دخترام هم میریم، خونه خالهمی
 ؟بینیمی رو ایران کارتونیهای شبکه -

 . کنیممی گاهن و خریمدی میسی ترنداره، بیش قشنگیهای کارتون خیلی که ایران کارتونهای شبکه
 ؟چرا -

 . ترهجالب وتر قشنگ خیلی خارجیهای کارتون آخه
 ؟چی هست توی هااون فرق -

ون شیک ها و لباساشکنی، قیافهنگاه میشون قشنگ نیست، وقتی داستان ایرانیهای کارتون خب
 شون قشنگ نیست، رنگی نیست. هاشون و وسایلنیست، خونه

 ؟کنندمی فکر جورهمین همهای خودت دوست یا این هست تو نظر -
دی سی هم گاهی کنن،می نگاه ماهواره از خارجی کارتونیهای شبکه اونا! منن مثل دوستامم

دی نداریم، سی دوست هم رو ایران کارتونیهای شبکه و نداریم ماهواره چون ما اما خب خرن،می

 . خریممی
 ؟دونیها رو میشبکه این اسم -

 پرشین تون، جم جونیور، جم کیدز.
 دونی؟ها رو از کجا میگفتی ماهواره ندارین، پس اسم شبکه -

 کنیم. هام نگاه میخاله ام، با دختررم خونه خالهوقتی می
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 پدر و مادرت مخالف ماهواره نیستند؟ مگه -
 گیم. گه، بابام فقط مخالفه، به اون نمیمامانم زیاد چیزی نمی

 کنی کار درستی هست؟فکر می -

 دی بگیریم.خواد سیهست، دیگه نمیاون جا  وقتی آره،
 ؟نداره مشکلی بخرهدی سی تونبرای باید هی که قضیه این با پدرت -

 گیره. هر وقت تونست می خره،نمی برامون بگیم وقت هر که ما خب
 ؟گیرهدی میسی تونبرای دفعه مثالً چند ماه در -

 هر وقت بهش بگیم. 
 تا؟مثالً چند -

 گیره. دی هر بار میدوتا سی
ات باب که هایی هستکارتون دقیقاً همون بینی،ات میخاله خونه که کارتونیهای شبکه این -

 خره؟می

 . کنیم نگاه ماهواره دهنمی اجازه بابام هست، ولی آره، اونا هم
 ؟چرا -

 . توشه بد چیزای گهمی
 ؟هم بوده بد چیز حاال تا گفتی کههایی شبکه این توی -

 دیگه داشته باشه. های شبکه فکر کنم کارتونن، فقط که اینا نه،
  بینی؟می تربیش روهایی کارتون سبک چه -

 دریایی، دختر کفشدوزکی، کارتون قلعه پرنسسی، عاشق این کارتونام.کارتون باربی، پری 
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 ها رو دوست داشته باشی؟این کارتون شده باعث چی -

عروسکی دارن، موهاشون بلونده،  و خوشگل پوششششن، صورتمی که خوشگلیهای لباس خب
 شه. کنن، شاهزاده عاشقش میتوی قصر زندگی می

 ؟باشی داشته وسایل و لباس هااون اندازه به داری دوست کیمیا تو هم -
اگه الغر  لم،تپ خیلی من خوشگلم، اونا مثل نه باربیه، مثل اندامم نه من ولی بیاد، بدش که آره، کیه

 بشم، دوست دارم تمام این لباسا رو بپوشم. 

ای هری که شبیه وسایل شخصیتای داغیر از اون دختر کفشدوزکی که بهم گفتی، وسایل دیگه -
 ها باشه؟ کارتون

 آره، یه وسیله خریدم که توی کارتون باربی پری دریایی بود، قلعه رؤیایی رو هم خریدم. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 قلعه رؤیایی چی هست؟ - 
 کنم توش. ام هم بازی مییه خونه هست که مال باربیه، من با عروسکای دیگه

 قلعه رؤیایی زندگی کنی؟خودت دوست داری توی  -
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 ها هست. آره، ولی اون توی کارتون
 ها هست؟فقط توی کارتون -

 نه، توی خارج هم هست. 

 خارج یعنی کجا؟ -
 مثالً اروپا و آمریکا. 

 جا نیست؟قلعه رؤیایی هست، ولی ایناون جا  چرا -
 بسازن. اون جا  هاتونن از این خونهدارن، میها پولچون اون

 تونه قلعه رؤیایی بسازه؟جا هم میاگه کسی پول داشته باشه، اینپس  -
ایی تره، قلعه رؤیهاشون و وسایلشونم خوشگلتره، خیابوناشون و مغازهشهرشون قشنگاون جا  نه،

 رونش. جا دریا نیست، سرسبز هم نیست بیباید سونا داشته باشه و سرسره آبی که برسه به دریا، این
 ؟هایی توی ایران و خارج هستچه تفاوت به نظر تو دیگه -

 ده. شون به همه مردم پول میتره، فقیر ندارن، دولتجا شهرشون قشنگاون

 ده؟شون پول میشون به مردمچرا دولت -
 های قشنگ بسازن.شون راحت زندگی کنن و خونهکه مردم

 این پول رو از کجا میاره؟ -
 دونم. نمی

 تونه به مردم پول بده؟میبه نظر تو دولت ما هم  -
  .ده، برای همینم فقیر و گدا زیاد هستدونم، نه پول نمینمی

 ها بهتر هست؟خوب پس به نظرت دولت اون -
جنگه، برای همین هم فعالً گه حکومت ما دشمنان زیادی داره و داره با دشمنا میدونم، بابام مینمی

ر و تکنم حکومت اونا قویتونه به مردم کمک کنه، ولی من خودم فکر میها نمیتوی بعضی جا
 بهتره. 

