
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 / چند مصاحبه با کودکان پیس دبستان 2

 
 
 
 
 
 

 

           1جلد                                                                                             

 

 الگوهای کودکان سرزمین من

ای         هآموزان دبستانی درباره تحولچند مصاحبه با دانش

 آناناجتماعی  -روانی
 

 

 

 

 / دکتر مرتضی منطقی/ 
 /استاد دانشگاه خوارزمی/

 
 

 
 

 
 



 3مقدمه / 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 / چند مصاحبه با کودکان پیس دبستان 4

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 جلد اول فهرست مطالب
 

 7 ................................................................................ مقدمه -1

 33 ............. یدبستان پسر و دختر آموزاندانش با یدانیم یهامصاحبه گزارش -2

 33 ................................................................................مقدمه

 37 .................................................. ساله 8 هومن، با مصاحبه -1-2

 44 ................. ساله 12 ،(نخود نیحس مستعار نام با) حسین با صاحبهم -2-2

 41 .................................................... ساله 11 تینا، با مصاحبه -3-2

 88 .................................................. ساله 12 کا،یمل با مصاحبه -4-2

 78 ................................................. ساله 12 اسماء، با مصاحبه -4-2

 82 ................................................ ساله 11 حانه،یر با مصاحبه -8-2

 114 .............................................. ساله 11 ن،یلیشا با مصاحبه -7-2

 128 .................................................. ساله 9 زهرا، با مصاحبه -2-8

 134 ................................................ساله 11 مهسا، با مصاحبه -2-9

 144 ................................................ ساله 12 ا،یدن با مصاحبه -2-11

 188 ........................................... ساله 11 اوش،یس با مصاحبه -2-11

 172 ............................................................ ساله 9 دُرسا، -2-12

 177 ................................................ ساله 11 آراد، با مصاحبه -2-13

 191 ............................................. ساله 11 ن،یفرد با مصاحبه -2-14

 213 ................................................... ساله 7 آوا، با مصاحبه -2-14

 214 ............................................. ساله 11 فرشته، با مصاحبه -2-18

 221 ......................................... ساله 11ن،یرحسیام با مصاحبه -2-17

 241 ............................................... ساله 7 تا،یآرم با مصاحبه -18-2





  مقدمه -1

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

 رسای ا،هو 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  یجهان ری)نظ یاقتصاد یهادر تحول توانیشدن را م یمهم جهان ابعاد

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

 ا،هسانسور توسط حکومت فیتضع د،یجد یارتباط یها بر حکمرانان در فضاافراد و گروه یاثرگذار
رشد  )مانند یها( و فرهنگدولت یشنهادیمورد نظر و پ یهانهیگز یبه جا نیگزیجا یهانهگزی طرح

 گهنزمان و مکان را در برداشته است، رخ نمودن فر یکه فشردگ یارتباط جمع لیوسا ندهیفزا
اهداف  بردشیدر عصر حاضر، پ یاسیو س یبر ابعاد اقتصاد یبعد فرهنگ ینسب ،توفقیمسلط جهان

 یکرد، اما اگر مرکز ثقل بحث، رو یرردگی ،(جهان گرانسلطه یاجتماع -یاسیس –یاقتصاد
مشاهده خواهد شد که غرب به عنوان صاحب  رد،یشدن قرار گ یجهان یفرهنگ یهاتحول
گستر کردن آن در جوامع مختلف  هیو سا یمجاز یبا گسترش فضا د،یجد یاطارتب یهایفناور

 ،یسود برده، در عمل دست به تسر یشدن در عرصه فرهنگ یشاخصه مهم جهان نیاز ا ،یبشر
مناطق جهان به  گریاست که د یدر حال نیزده و ا شیخو یفرهنگ یهاارزش میگسترش و تحک

 شیخو یفرهنگ بوم فیدر عمل با متزلزل شدن و تضع ه،از امکانات مشاب یعدم برخوردار لیدل
 .اندمواجه شده

 ،یفرهنگ یهادر عرصه شرفته،یپ یارتباط یهایبا تحقق اهداف صاحبان فناور ریاخ طیشرا در
 یسترسقابل حصول و د یادیز زانیبه م زیآنان ن یدتیعق ،یاسیس ،یاهداف اقتصاد گریخود به خود د

 .گرددیم
 یهادیتهد ها وبه شکل بالقوه واجد فرصت ریاخ یداشت، فضا انیب دیبا یمجاز یفضا فیتوص در

 یمنطق الزم زد. 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 1411)

 :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

وری مورد نظر های فنااند، افراد دیگری از فرصتبرخی از مسووالن از تهدید بودن آن یاد کرده

ده این راهبرد انجامیها در غرب، سرانجام به های مخالف و موافق فناوریایدهاند. گفتمان سخن گفته
های ارتباطی پیشرفته، خود های فناوریوری شهروندان از فرصتاست که با افزایش و ارتقای بهره

جموع شهروندان قادر به استفاده ها تحدید شده، در ماین فناوریبه خود عرصه کاربری نامناسب از 
اندیشه اخیر، حتی کشورهایی که به فیلترینگ اعتقادی  ها گردند. در راستایاین فناوریمثبت از 