 تونی یک مثال بزنی؟می -
دن تاپ میبلت و لپشون تونا از طرف مدرسه به همههای اونا دارن ما نداریم، امثالً وسایلی که بچه

تی های فقیرتر حشون میکروسکوپ برای درس علوم دارن، ولی ما نداریم، بچهیا همه و وسایل بازی

 لوازم التحریر ندارن، من خودم چند بار با مامانم رفتیم خریدیم، هدیه دادم بهشون. 
 کنی؟آفرین پس به دیگران هم کمک می -

 دم. یا وسایل خودم رو بهشون می خرمبشه و بتونم وسایل براشون میتا جایی که  آره،
 آفرین، از کجا یاد گرفتی؟ -

 هم بهمون یاد دادن.  سراحکمتخودم، توی 
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 دن؟چه چیزهایی به شما یاد می سراحکمتدیگه توی  -
 کنه، تقریباً مثلیهای مختلف داریم، هر کسی یه ساحتی رو انتخاب مما ساحت سراحکمتتوی 

 تره. درسای مدرسه، ولی جالب

 تر هست؟چه چیزیش برای تو جالب -
نه ککنی و اجباری نیست، معلم هم اصالً زورت نمیکه خودت هر درسی که بخوای انتخاب میاین

 کنه. کنه، نمره هم نداریم، معلم باهات دوسته و راهنماییت مییا دعوات نمی
 از مدرسه بهتره؟ سراحکمتکنی پس فکر می -

ده جوری نیست که معلم درس بتونی بزنی، اینآره، خیلی بهتره از مدرسه، هر حرفی داشته باشی می
کنن و توی سوال کردن از معلم درس و بقیه باید ساکت بشینن و گوش کنن، همه با هم بحث می

  گیریم.گیریم، ولی توی مدرسه زیاد یاد نمیرو یاد می
 بری؟ سراحکمت، پس تو هم دوست داری که چه قدر جالب

 ره، من هم بعد از کالس ششم شاید برم.آره، آبجیم می

 یک فضای مذهبی داره، درسته؟اون جا  -
 آره، مثالً اون جا الك زدن کار بدیه، اینش رو اصالً دوس ندارم. 

 تو دوست داری الك بزنی؟ -
 کنه. اهی بابام دعوام میآره، دوس دارم الك بزنم و لباسای قشنگ بپوشم، گ

 کنه؟چرا دعوات می -
 گه کار خوبی نیست. می

 کنی؟چه حسی پیدا می -
 شم.ناراحت می

 کنه؟دیگه چه موقعی دعوات می -
 پوشم که بازی کنیم. خوام وسایل باربی رو بخرم یا لباس دختر کفشدوزکی رو میوقتی می

 
 
  

 
 

 کنی؟بعد تو چه کار می -
 کنم.رم توی اتاقم بازی میکنم و میمیباهاش قهر 

 کنی؟هایی میچه بازی -
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 بینم. یا با خواهرم یا کارتون می کنمیا با قلعه رؤیایی بازی می
 بینی؟جان در طول روز چه قدر کارتون میکیمیا -

 ایها کالسبینم، صبحها رو چند بار میدی کارتونبینم، گاهی سیام سر بره میهر وقت حوصله

دوباره  کنن، نگاه خوانتلوزیون میسریال  اینا مامانم که بینم. بعدشمتر عصرا میام، ولی بیشمدرسه
 . کنممی نگاه اونا با میه کم

 گیره؟نمی درد چشمت کنی،می تماشا تلوزیون زیاد وقتی -
 سوزه. گیره یا میچشمم درد می چرا

 ؟بشی جوریاین شهمی باعث کنی،می تلوزیون صرف که زیادی کنی وقتمی فکر یعنی -
  آره.

 رسونه؟هایی به بدنت میآسیب چه دیگه نظرت به -
 شینم. خوابم روی زمین یا روی مبل که میگیره، زیاد که میمثالً کمرم درد می

 ؟دونیکنند، میمی گوشی ازهایی استفاده گفتی که خودت گوشی نداری، پدر و مادرت چه -

ده یا می انجام خونه تو رو اداره کارای از سری یه ها، بابازنه توی گروههام حرف میخالهمامانم با 
 بینه. خونه، مامانمم کلیپ میاخبار می

  کنند؟می استفاده خودشونهای گوشی از هااون های خودت چه طور،دوست -
 دارن، چندتاشونم تبلت دارن. خودشون گوشی واسه اونا آره،

  کنند؟می شونتبلت خود یا گوشی ازهایی استفاده چه هااون دونیمی -
ها ازیگرب، موسیقیهای و آشپزی، پیج هنریهای ره توی پیجمی باهاش داره، اینستا دوستام از یکی

 . خارجیهای خواننده و
 شون چیزهایی نشونت بدن که بد باشه؟های خودت توی موبایلتا حاال شده دوست -

 بد یعنی چی؟ 
 یعنی مثالً نتونی نشون مامانت بدی.  -

  بگم. شهنمی روم ولی هست، هم چیزایی خب
تونی به من بگی چه چیزهایی مونه، میزنیم همیشه پیش خودمون میهایی که ما با هم میحرف -

 دن؟ نشونت می

 رنمی قتاو بعضی مدوستا! دنمی نشون زشتهای فیلم که اینترنت، کلیپا هستن تو سری یه خب
 بینن با هم، به منم نشون دادن. اینا رو می

 ؟ هایی هستفیلم چه جور های زشتکلیپ از منظورت -
 توش چیزای لختی داره. 

 دیگه چی؟ -
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 جوری. مثالً شورت نپوشیدن، اون
  کنی؟می نگاههای خودت دوست پیش هافیلم این از تو هم -

 چون کار خوبی نیس.  ببینم، ندارم دوست زیاد ولیدیدم،  منم دفعه دو نه، یکی

 بینند؟های خودت میکنی چرا دوستفکر می -
 چون هیجان داره، خوششون میاد. 

 ها رو بلدی که از کجا میارن؟کلیپ این اسم -
 . فقط دیدم دوستام پیش چیزا، این دنبال خودم رمنمی که من نه،

 ؟کنندمی نگاه زیادهای خودت دوست -
  کنن.می نگاه هستن، نفرشون دو یکی ره،آ

 ؟گذاشته تأثیر هم رفتارشون توی نظرت به -
 دن به پسرا. زنن یا پیام میآره، مثالً زنگ می

 کنند؟ از کجا پسرها رو پیدا می -

 کنن.شون پیام داده بود یا مثالً توی واتساپ اونا رو پیدا میشون به یکی از پسرهای فامیلمثالً یکی
 ؟هستند دوست هم کسی با -
 ؟یعنی پسر با
 ؟دارن هم پسر مثالً دوسته ،آره -

 دن. ام میپی های فامیلشونپسر به دونم، ولینمی پسر دوست
 چه طوری؟ -

 کنن. رن با پسرای فامیالشون بازی میمثالً می
 کنند؟هایی میچه بازی -

شن گروهی با هم بازی یا زن و شوهر می کننکه توی حیاط بازی میمثالً پلی استیشن یا این
 کنن. می

 گی، چه جوری هست؟این زن و شوهر بازی که می -
 کنن. کنن، بعد با هم بازی میکشی مییا قرعه کنه هر کسی یه شوهر انتخاب میمثالً

 های بدی هم بکنند؟تا حاال شده کار -

 گیرن. دست هم رو می
 دیگه چی؟ -

 مثالً یه بارم یکی از دوستام گفت، توی بازی پسره بوسش کرده بود. 
 ؟کنندمی تعریف برای تو ها رواین میان خودشونهای خودت دوست -

 . زنیممی حرفبا هم  شینیممی جا یه حیاط، تو ریممی مدرسه تو تفریح زنگای آره،
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 ؟نندکهایی میاستفاده چه هاشونگوشی از های تو دیگهدوست -
مپیوتر اکنیم، من از کاستفاده می اینترنت از خواد،می چیزی ازمون معلم خانم که اوقات گاهی دیگه

 یا موبایل مامانم.  کنمبابام هم استفاده می

 ؟کنیمی استفاده اینترنت خودت از کالسی کارهای و تحقیق برای تو هم -
درس علوم مطلب پیدا کنیم یا یه شعر پیدا کنیم، برای  خوادمی ازمون مونخانم مثالً وقتی خوب، آره
 . گهدی کتابای یا خودمون کتابای از سریاشم یه اریم،می در اینترنت رو از مونمطالب از سری یه
 کنی؟می اینترنت استفاده از کارهایی چه مثالً برای دیگه -

 گه توی اینترنت هست. مون میا هم، جواب سواالیی که معلمهبعضی موقع
 کنی؟چه جوری پیدا می -

 کنم جواب رو.زنم، توی سایتا پیدا میوجو رو میجست
 شه؟این تقلب نمی -

 کنن. ها هم همین کار رو میبقیه بچه

 به نظرت اگه بقیه کاری رو انجام بدن، ما هم اشکال نداره که اون رو انجام بدیم؟ -
 دادم. دم، وگرنه انجام نمیم میگه، منم انجادن و معلم چیزی نمیوقتی همه انجام می

 شه کرد؟ ای از اینترنت میدیگه چه استفاده -
معلم  کنیم، عکسش رو برایده، از اینترنت پیدا میمون تکلیف میمثالً برای علوم یا اجتماعی معلم

 فرستیم. کنیم، برای معلم میفرستیم یا برای نقاشی طرح از اینترنت پیدا میمی
 ال شده طرحی از اینترنت پیدا کنی که جالب باشه؟مثالً تا حا -

 آره. 
 زنی؟ برای من مثال می -

 ای رو کشیدم، یه بارم مرد تک انگشتی، یه بارم دختر کفشدوزکی. مثالً یه بار عکس پسر گربه
 تر دوست داشتی؟کدومش رو بیش -

ونست دمون نمیمعلم تر دوست دارم، عکسش رو که کشیدم،همون دختر کفشدوزکی رو از همه بیش
 این کیه، من براش توضیح دادم.

 تون چی گفت؟معلم -

 زیاد براش جالب نبود، ولی گفت خوب کشیدی.
 پس نقاشیت خوبه؟  -

 کشم. آره، از همه دوستام بهتر می
 دوست داری در آینده نقاش بشی؟ -

 پزشک بشم. نه، دوست دارم در آینده دام
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 چرا؟ -
 شون رو خوب کنم.دارم، دوست دارم مریضیچون حیوونا رو دوست 

 خودت هم دوست داری حیوون داشته باشی؟ -

 آره، خیلی دوست دارم.
 داشتم و بزرگش کردم، جوجه اردك هم داشتم که مُرد.کوچیک که بودم جوجه مرغ نگه می

 اآلن چی؟ -
 دارم. نه، اآلن نگه نمی

 چه حیوونی دوست داری؟ -
 شه بیارم. ها، ولی نمینیاتوریسگ دوست دارم، از این می

 شه؟چرا نمی -
 ذاره توی خونه حیوون بیارم. بابام نمی

 ذاره؟چرا نمی -

 گه کثیفه، هم نجسه، کالً مخالفه. هم می
 مامانت چی؟ -

 که کالً بدش میاد. فقط من و خواهرم خوشمون میاد نگه داریم. اون
 شی؟می تونی حیوون نگه داری، ناراحتکه نمیاز این -

 ذاره سگ بیارم.گم چرا نمیاش به بابام میآره، خیلی، همه
 ده.تازه یکی از دوستامم گربه دارن توی خونشون، عکساشو بهم نشون می

 داری؟ها رو پیش خودت نگه میاگه دامپزشک شدی، حیوون -
 شون رو میارم خونه. آره، همه

 اما پدر و مادرت که مخالفن. -
 گیرم که اونا نباشن. م مییه خونه برای خود

 یعنی تنها زندگی کنی؟ -
 آره، خودم با حیوونام. 