یشرفته های ارتباطی پبرای کاربری مثبت و بهینه از فناوری« بسترسازی فرهنگی»ندارند، در صدد 
تولید ادبیات فاخر برای فضای مجازی، پاسخ مناسب  مانند:این راستا به انجام مواردی اند و در برآمده

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

های رسانیی نظام آموزش عمومی درآمده است(، انجام اطالعاخیر به صورت یکی از مباحث درس

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

دوین قوانین خاص برای حمایت از کودکان، نوجوانان و جوانان کاربر فضای مجازی، فضای مجازی، ت
 هایتر )در اتاقایجاد خطوط مستقیم برای تماس اضطراری با مسووالن برای ایجاد محیطی امن

 ،های مدنی برای حضورای، تشویق سازمانبندی محتوای رسانهگپ اینترنتی و مانند آن(، درجه
مداخله و اثرگذاری فعال در فضای مجازی؛ ایجاد صندوق حمایت از مراکز پژوهش  ،اعمال نظارت

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

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

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

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

مدیریت مناسب از سویی و تدوین قوانین الزم از سوی دیگر، محیط فضای مجازی را حتی االمکان 
 پاك نگاه دارند... . 

که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان در برخورد با  گفتهری پیشاما برخالف تجربه بش
های فضای مجازی با بسترسازی فرهنگی، تدوین قوانین الزم، مدیریت فضای ها و تهدیدفرصت

د، انهای آن برآمدههای فضای مجازی و افزایش فرصتمجازی و تولید محتوا، در صدد کاهش تهدید
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های ارتباطی پیشرفته، به صرف آن که امکان کاربری اجهه با فناوریایران در مواولیای فرهنگی
ها برخورد این فناوری ها وجود دارد، به طور عمده با دیده نفی و انکار بااین فناوری نامناسب از

اند و روند ممنوعیت کاربری از ویدیو در اوایل انقالب، به روند ممنوعیت کاربری از ماهواره و کرده

های اجتماعی تلفن همراه انجامیده است، حال آن که برخالف تصور اولیای فرهنگی شبکه برخی از
ا هها انتخاب نبوده، تحمیل هستند و در شرایط اخیر باید برای کاهش آسیب فناوریکشور، فناوری

ها، با استفاده از تجربه بشری، دست به بسترسازی فرهنگی برای کاربر های آنو افزایش فرصت
 ران از آن زد.کارب

رویکرد اخیر خود به خود امکان بسترسازی فرهنگی جهت فضای مجازی را به میزان زیادی 
های الزم برای کاربری مناسب از فضای مجازی و محدود کرده است. مضاف بر این، خالء قانون

ه حظهای نامناسب از این فضا، امر مهم دیگری است که در جامعه به وضوح مالبرخورد با کاربری
های شورای عالی انقالب فرهنگی در دهه هشتاد و تشکیل شورای گردد و با وجود برخی از اقداممی

و گذشت قریب به یک دهه از عمر این شورا، ماحصل چندانی  1391عالی فضای مجازی در سال 

ین ا در جهت تولید ادبیات فاخر، مدیریت فضای مجازی و تدوین قوانین الزم جهت کاربری بهینه از

، با طرح موضوع 1های ساالنه خودفضا، به جامعه ارایه نگردیده است و شورای مزبور در همایش

 ، هنوز از مرحله شعار دادن به عمل نرسیده است.«یابی به اینترنت پاكدست»دست نیافتنی 
در بررسی فراز و فرودهای مواجهه و برخورد مسووالن فضای مجازی و در ادامه مردم با مقوله 

 توان شاهد فرازهای مشخص زیر بود.اخیر، می
 د(،تر هم روحانی هستنبرخوردهای مبتنی بر نفی از سوی برخی از مسووالن ایرانی )که بیش -

دانسته، ساز نبرخورد مسووالن دیگری که غالباً از منظری تخصصی و علمی نفی فناوری را چاره -
 امر فضای مجازی را دارند  پیشنهاد تغییر رویه نفی به بسترسازی فرهنگی در

های اتخاذ شده مسووالن در سطح جامعه مشاهده و مقاومتی که از سوی مردم در برابر تصمیم -

 گردد.می
ا گردد که برخورد بها از آغاز انقالب تا به حال، مالحظه میبا بررسی چگونگی برخورد با فناوری

ها وگشتن داشبورد ها در خیابانکردن ماشینها از آغاز انقالب وجود داشته است. متوقف فناوری
رود. ها بعد از انقالب به شمار میها برای یافتن نوار موسیقی، اولین فرازهای مخالفت با فناوریآن

های خارجی نامناسب، جرم اس یا فیلماچ، داشتن نوارهای ویدیویی وی81های آغازین دهه در سال
محسوب شده، شواهدی در دست است که برخی از این دست افراد در وزارت فرهنگ و ارشاد 

                                                             
اسفند ماه هر سال برگزار روز تأسیس شورای عالی فضای مجازی، در هفدهم های اخیر به شکل ساالنه در سالهمایش .1