 دارن. ولی توی ایران که مردم زیاد حیوون نگه نمی -

 دارن. ها نگه میچرا، من دیدم خیلی
 دارن، درسته؟ولی اکثریت نگه نمی

 آره. 
 دارن؟به نظرت چرا نگه نمی -

 گن کثیفه. چون می
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 هستند؟واقعاً کثیف  -
 گن. نه، اصالً کثیف نیستن، اونا الکی می

 چرا؟ -

 دارن. شون سگ و گربه نگه میکنن نجسه، بهونه میارن، پس چرا خارجیا همهچون فکر می
دارن، دلیل بر این هست که کار درستیه و ما هم باید انجام ها سگ و گربه نگه میکه خارجیاین -

 بدیم؟
های خاصی دارن، مثل اینا نیست که توی خیابونن، چون اونا سگ و گربه تونیم، البتهبله، ما هم می

 زنن.برن و بهشون واکسن میهای خودشون رو حموم میاونا سگ و گربه
د یا ها زندگی کننها و توی خونه اونها دوست داشته باشند پیش انسانکنی خود حیوونفکر می -

 دوست دارند آزاد باشند؟ 
 شون داره، شاید دوست داشته باشن. شون خوب نگه)مکث( اگه صاحب

 اشند؟ها بدن آزاد نباشند و پیش انسانها ترجیح میداری بشه، حیوونیعنی اگه خوب ازشون نگه -

 دونم، شاید. نمی
 ها، پیش خودت حیوون نگه داری؟پس تو هم دوست داری مثل اون -

 آره. 
 ی؟قدر دختر کفشدوزکی رو دوست دارچرا این -

  آسا داره، خودشم خیلی نازه.گر داره، گوشواره معجزهچون معجزه
 نازه یعنی چه شکلیه؟ -

 چشماش خوشگله و الغره. 
 تو دوست داری مثل اون الغر باشی؟ -

 شه. آره، ولی نمی
 چرا؟ -

 رم، ولی الغر نشدم. چون من اسکیت و دوچرخه سواری می
 اگه الغر نباشی حس خوبی نداری؟ -

 .خوشم نمیادنه، 

 ؟یعنی از خودت خوشت نمیاد -
 نه.

 مگه همه باید الغر باشن؟ -
 تره. جوری شیکاین

 پس چون دختر کفشدوزکی الغره، ازش خوشت میاد.  -
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 یکی از دالیلش اینه. 
 از باربی هم برای همین خوشت میاد؟ -

باربی لباساش نازه، موهاش هم، آخه من موهام کمه، باربی موهاش بلنده تا کمرشه، خیلی اونو دوس 

 دارم. 
 دوست داشتی موهات مثل باربی بود؟ -

 ام یه بار مسخرم کرد، به من گفت کچل. خاله آره، خیلی... پسر
 ات کرد؟چرا مسخره -

 م، زد تو سرم گفت کچل. چون روسری سرم کرده بودم، موهام چسبیده بود به سر
 واکنش تو چی بود، تو چه کار کردی؟  -

 هیچی خیلی دردم اومد. 
 چرا چیزی نگفتی؟ -

  رسه، فقط ناراحت شدم، چیزی نگفتم.چون زورم بهش نمی

 به پدر و مادرت هم نگفتی؟ -
 نه. 

 مگه نگفتی دوست داری مثل دختر کفشدوزکی قوی باشی؟ -
 چرا. 

 فاع نکردی؟پس چرا از خودت د -
 گر ندارم، زورم کمه.که معجزهولی من

شد بهش بگی از کارش ناراحت شدی و دیگه اون کار رو تکرار حتماً که نباید دعوا کنی، مثالً می -
 ات بگی، درسته؟که به پدر و مادرت یا خالهنکنه یا این

 چرا این کار رو نکردم.  ،دونمموقع نمیآره، ولی اون
یا به ذهنت نرسید که از خودت دفاع کنی، ولی اآلن دیگه  موقع بلد نبودیحتماً اوناشکال نداره  -

 بلدی، درسته؟
 آره. 

 اشی؟اش بگفتی، دیگه دختر کفشدوزکی چه جوری هست که دوست داری شبیهخوب داشتی می -

 گر داشتم. دوس دارم معجزه
 کردی؟گر داشتی، چه کار میاگه معجزه -

 کردم.کردم و به آدمای خوب کمک میو نابود میهمه آدمای زورگو ر
دم کنم، یه بارم خواب دیخوابم به اون فکر میمن روتختی دختر کفشدوزکی رو هم دارم، شبا که می

  گرم رو گم کردم.خودم معجزه
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 خوب بعد چه کار کردی؟ -
 هیچی خیلی ترسیدم. 

 چرا؟ -
 گیرن. ها به دست آدمای بدجنس بیفته، اونا قدرت میگرچون اگه معجزه

 خوب بعد چه کار کردی؟ -
 خندد(. هام خوابیدم )میاش خواب بود، ولی چند شب هم با گوشوارهاینا همه

 هات چه جوری هستند؟گوشواره -

 اونا هم کوچیکن و شکل کفشدوزکن. 
 گیری؟ها قدرت میاز اون -

 آره. 
 کردی قدرتت زیاد شده؟ کردی، احساس میشت میوقتی گوشواره گو -

 کردم. جوری فکر میکه واقعاً قدرتم زیاد بشه، توی فکرم اینآره، نه این
 تونه از یک شیی کوچیک قدرت بگیره؟به نظرت چه طور یک انسان می -

 هاش جادویی هستن. خب اون گوشواره
 شه یک نفر یک چیز جادویی داشته باشه؟به نظرت می -

 آره. 
 تونه با این قدرتش روی بقیه اثر بگذاره؟و بعد می -

 شه. آره، می

 گن؟مامان و بابات چی می -
 تونه همچین قدرتی داشته باشه. گن این چیزا وجود نداره، فقط خدا میاونا می

 کنی؟تو چی فکر می -
 باشن.گن، ولی مطمئن نیستم که چیزای جادویی وجود نداشته )مکث( آره، درست می

 های جادویی ممکنه بهت آسیب بزنند، باعث شد توی خواب بترسی؟که فکر کردی نیرواین -
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 آره. 
 تو به وجود خدا اعتقاد داری؟ -

 آره. 