 گردد.می
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اند. در ادامه روند اخیر، اعالن ممنوعیت ویدیو توسط مجلس شورای اسالمی، اسالمی شالق خورده
 الف(. 1383 های ارتباطی جدید بود )منطقی،اقدام مهمی در مخالفت کالن نظام با فناوری

مالحظه مواضع قوه قضائیه در برخورد با فضای مجازی، حکایت از آن دارد که مسووالن قوه 

ید های اجتماعی تأکها و شبکههای اخیر مجدانه بر فیلتر کردن بسیاری از سایتقضائیه طی دهه
ن اینستاگرام، رداند. اهتمام اخیر چنان شدید بوده است که حتی قوه قضائیه به دلیل فیلتر نکداشته

علیه وزیر وقت ارتباطات اعالن جرم کرد و وی را به دادگاه فرهنگ و رسانه کشاند )نشریات داخلی، 
8/11/1399.) 

ارتباطی  هایهای مبتنی بر تحدید کاربری از فناوریزمان با اتخاذ تصمیمنیروی انتظامی نیز هم
های پل بارها دست به گردآوری دیشهای گوناگون، از جمله عملیات هوایی راجدید، به شکل

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

عد، دستور چت و چند سال بمجرمانه و فضایی کشور بود. دستور فیلتر شدن شبکه اجتماعی چینی وی

 روند.توقیف تلگرام در ایران، از جمله این موارد به شمار می
با استناد به یکی از قوانین آموزش و پرورش  17/8/1384نظام آموزش عمومی کشور نیز در تاریخ 

 که ورود اشیای تزئینی را به مدارس ممنوع اعالن داشته است، ممنوعیت تلفن همراه را اعالن داشت
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.
با وجوگر ملی )های سلبی، برخی از مسووالن فرهنگی با طرح تهیه موتور جستزمان با اقدامهم

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

سازد، تا سال خود خاطرنشان می 1399های مجلس در برآورد اردیبهشت سال مرکز پژوهش
 میلیارد تومان صرف اینترنت ملی شده است. 111/19گذشته حدود 

تر از آن یاد شد، در برابر مسووالنی که عمدتاً سنخ روحانی داشته، با گونه که پیشهمان
کردند، مسووالن دیگری هم وجود داشتند که های ارتباطی جدید از منظر سیاسی برخورد میفناوری

های پیشرفته برخورد کرده، فیلترینگ را تر از زاویه علمی با مسأله فضای مجازی و فناوریبیش

 ندیده، روی بسترسازی فرهنگی تأکید داشتند.چاره اساسی کار 
رینگ های دیجیتالی داشت، درباره فیلتعلی جنتی وزیر وقت ارشاد، در نشستی که با فعاالن رسانه

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

سی انتقال تواند جلوی دستربرداری کنیم. نه فیلترینگ میاین فضا بهرهبه اطالعات نداریم و باید از 



 11مقدمه / 

 

اد، )اعتم« شودهای ممانعت برای ارتباط با دهکده جهانی کارساز واقع میاطالعات را بگیرد و نه راه
31/9/1392.) 

ای که با خبرنگاران داشت، در پاسخ به سوال یکی از واعظی، وزیر وقت ارتباطات، در مصاحبه

 چت، بیان داشت: برنگاران درباره دالیل فیلتر شدن شبکه اجتماعی ویخ
اعی غربی های اجتمتوانسته در مقابل شبکه چت یک شبکه اجتماعی چینی است که تقریباًوی»

  .نددهرا ایرانیان تشکیل می ءمیلیون عضو دارد و یک درصد این اعضا 411قد علم کند. این شبکه 

است و آنچه که در کمیته تعیین مصادیق  people nearby های دیگر وجودفرق این شبکه با شبکه

 .وجود این آیکون است ،مجرمانه برای توقیف آن مدنظر قرار گرفت

یست و چنین نحل برخورد در این روزگار با توجه به پیشرفت تکنولوژی اینکنم راهفکر میمن 

د را توسعه دهیم و اجازه دهیم مردم خودشان ما باید کارهای فرهنگی کنیم و از نظر تکنولوژی خو

 (.4/11/1392ایسنا، « )1تصمیم بگیرند

نگ در فیلتری ای درباره مسألهمصاحبهدر  ،دبیر شورای عالی انقالب فرهنگیسعیدرضا عاملی، 

 کشور اظهار داشت: 
 زمیلیون فیلترشکن در کشور اضافه شود و قبل ا 31فیلترینگ ناقص باعث شده که بیش از »

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

رار می قو عزم در اقدامات وجود داشته باشد تا در مسیر سالمت اجتماعی و صیانت از فرهنگ اسال
 .گیرد

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

های داخلی رسان نشان داد که مردم به پیام 1398رسان سروش در اسفند ماه گذاشته شدن پیام

 (.9/11/1399اعتماد هستند )نشریات داخلی، بی
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 
اطی های ارتبیی و وجود جنگ از سوی دیگر و پیشرفته نبودن فناوریاجتماعی باالی نظام از سو

های بعد، با کاهش کردند، طی دههتر رویه تبعیت از مسووالن نظام را پیشه خود میجدید، بیش

                                                             
 نویسد:روز می 1842چت پس از . تابناك در خبری با عنوان سه پیام مهم رفع فیلتر وی1

چت برمبنای قاعده دفع افسد به فاسد تغییر کرد و برای پاسخ به نیاز مردم، پس از توقیف تلگرام، رأی موافقان فیلتر وی
این پیام رسان )که به همین دلیل هم توقیف شد(  Shakeین در حالی است که قابلیت چت رفع فیلتر شد و ارسان ویپیام

 (.18/11/1398هم به آن افزده شده است )تابناك،  Friends radarگسترش یافته و عالوه بر آن قابلیت 
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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 فناوریبه سبب پیشرفت قابل توجه 

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 در مجلس شورای اسالمی، به شیوه 1373ماهواره در سال 

زد و طبق قانون، افرادی را که یک بار ماهواره ای میهای تلویزیونی ماهوارهتجهیزات دریافت شبکه
کرد، اما با این آوری شده و مجدداً دیش ماهواره نصب کرده بودند را به دادگاه معرفی میآنان جمع

 (.31/9/1392دهد )اعتماد کاربری از ماهواره در جامعه خبر می %71ارشاد از رشد همه وزیر وقت 
میلیون  2ساعت،  48چت، طی دهد، با فیلتر شدن ویواعظی، وزیر وقت ارتباطات نیز گزارش می

 (.29/4/1393های خود فیلترشکن نصب کردند )سایت تحلیلی خبری عصر ایران، نفر بر روی گوش
آبادی معاون وقت دادستان کل کشور در امور فیلتر شدن تلگرام، عبدالصمد خرمسه ماه بعد از 
بر اساس آماری که مرکز ملی فضای مجازی در تاریخ نوزدهم » دهد:گزارش میفضای مجازی، 

های تگرام و هزار نفر از طریق فیلترشکن 111میلیون و  31، تعداد است اعالم کرده 1397تیر ماه 
 .«زنندتلگرام را دور میشبکه اجتماعی لتر فی ،تلگرام طالیی

خویش منتشر  1399دی  8ای که در روزنامه ، در مقالهروزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران
فیلترینگ تأثیری در استفاده از این »دهد که آمار کاربران تلگرام نشان می نویسد:می ساخت،

هزار  711میلیون و  47رسان واتساپ با پیامحالی که و در « است رسان در بین ایرانیان نداشتهپیام
هزار کاربر دومین  241میلیون و  47تلگرام با  ،های مورد استفاده ایرانیان استرساننفر در صدر پیام

ا هترین رقیب داخلی آنرسان، مهمدر کنار این دو پیامو  رسان مورد استفاده ایرانیان استپیام
 «.هزار کاربر دارد 811تنها دو میلیون و رسان سروش است که پیام

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

و هنجاری نوجوانان و جوانان و پیشرفت سریع های ارزشی های دیگری مانند تحولروند و مقولهنمی
کند، از ر میاثها که اساساً مقوله فیلترینگ را که به شدت مدنظر مسووالن ایرانی است را بیفناوری

ها توجه جدی معطوف های مهمی هستند که در محاسبات فضای مجازی ایران باید بداندیگر مقوله

 داشت.
اثر شدید نوجوانان و جوانان ایرانی )که حکایت از کم اثر یا بی های ارزشی و هنجاریدرباره 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

ا به لطف طرفداران پرشور ایرانی خودشان جا به جا کرده و این رکوردها را رکوردهای اینستاگرام ر
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 از« کردکی فکرش رو می»اند. به عنوان نمونه، وقتی تتلو برای پخش آهنگ از آن خود کرده
میلیون کامنت برای وی بگذارند تا او آهنگش را پخش کند )و البته در  11طرفدارانش خواست تا 

میلیون کامنت برای وی  18میلیون افزایش داد(، طرفداران وی  18و  12به  ادامه این میزان را

 (.19/7/1398های اینستاگرام را شکستند )اصالحات پرس، گذاشتند و به این ترتیب رکورد کامنت
ن ترین مسایل ممکدر 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  824یاد شد، رکورد 
 (.2121آوریل  14)ایران گلوبال، 

ساسی مانکن نیز پس از آن که با مستمسک قراردادن فیلم ابد و یک روز، فراز سمیه نرو در این 
ازی د، در فضای مجهای مستهجن اجرا کرفیلم را در آهنگ مبتذل خویش که با یک هنرپیشه فیلم

میلیون بازدید کننده را معطوف به خود کرد )ابتکار،  11ساعت  24به اشتراك نهاد، تنها طی 
14/12/1399.) 