 تونه انجام بده؟یعنی اعتقاد داری اون هر کاری می -
یعنی معجزه  دونم چرا هر چی دعا کردم، دعای من رو برآورده نکرد،آره، قدرتش رو داره، ولی نمی

 نکرد. 
 شه به وجودش اعتقاد داشت؟اگه خدا معجزه نکنه، باز هم می -

 دونم، اگه خدا وجود داره، پس باید با قدرتش به آدمای خوب یا فقیرا کمک کنه.نمی
 کنه؟به نظر تو چرا کمک نمی -

 دونم. نمی
 تا حاال از مادر یا پدرت پرسیدی؟ -

 تونن لوازم مدرسه بخرن. هایی که نمییم برای بچهخریدآره، وقتی داشتیم هدیه می

 ها چی گفتند؟خوب اون -
 یادم نیس، گفتن خدا این جهان رو این جوری آفریده و دوست داره که ما به افراد فقیر کمک کنیم. 

 ای هم باشه که به اندازه دختر کفشدوزکی قدرتمند باشه؟کنی کس دیگهفکر می -
 شون مَردن، من چون دخترم، دوست دارم مثل اون باشم. هستن، ولی همه

 دیگه چه جوری هست؟ -
  کنه.دیگه همینا که گفتم، مثالً مهربونه به بقیه کمک می

 از این که با من صحبت داشتی متشکرم. -
 کنم خاله.خواهش می

 ساله 11مهتاب مصاحبه با  -12-2

 وسش کنه.خواد یکی مثل کِن بدونی ماریه دلش میآخه می
 

 تذکر پژوهشگر:
ان کند. معلمهای دینی و فرهنگی مدرسه شرکت میمهتاب دختری باهوش است و در انواع فعالیت

او برایمان توضیح دادند که مهتاب در مسابقات شطرنج و مفاهیم قرآن و تئاتر رتبه استانی دارد و 
 آموزان ممتاز مدرسه است.جزو دانش
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کند که مادرش روانپزشک و پدرش مهندس است. اما با وجود توجه زندگی میای مهتاب در خانواده
 ب، در جریان مصاحبه مشخص شد کههای نامناسخانواده به کودك و دوری نگه داشتن وی از الگو

، در مشی دوستانمهتاب در برابر فشار گروه همساالن توانایی مقاومت نداشته و با استقبال از خط

 ر به دور زدن خانواده شده است.موارد بسیاری مجبو
 سالم.  -

 سالم.
 اسمت چی هست؟ -

 اسمم مهتابه. 
 مهتاب خانم شما کالس چندم هستی؟ -

 مم. پنجکالس 
 ها از شما داشته باشم؟دی چندتا سوال درباره درس و این چیزاجازه می -

 آره. 

  مهتاب تو کارتون دوست داری؟ -
 بله، خیلی زیاد. 

  ها کدوم شخصیت رو خیلی دوست داری؟کارتونتو توی  -
 .شجاع برایو.

 
 

 
 
 
 

 
 
  خوشت میاد؟یا شجاع چرا از برایو  -

یه دختریه موهاش نارنجیه و فرفریه، خیلی شجاعه، این قدر شجاعه که بلده تیراندازی کنه، سوار 
 خالصه خیلی خوش ترسه توی جنگل باالی آبشارای بلند بره،تنهایی، نمیره شه، میاسب می

ر که ره پیش یه جادوگکنه و میگه تو باید عروسی کنی، قبول نمیگذرونه تا یه روز مامانش میمی
 گه اینو بدهده میجادوگر یه کاری کنه مامانش به حرفاش گوش بده، جادوگر بهش یه چیزی می

 مامانت بخوره تا حرف تو رو گوش کنه.
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شه خرس، بعد یه بافتنیم داشتن عکس این و مامانش بوده و مامانه میخوره، نگو اشتباه ده میمی
 اش کرده بود.روش بوده، دختره پاره

فهمه برای این که مامانش دوباره آدم بشه، باید اونو بدوزه و واقعاً عاشق مامانش بشه، بعدش می

خواد مامانه رو بکشه، چون دونه که مامانه خرسه، میاومد، بعد نمیبابای دختره از خرسا بدش می
کنن رو خورده، بعد دختره و مامانه از قصر فرار می زنشس، ه هکنه، خرسه که همون مامانفکر می

ده دختره که چه طوری تفریح کنه و چه تا مامان رو اشتباهی نکشن، بعد تو راه به مامانه نشون می
تونن کنن و گلدوزی کنن و دخترام می اش به این فک نکنه که دخترا فقط باید عروسیطوری همه

ده بود دوزه بافتنیه رو که پاره شبرن تفریح کنن و خوشحال باشن و فقط تو قصر نمونن. بعدش می
کنه، عروسی کنه با شن و مامانه مجبورش نمیشه، بعدش خیلی با هم دوست میو مامانه آدم می

 هر کی.
  اسم دختره برایو بود؟ -

 ونه برایو بود، اسم دختره مریدا بود. نه اسم کارت

  آهان پس دوست داری شبیه مریدا باشی؟ -
 اش هستم، تابستونم تازه رفتم کالس تیراندازی با کمان، هنوز تیرخیلیییی زیاد شبیه ،خیلیییی

م دقیقاً مثه شکنیم که دستم قوی بشه، ولی وقتی یاد بگیرم، کامل میننداختما با کش تمرین می
مریدا، فقط اسب سواری بلد نیستم، اونم دوس دارم برم کالسا، یه کمی گرونه مامان و بابام گفتن 

 صبر کن.
  چون دوست داشتی مثه مریدا باشی رفتی تیراندازی با کمان؟ -

 انداخت، از همه پسرام بهتر بود تازه.تیر می باحالآره خیلی 
  اش بود؟ات هم شبیهدوست داشتی قیافه -

 واییییی آرههههه، دوست داشتم موهام فرفری باشه، ولی دوست نداشتم نارنجی باشه. 
  چرا دوست نداشتی موهات نارنجی باشه؟ -

 های دنیاست. ترین موگه موهات خیلی مشکیه، خوشگلچون مامانم می
  خوای مثه اون موهات فر باشه؟پس چرا می -

 تره. های فر خوشگلچون مو

  گه؟کی می -
 گن.همه می

  مثالً کی؟ -
 .گه بهتر از میراندا شدهزن داییم یه عالمه پول داده موهاش رو فر کنه، می

  کنی؟تو هم موهات رو فر می -
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 شه، آخه کوچولویی. گه نمیاوهوم فقط مامانم می
  کنی؟بزرگ بشی فر می -

 اوهوم.

  چرا مریدا رفت پیش جادوگر؟ -
 دد(.خنره پیش فالگیر )میگه مثه خاله زهراست که میشه، مامانم میبرای این که مشکلش حل 

  چرا مریدا ازدواج رو دوست نداشت؟ -
 گه بده.گفت اونی که مامانش مینه که دوست نداشت، می

  گفت؟مگه مامانش چه طوری می -
 گفت باید به خاطر این که ملکه بشه و قوی بشه، با اونا عروسی کنه.می

  واج بد نیست؟پس ازد -
 خندد(.من دوست دارم عروس بشم )می ،نه
  دیگه کدوم شخصیت کارتون رو دوست داری؟ -

 آناستازیا.
 
  

 

 
 

 
 
 
  چرا دوستش داری؟ -

 خوشگله چون.
  یعنی چه طوریه؟ -

 دونم، آخه ندیدمش کامل. نمی

  پس از کجا دوستش داری؟ -
 دونم چندتا جاش رو دیدم جالب بود.نمی

  چرا ندیدیش؟ -
 ا رو ببینم. ذاره آناستازیا و اینانم نمیچون مام

  ذاره؟گچرا نمی -
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 خرم که ببینی.گه این کارتونایی که دخترای خنگ داره، نمیدونم مینمی
  یعنی چی دختر خنگ داره؟ -

 یعنی اینا باهوش نیستن دیگه.

  یعنی چی باهوش نیستن، مگه چه طورین؟ -
گه آدم خودش خودش ده، میگن، بعد شاهزاده میاد نجاتشون میبهشون زور می اش همهیعنی همه

 .رو باید نجات بده، نه که وایسه شاهزاده بیاد با اون ازدواج کنه و این طوری نجات پیدا کنه
  تو با مامانت موافقی؟ -

 .آره خب، ولی دوسشون دارم خیلیم قشنگه
  دیدی؟هایی از آناستازیا رو کجا یه قسمت -

ورد(، آرن روی کشتی، بابام میاد دنبالم )ادای گریه کردن در میخوام ببینمش، دقیقاً تا میهر جا می
گم برام بذارن که ببینم، ولی همیشه تا میان بذارن، بابام می رم خونه دوستام و داییمیعنی هر بار می

 آورد(.درمیخندد و ادای گریه میاد دنبالم بریم خونه نفرین شده اصن )می

  شه؟ها این جوری میهمه کارتون -
 .نه، فقط این مثالً سیندرال و سفید برفیم ندارم خودم، ولی اونا رو کامل دیدم خونه داییم

 
  

 
 

 
 

2 
 

 
 
 
 

  دیدی؟ها رو تو این کارتوندونه مامانت می -

 .شهدونه، بفهمه ناراحت مینه نمی
  کنی؟پس چرا نگاه می -

 چون دوست دارم ببینمشون، خیلی خوشگلن، خب اشکال نداره خنگن که، به جاش مهربونن.
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  از کجا فهمیدی مهربونن؟ -

 .خوشگلن دیگه
  کی خوشگله مهربونه؟ هر -

 یس، خوشگال مهربونن. ،یس
  به مامانت این رو گفتی؟ -

 فهمی اینا خوب نیستن.دونی، بزرگ بشی، میگه تو نمیگم، میمی
  چه چیز سیندرال خوشگله؟ -

وشم یه پاس، تازه من وقتی دامن میبنده، خیلی بامزه لباسش آبیه، خوشگله، موهاشم یه جوری می
 .بندم روش شبیه اون لباس سیندرال بشمپارچه سفید الکی می

  کدوم لباسش؟ -
 پوشید.کرد میاون لباسه که وقتی باید خونه رو تمیز می

  کاری نبود؟مگه لباس خدمت -

خواد اون شکلی بشه دامنم، تازه دوست دارم مثه اون گنجشکا چرا، ولی خیلی خوشگل بود، دلم می
 شود(. بندد و هیجان زده میشه )چشمانش را میمی باحالبا روبان موهامو ببندن خیلی 

  خواد شبیه چی سیندرال بشی؟دیگه دلت می -
های خواهرای زشتش باشه و شاهزاده های من شبیه پاکنم پادوست دارم پاهام کوچولو باشه، فک 

 .سالمه، خیلی زیاده 11هست، بعدش من فقط  37دونی اآلن پام بخواد بیاد تو پام کفشه نره، می
 گه؟ مامانت درباره سیندرال چی می -

وی گه تاش وایمیسه بقیه بهش زور بگن، میره خودش از حقش دفاع کنه و همهگه احمقه، نمیمی
ی گه دختر باید قودنیای واقعی اون فرشته نیس که جادو کنه، آدم خودش باید قوی باشه، آره می

 .گنباشه، وگرنه بهش زور می
  گذاره ببینی؟ها رو نمیمامانت همه کارتون -

ایی نگه کارتونایی که دخترش خنگه رو نباید ببینی، کارتوکنه، ولی مینه دیگه، باهام خودش نگاه می
 خونه رو باید ببینی.کنه و درس میده، ورزش میکه دخترش خوبه و دنیا رو نجات می

  گه؟دیگه چه آدمی رو توی کارتون دیدی که شبیه چیزیه که مامانت می -

اون دختر سیاه پوسته، این جوریه، خیلی از اون خوشم اومد، مخصوصاً از صدای مسخره اون آدم 
 کند(.او را تقلید میخندد و صدای فضایه )می

  اومد؟چرا از اون خوشت می -
یه دختری بود، آدم فضاییا حمله کردن به زمین، بعد با کمک یکی از اون آدم فضاییا که دوست 

 زمینیا بود، همه آدما رو نجات داد.
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  ها رو؟تر دوست داری یا سیندرال ایناین جور دخترها رو بیشتو  -
 گه مامانم. باهوشن، راست میترن و اینا خیلی خوشگل