های ایرانی که دارای بیشترین فالوورهای ایرانی هستند، تأیید نگاهی به آمار فالوورهای سلبریتی

نمای نامناسبی را برای کالن نظام ترسیم مجددی بر آن چه از آن یاد شد بوده، به لحاظ فرهنگی دور

 .1کندمی

های قمار، مورد مشابهی است که گزارش شده میلیون شرکت کننده ایرانی در سایت 3/2حضور 
 (.1/11/1399است )اعتماد، 

اگر چه مسووالن در برخورد با اعداد و ارقام شگفت آور اخیر و مانند آن جانب سکوت را پیش   
ظران و توجهی ناگذرند، اما رفتار اخیر نباید به بیاز کنار این آمار و ارقام می گرفتنه و به سادگی

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

 موشی سپرده شود.رنگ شده، در آینده نزدیک فیلترینگ به دست فرا

 411دهند، شرکت استارلینک با شروع سرویس اینترنت فضایی خودش، ها گزارش میخبرگزاری
مورد افزایش یافته، در نهایت  811ماهواره را در مدار زمین قرار داده است که به زودی این تعداد به 

                                                             
 به قرار زیر هستند: Palaz.irاین افراد به گزارش سایت  . 1

میلیون(،  7/11میلیون(، رامبد جوان ) 13بخت )میلیون(، دنیا جهان 8/14مهناز افشار )میلیون فالوور(،  4/17حسن ریوندی )
میلیون(، الناز  3/9میلیون(، سحر قریشی ) 4/9) -ابی–میلیون(، ابراهیم حامدی  11(، محمدرضا گلزار )8/11گلشیفته فراهانی )

 یلیون(. م 9/8) -امتوافآرمین ای–میلیون(، آرمین زارعی  1/9شاکردوست )

در این زمینه، با حذف آمار ایرانیان آن سوی آب، سعی در  -ana.Pressنظیر –ها البته الزم به ذکر است که برخی از سایت
 کنند که بالطبع این آمارها مخدوش بوده، منطبق با واقع نیست.ارایه آمارهای متفاوتی می
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اقصا نقاط زمین برعهده ماهواره خواهند رسید که وظیفه ارسال اطالعات اینترنت را به  12111به 
 دارند.

ای در آسمان ایران طی چند ماه آینده خبر ( نیز از حضور اینترنت ماهواره14/12/1399بهارنیوز )

 رسد.های طرح صیانت اجتماعی در جامعه به گوش میزمان زمزمهدهد. اما هممی
ایران ضای مجازی در ، گره خوردن برخی از خالءهای اجتماعی با فگذشته از آنچه از آن یاد شد

گیری نوعی از 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 

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

های هوشمند از بدو نصب در مقوله فضای مجازی نگارنده بر این مسأله اذعان دارد که گوشی
ها، پیشاپیش مجوز مرور تمامی اطالعات صوتی، تصویری و متنی کاربر های مختلف روی آنبرنامه

های اطالعاتی غرب اطالعات او )و جامعه وی( را به سمت سرویس را از وی گرفته و در عمل تمامی

ارتباطی  هایگونه که از آن یاد شد، باید به این نکته توجه داشت که فناوریکنند، اما همانتخلیه می
 پیشرفته یک انتخاب نبوده، بلکه یک تحمیل است.

مسووالن ارایه شده و مورد  های ارتباطی که از سوی برخی ازبه بیان دیگر، صِرف نفی فناوری
گونه که به سبب کاهش قابل توجه سرمایه اجتماعی، گیرد، راهکار مؤثری نیست، همانتأکید قرار می

های اطالع رسانی داخلی، برنامه موفقی نخواهد بود، اما شبکه« کامل»دل بستن به جایگزین کردن 
اطالع رسانی به کاربران )اعم از کودکان،  های فرهنگی الزم، ضمنتوان با بسترسازیدر این میان می

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

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

 «.محدود 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 ریو ساکتاب ) نیا کردیرو

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

 یایو اول یآموزش یای)و اول ایرا به اول یو نهیبه تیترب یکودك، چگونگ یمغز یهابا اتکا به تحول
 .کندیم شنهادیکودکان در جامعه( پ یاجتماع –یفرهنگ

                                                             
1. Brain based training 
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( 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

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 رام آاحت 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

 یریر مسد(، رودیبه شمار م یزیمغز غر کی)که  شیخو ینییعالوه بر در دست داشتن کنترل مغز پا
 ییها، مدارکودك غفلت ورزند 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 

قت، شف یهابه عنوان مدار توانستندیکه م ایبالقوه یهامدار دهد،یاستفاده که در اوان بلوغ رخ م
ها آن یو جا روندیم نیکنند، هرس شده و از ب فهیها انجام وظو مانند آن طیمح ستیاحترام به ز

وسط کودك، ت تیدر ترب ایبرخورد فعال اول ابیکه به فرض در غ شودیداده م یگرید یهابه سلول
 ،ییگرامصرف ،گراییشهوت ،یاپرخاشگرو فر یهمچون پرخاشگر یبا موارد یمجاز یرسانه و فضا

آن  یجا به رودیانتظار م ری. در حالت اخشوندیشده و به کار گرفته م لیها تکمو مانند آن ییمدگرا
ز باال زمام امور مغ ن،ییپا یزیرا برعهده داشته باشد، مغز غر نییپا یزیکه مغز باال، کنترل مغز غر