  کنی؟ها رو نگاه میپس چرا قایمکی اون -

 .گه خنگنخوام ببینم چه طورین خب، چرا میمی
  فقط به خاطر اینه؟ -

 خوشگلم هستن خب.
  دیگه چه چیزهایی رو قایمکی دیدی؟ -

 خندد( قایمکی ندیدم دیگه.)می
 دیدما!ی، بعضی چیزا رو میمطمئنی؟ من خودمم بچه بودم بعضی وقتا قایمک -

 ها.شهدی به هیچ کی نگی، به معلممون بگی خیلی بد میدیدم یه بار فقط قول قول می
 دم.خیالت راحت قول می -

 گم.بگو به جون مامانم به هیچ کی نمی

 گم.به جون مامانم نمی -
شه یبفهمه خیلی عصبانی م دی باربی آورده بود مدرسه، بعد خانم ناظمیه بار ماریه اشتباهی یه سی

 کنه، بعد اون روز بهمون گفتن کسی از این چیزا نیاورده که، بعد گفتن ساعت آخر کیفامونو دعوا می
گردن، خودمون بگیم. ماریه خیلی ترسیده بود، به خدا از قصد نیاورده بود جا مونده بود تو و میر

خاطراتم یه جا هست، قفل داره، گذاشتمش شه، توی دفترچه کیفش، بعدش منم دیدم بیچاره می
اون جا چسبم زدیم که معلوم نشه. قرار شد آخر کالس بدم بهش، ولی یادمون رفت، رفتم خونه 

ن تاپ مامانم دیدمش، خیلی خوشگل بود، خیلییییییییییی اودیدمش، بعد هیچ کی خونه نبود، تو لپ
 اجازه دیدم.یه بارم بی

  فقط همون یه بار بود؟ -
 دی باربیاش رو برام میاره.ه، بعد اون همه سین
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  نترسیدی بفهمه مدرسه؟ -
 کنیم. فهمن، خیلی قایمش مینه نمی

  اومد؟چه طوری بود که خوشت می -

 خیلی قشنگ بود، عاشق هم بودن باربی و اون پسره.
  اون پسره کیه؟ -

 همون که عاشق همن دیگه، اسمشو یادم نیس. آهان کِن!
  یعنی چی عاشق هم هستن؟ -

 خوان با هم ازدواج کنن. هیچی همدیگه رو دوست دارن، می
  هنوز ازدواج نکردن؟ -

 نه دیگه با هم دوستن کن دوست پسر باربیه.
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  م دوست داشتی دوست پسر داشته باشی؟تو ه -

 آره، خیلی تازه سپیده دوس پسر داره.
  بینه؟اونم باربی می -

 دونم، نپرسیدم، اما خیلی خوشگله باربی، خیلییییییی.نمی
  چرا مگه چه شکلیه؟ -

 .چشاش سبزه، تازه موهاش خیلی صافه، من دوست دارم موهام یا خیلی صاف باشه یا فر باشه

  دیگه از چه چیز باربی خوشت میاد؟ -
تا باربی داره، 9داره، ماریه از لباساش، لباساش خیلی خوشگلن، خیلیاااا، یه عالمه لباس داره، کفش 

 شون موهاش بنفشه، یکی هم طالیه، خیلیایه، یکیشون موهاش قهوهشون سیاه پوسته، یکییکی
تا کفش داره، 12کنه، اش لباساش رو عوض میی لباساش رو براش خریده، همهخوشگلن، بعد همه
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ازه، اربیشه، خیلی بزرگه، خیلییی، جلوش بی بباربیش شونه داره، سشوار داره، تازه یه خونه داره، خونه
 کنم.گذره، بازی میاینقد قشنگه و باهاش خوش می وقتی

  خودت باربی نداری؟ -

 .خوره، اون رو جایزه گرفتمگه باربی به درد نمیخره، مییکی دارم، ولی مامانم نمی
  از کجا جایزه گرفتی؟ -

یته ها هست چرخ داره مثه اسکادن، به نفر دوم از این تختهدمسابقه انشاء بود، به نفر اول اسکیت می
 دادن با لباساش.یه ذره، به نفر سومم باربی می

 آفرین سوم شدی پس. -
 ام رو با اونی که سوم شد عوض کردم.نه اول شدم، ولی جایزه

  چرا همچین کاری کردی؟ -
 .خریدولی اسکیت می ،خریدخواست، مامانم نمیچون دلم باربی می

  مامانت نفهمید همچین کاری کردی؟ -

 .نه گفتم جایزه نفر اول عروسک باربی بود
 مامانت وقتی دید باربی تو چی گفت؟  -

 هیچی نگفت، تازه براش با هم لباس و روسری دوختیم، از این چرخ خیاطی کوچولوا دارم. 
  روسری دوختین؟ -

 .ا براش یه عالمه لباس بدوزیم، تازه براش تشکم دوختیمآره مامانم گفت لباساش کمه، بی
  دیگه چه چیزهایی دوختین؟ -

 تایی با هم نماز بخوانیم. براش جا نماز و چادر نمازم دوختیم که من و مامانم و اون سه -
  خوانه؟اِ اِ اِ باربی مگه نماز می -

 نه.خوولی باربی من نماز می اش نه،تو قصه
  ها چه فرقی داره؟دیسیتوی با باربی باربی تو  -

 تره. باربی من خوشگل
  راستی تو چرا این قدر دوست پسر دوست داری؟ -

 .ه، فکرش رو بکن، عاشق هم دیگه انباحالچون خیلی 

  فهمی عاشق همدیگه ان؟از کجا می -
 کنن.کنن، بغل میآخه همدیگه رو بوس می

  دوست داری؟ -
گاه رم همه کارتون رو نبینم، بعدش میکنم، میها رو پیدا میزنم، اینتازه اولش میه، باحالآره خیلی 

 کنم.زنم هی عقب نگاه میترین جاش همون جاست، میباحالکنم، می
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  ه؟باحالچرا  -
 دیگه، چون همدیگه رو دوست دارن. باحالدونم نمی

  پس به خاطر این باربی رو دوست داری؟ -

 این جوری اون یکی رو دوست نداره که بوسش کنه.، فقط از اینا داره آره، باربی
  گن؟ها چیزی نمیات درباره این بوسهای دیگهدوست -

 گم قول بده نخندیا.می یه چیزی
 دم خیالت راحت.قول می -

 خواد یکی مثل کِن بوسش کنه.دونی ماریه دلش میگم، آخه میدر مورد ماریه می
  خواد؟کنه که دلش میبوس می مگه چه طوری -

 کشم بگم. خندد( خجالت می)می
 خجالت نداره که بگو راحت باش. -

 باشه، قول دادی به هیچ کسی، هیچی نگیا.