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

نوزاد  یو باال نییپا یهامغز فی(، در توص1398 ،ی، ترجمه شهرآرا2118) 2ونیو براس 1گلیس

 :سندینویم
 سهیمفهوم خاص، مقا نیساده کردن ا یهااز راه یکی نیاست، بنابرا دهیچیپ اریآشکارا بس مغز»

و طبقه باال دارد. طبقه  نییخانه در دست ساخت است که طبقه پا کیمغز در حال رشد کودك با 
مت است که در قس -(ی)کنار کیمبیساقه مغز و منطقه ل -تر مغزپست یهابخش ندهینما نییپا
ن را مغز بخش که آ نیا دو چشم( قرار دارند. نی)استخوان ب ینیگردن تا پل ب یتر مغز، از باالنییپا

مانند  دیشد یهاجانیما از جمله ه یو ذهن یاعمال عصب نیتریادیول بنومس م،ینامیم نییطبقه پا

فوق  نییهضم و تنفس است. مغز طبقه پا رینظ یاهیاول یاصل یها و کارکردهازهیخشم و ترس، غر

                                                             
1. Siegel, M. D. 

2. Bryson, T. P. 
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ملکرد نوع ع نیکند. ایعمل م م،یداشته باش یما بر کار آن آگاه که نیو عمدتاً بدون ا عیالعاده سر
 م،یل بزندست به عم دنیشیاز اند شیو پ م،یباش یواکنش اریها بستیموقع یشود در برخیباعث م

 ... .افتدیاتفاق م یاراد ریتر و اغلب غپست ،یزیغر یندهایفرا نیاست که ا ییجا نییطبقه پا رایز

ته مغز طبقه باال، بخش در دست ساخاما است.  افتهید رش اریمغز بس نییدر هنگام تولد، بخش پا
خش ب نیتر است. ادهیچیپ یو ارتباط یجانیه یهاتر و مهارتدهیچیول تفکر پوشدن خانه، و مس

و  اردقرار د یشانیپشت پ ماًیمغز است که مستق هیال نیتریرونیاست که ب یمتشکل از قشر مغز
. مغز طبقه پوشاندیخود م ریمغز را در ز نییو طبقه پا ابدییگنبد به پشت سر ادامه م مین کیمانند 

شکل را حل م لیمسا م،یریرا در نظر بگ امدهایپ م،یکن یزیربرنامه شیشاپیپ ،دهدیباال به ما اجازه م
را که با  یگرید دهیچیپ یشناخت یهاتیو فعال میریگوناگون را در نظر بگ یچشم اندازها م،یکن

آگاهانه روزانه ما، و نه همه  یهااز تجربه یاری. بسمیانجام ده ،ارتباط دارندمغز  ییکرد اجرارکا
 .ماست یتر مغز طبقه باالیعال یذهن یندهایفرا امدیها، پآن

ب شما به عنوان مراق ینقش اصل و ابدییمغز طبقه باال به موازات رشد و رسش کودك تکامل م

 مغز ،دیحال به او کمک کن نیو در ع دیشق بدهع 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 هم1398 ،ی، ترجمه شهرآرا2112) نیلیو ب وزیه

اواسط  است، مغز طبقه باال تا 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

 یانوجودوره ن 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

شده  هدیدر 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  یهاهرس شدن مدار ندی( درباره فرا1398 ،ی، ترجمه شهرآرا2114و هارتسل ) گلیس

 :سندینویاستفاده در مغز م

آید، بخش بزرگی از معماری اصلی مغز درست شده است، اما زمانی که نوزاد به دنیا می»
سه  اند. درهای بعد، نسبتاً رشد نیافتهها در سالدر مقایسه با تحول آن ها،های میان نوروناتصال

ها یک مجموعه پیچیده مداربندی برای های میان نورونسال اول زندگی، افزایش عظیم اتصال
بندی ماهیت مداربندی در حال آورد. اطالعات ژنتیکی با شکل دادن به زمانکودك به وجود می
گذارند. چون در این زمان ها در این دوه زمانی اثر میونگی متصل شدن نورونپیدایش مغز، بر چگ
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های پیوندگاهی )سیناپسی( به وسیله تجربه نیز دانیم که این اتصالحافظه ناآشکار وجود دارد، می
 گیرند.شکل می

، اطالعات ژنتیکی تعیین کننده رشد «انتظار -تجربه»یک تمایز مفید، تمایز تحول مغزی 

از « ارقابل انتظ»ها به نوبت خود باید در معرض حداقلی از تحریک های عصبی است که اینپیوند
های بینایی ما برای حفظ کردن خودشان نیاز دارند محیط قرار گیرند تا حفظ شوند. برای نمونه، نظام

ایی هیرند، مداربه این که چشمان ما در معرض نور قرار گیرند. اگر چشمان ما در معرض نور قرار نگ
اند و آماده رشد و توسعه هستند، رشدشان را متوقف خواهند کرد و بالقوه پژمرده که تشکیل شده