 خیالت راحت باشه. -
 خورن. کنن، لب همدیگه رو میآخه لپ هم رو که بوس نمی

  نه این جوری؟ماریه تا حاال شده بخواد با پسری دوست بشه که بوسش ک -
 خندد( آره دوست داره، گفتم دیگه.)می

  دوست نشدی تا حاال؟خودت  -
 نه، کار خوبی نیس اآلن.

  یعنی چی اآلن کار خوبی نیست؟ -
 بعد. ،باید بریم دانشگاه

  این رو کی بهت گفته؟ -
 گم.خودم می 

  کسی نگفته اآلن کوچک هستین، برید دانشگاه؟ -
من کوچیک نیستم دیگه، بچه هم نیستم، ولی اآلن باید درس بخونم، تیزهوشان یا یه مدرسه خوب 

 قبول شم. 

  شه درس نخوانی؟دوست شدن با پسر باعث می -
رون، ره بیاش با دوست پسرش میاش باید بری بیرون. کیانا رو دیدی؟ همهخندد(آره دیگه همه)می

ه رشه، از بس با اون پسره میپسر داره، همیشه تو تستا آخر می دونه که دوستتازه مامانشم می
 بیرون.

  کیانا چی دوست پسرش رو بوس نکرده؟ -
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 دختر خوبی نیس. اما دونم، باهاش دوست نیستم، نمی
  چرا دختر خوبی نیست؟ -

اش با یه عالمه پسر دوسته، خب تازه دیروز با دوستش سپیده دعواشون شده بود، یه حرفای چون همه

 زدنا، به خاطر همین خوشمون نمیاد من و ماریه باهاشون دوست باشیم. زشتی بهم می
  گفتن مگه؟چیا می -

 نباید حرفای زشت رو تکرار کرد.
 حاال یه بارش رو بگو. -

 تی نباید یه بارم تکرار کنی. گه، حمامانم می
  ها با کیانا چه طورین؟بقیه بچه -

 یه چند نفر دوسش دارن، بقیه بدشون میاد.
  ای دیگه خودت رو؟هتر دوست داری یا عروسکراستی باربیت رو بیش -

تر دوست دارم، یه عروسک دارم اسمش یلداست، هم قد خودمه، بیش ترِام رو بیشعروسکای دیگه

  دونی چه رنگیه؟تر دوست دارم تازه رنگ موهاش رو مییلدا رو از همه بیش
  نه چه رنگیه؟ -

 .ده، خیلییییییییییزیتونیه، بعدش خیلی بوی خوبی می
  تر از باربی دوستش داری؟چرا بیش -

 راحت با اون بازی کنم، انگار دوستم نشسته کنارم. تونمآخه هم قدمه و می
  تونه شبیه دوستت باشه؟باربی نمی -

 .کنمنه، باربی خیلی بزرگه، فقط با اون با تخیلم بازی می
  چه طوری؟ -

سازم ره دانشگاه، این جوری داستان میشه، مثه مامانم، که دکتره میمثالً باربی من داره دکتر می
 براش.

  تره؟باربی از تو بزرگگفتی  -
 اش رو ببین، خیلی بزرگه. آره دیگه، قیافه

  ات نیست؟کنی، شبیه بچهیعنی وقتی بازی می -

 .خندد( نه خیلی بزرگه)می
  ات هست؟یلدا چی، یلدا شبیه بچه -

 زنیم. خوریم، حرف مینه، یلدا بزرگه قدش، هم سن خودمه، با هم چایی می
  ات چی؟دیگه هایعروسک -
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 دونی دوست دارماونا مثه بچه من هستن، یه عروسک دارم اسمش پانیذه، نی نیه اون بچه منه، می
 ههههههههه.باحالام رو بذارم پانیذ، خیلیی اسم بچه

  شون رو دوست داری؟توی شخصیتای ایرانی کدوم -

 شکرستان.
 
  

 

 
 

 
  داشتی؟تر دوست توی شکرستان کی رو از همه بیش -

 ننه قمرو.

 
  

 
 

 
 
 

  چرا ننه قمرو رو دوست داری؟ -

شناستش که پسره یکی از آدماس، اس، یه بار یه دزدی میاد پیشش، بعد این می چون خیلی بامزه
گه بابام فرستادتم بیام خواد بگه اومدم دزدی، میه هم نمیکنی، دزدگه اینجا چه کار میبعد می

نیس  خندد(، بعد یادمکنه، یه عالمه کار خیلییی زیادا )میده میهمه کاراش رو می کمکتون، ننه قمرم
نه، کبعد اون همه کمک اون آدم، دستگیرش می ،فهمه این دزدهشه، ننه قمر میصبح یه چیزی می

 خندد(.زنتش )باز هم مییه عالمه هم می

  دیگه چرا ازش خوشت میاد؟ -
 گه.ه دیباحالخیلی کاراش 

  ه؟باحالچه طوریه که  خوب -
 اس.بامزه 

  دیگه کی رو دوست داری؟ -
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 دزدا رو.
  اِ اِ اِ دزدها رو دوست داری؟ -

 آره.

  دزد رو چرا دوست داری؟ -
افتن تر تو دردسر میچون همه دزدا بدن، اما این دزدا اینقد خنگن که اصالً بد نیستن، همیشه بیش

 و آدمای خوبین و بامزه ان.
  به نظرت دزدا این طورین؟ -

 نه فقط دزدای توی شکرستان بامزه ان اونم فقط یکیشون.
  اسمش چی بود؟ -

 .1دونم اسمش رو، ولی اون خیلی مهربونهنمی
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