 در روند رشد مغز.« استفاده کن یا از دست بده»میرند. این مثالی است از شوند و میمی
د که باش های عصبیرود در برگیرنده اتصال رشته، برعکس، گمان می«وابسته -تجربه»رشد 

هایی با یک مراقب خاص، های جدید نظیر تعاملشود. تجربهها با خود تجربه آغاز میرشد آن
گذاشتن پاهایتان در آب خنک یک استخر، تاب خوردن در پارك یا در آغوش کشیده شدن توسط 

 کنند.یمهای پیوندگاهی )سیناپسی( جدیدی ایجاد وابسته اتصال -پدرتان، همه با این شیوه تجربه

وره های قبل از دبستان و دهای سیناپسی در مغز، در تمام سالتراکم سیناپسی یا تعداد اتصال
دهد: یعنی یک انهدام طبیعی ماند، اما در دوره بلوغ یک فرایند حذف رخ میابتدایی باال می

های به هم وصل تر نورونرسد، از میان توده قبالً بزرگهای نورونی موجود که به نظر میاتصال
 سازد. های خاصی میشده، مدار

های اولیه رشد مغز نیز انجام حذف کردن، بخشی طبیعی از فرایند رشد است، و حتی در سال
کنند، و شاید با ها تعیین میها و تجربههای خاص حذف شده را ژنشود. وسعت حذف و مدارمی

زیادی هورمون استرس کورتیزول در یک مدت تنش روانی بیش از حد )که با آزاد شدن مقدار 
 «.شد(، شدت یابدطوالنی ایجاد می

 ایاول فی( با توجه به تحوالت مغز در مورد وظا1398 ،ی، ترجمه شهرآرا2118) سونیو برا گلیس
 :سازندیکودکان( خاطرنشان م یو فرهنگ یآموزش یای)و البته اول

 افتهیرشد نا توانندمی هاشوند، آن بخش وجهتیبه رشد و تحول مغز کودکشان ب ایاول یوقت»
را  یاصخ هایاست که اگر کودکان تجربه یبدان معن نیبروند. ا نیتباه شوند و از ب یبمانند و حت

ها ارتمه نیبه ا دسترسی هااطالعات جلب نشود، آن بعضی به هرگز هاتوجه آن اینکنند،  افتیدر

در مورد  گاهچیمثال، اگر کودك شما ه ی. برادهندیاز دست م یدوره نوجوان ندیدر فرا ژهیرا، به و
کارکردها هست، رشد کامل  نیاز مغز او که مسوول ا ینشنود، بخش یزیبخشش و گذشت و داد چ

اشد، ب داشتهآزاد، کنجکاو بودن و اکتشاف ن یباز یبرا یاگر او فرصت کاف نینخواهد کرد. همچن
 «.فعال نخواهند شد ای ختهبرانگی هامورد نظر آن یعصب هایاختهی. افتدیاتفاق م نیهم
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ر ب ایاول یتیاز اثرات ترب ینیع یمثال هی( در ارا1398 ،ی، ترجمه شهرآرا2114) 1و هارتسل گلیس

 :سندینویمغز کودك م یریگشکل یچگونگ
یرانگر وهای آزاری و غفلت قرار گرفته بودند، تأثیرپژوهشی که روی کودکانی که مورد کودك»

تر مغز، رشد بدرفتاری را بر مغز در حال رشد کودك آشکار کرده است: اندازه در مجموع کوچک
کند، و رشد تضعیف شده ای که طرف راست و چپ مغز را به هم وصل میکاهش یافته جسم پینه

که به  هرسان عصبی باز دارنده است( از مخچهای گابا )گاما آمینو بوتیریک اسید که یک پیامرشته
ها در مطالعات کند، تمام اینپذیر را آرام میهای هیجانی لیمبیک تحریکطور طبیعی ساختار

شود. سرچشمه احتمالی تمام این مشکالت، تصویربرداری از مغز کودکان مورد آزار و غفلت، دیده می
و برای  شودزا 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 میها سمی است، یعنی رشد آننورون
ه بر تواند به غلبهای مثبت درآینده میدانیم آیا تجربهدهند، ولی نمیها روی مغز رخ میکه این اثر

 هایروابط پروراننده از تأثیر توانند باهای عصب شناختی کمک کند یا نه. افراد میاین اثر

های دارشود یا مدانیم در فرایند این بهبودی، آسیب مغز ترمیم میآزاری بهبود یابند، اما نمیکودك
 «.کنددیگری رشد می

 یرتباطا یهایکه از فناور ییایتصور کرد، اول یبه سادگ توانیشد، م ادیتوجه به آنچه از آن  با
 یکودکان یو فرهنگ یآموزش یایاول ایو  برندیفرزندشان سود م یکیکترونبه مثابه پرستار ال دیجد

 ببدر عمل س ورزند،یغفلت م یمجاز یاز فضا نهیبه یکاربر یبرا یفرهنگ یکه در بسترساز
 ها،و مانند آن طیمح ستیعشق، احترام به ز ،یشفقت، نوعدوست یهامدار یبه جا شوندیم

ان آن یبالقوه مغز یهااز مدار داریهیجهان سرما یغاتیتبل یهاشده توسط نهاد هیته هایمحصول
 و یمصرف کننده، شهو یسود برده، از آنان موجودات داریهیسرما یایدن اتیدر جهت تحقق منو

 .نشود سریاصالح آن هرگز م دیبسازند که شا درگمسر

، شامل سه «های ارتباطی جدیدریکاربری کودکان، نوجوانان و جوانان از فناو»مجموعه کلی 
 است.« دبیرستان»و « دبستان»، «پیش دبستان»مجموعه 

 دیدج یارتباط یهایاز فناور یرانیا تیجمع یکاربر ینخست فراهم شده درباره چگونگ مجموعه
جلد اطالعات آن به دست نشر سپرده  34 یاختصاص داشت که ط «یدبستان شیکودکان پ»به 

 .2شد

                                                             
1. Hartzell, M.D. 

های ارتباطی جدید توسط نشر سال( کاربر فناوری 3-8های منتشره چگونگی کاربری کودکان پیش دبستانی )عناوین کتاب . 2
 بعثت به قرار زیر است:

  .نهتلفن همراه، ماهواره و رایا فور،اسیاز دبستان از تبلت، پ شیکاربری کودکان پ یستیاثرات ز یبررس
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 یارتباط یهایاز فناور یرانیا «یدبستان»دختران و پسران  یکاربر یدرباره چگونگ یفعل مجموعه
نوجوانان  یکه ناظر بر کاربر یو مجموعه بعد هستجلد کتاب  44شامل حدود است که  شرفتهیپ

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

، با (افتینشر خواهند  ،دیجد یارتباط یهایاز فناور یآموزان دبستاندانش یکاربر وعهنشر مجم
 .است نیدر دست تدو ،جلد کتاب 41به  بیقر

از  «یدبستان»آموزان دانش یکاربر یچگونگ نیشده و در دست تدو نیتدو یهاکتاب درباره
مجموعه  ریشامل سه ز ریاخ یجلد 44داشت، مجموعه  انیب دیبا شرفتهیپ یارتباط یهایفناور

 .است
 نیت. ااس افتهیاختصاص  یآموزان دختر و پسر دبستانمجموعه نخست به مصاحبه با دانش ریز

آنان،  «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 دبستاننشو سرانجام مواجهه دا یدختران و پسران دبستان

                                                             
 .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
 .2و 1 ج .تلفن همراه، ماهواره و رایانه فور،اسیاز دبستان از تبلت، پ شیکاربری کودکان پ یباشناختیاثرات ز یبررس
 .2و  1ج  .تلفن همراه، ماهواره و رایانه 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

اه، رتلفن هم فور،اسی)تبلت، پ ـشرفتـهیپ یارتبـاط هاییساله( کـاربـر فنـاور 3-8) یدبستان شیچند مصاحبه با کودکان پ
 (نترنتیماهواره و ا

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

 .3و  2، 1جلد  .91نسل دهه  یتیترب ،یفرهنگ ،یروان هایتحول یبررس
 .3و  2، 1جلد  .91نسل دهه  یتیو ترب یدتیعق ،یاخالق هایتحول یبررس
 .2و  1، جلد 91نسل دهه  یاسیس ،یاقتصاد هایتحول یبررس
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 یبررس کی، در 1آموزانگفته، پس از درج کامل مصاحبه دانش شیپ یهااز کتاب کیهر  در

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

 ،یآموزش ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یروان ،یستیمختلف ز یهااثر یمجموعه دوم، به بررس ریز
آموزان دانش یکاربر یو خانوادگ یباشناختیز ،یتیترب –یاخالق ،یدتیعق ،یاسیس ،یاقتصاد

مجموعه سوم، با اتکا به  ریز تیپرداخته است و در نها دیجد یارتباط یهایاز فناور «یدبستان»
 یاهیژگیو میبه ترس ،«دبستانی» پسر و دختر آموزانانجام شده با دانش یهاهمجموعه مصاحب

 .آنان پرداخته است یاجتماع یشناسو روان ینسل
که نگارنده پس از ارایه برخی از اطالعات اولیه درباره روند تهیه آثار تهیه شده الزم به ذکر است 

های کارشناسی و تحصیالت تکمیلی خویش، و تشریح در مورد فضای مجازی به دانشجویان دوره

 ، از دانشجویان-های عمیق استکه مبتنی بر انجام مصاحبه -اده بنیاد در پژوهش کیفیروش د
ها و مراکز عمومی مشابه آن در دوران قیل از خواست تا ضمن مراجعه به مدارس، پاركخود می

در دوران حاکمیت کرونا، مصاحبه عمیقی را با دختران و  ،های مبتنی بر نتکرونا و انجام مصاحبه
 های ارتباطی جدید انجام دهند.پسران دبستانی کاربر فناوری

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

 . 2اندهای در دسترس انتخاب گردیدههای ارتباطی پیشرفته باشند(، از نمونهکاربر فناوری

                                                             
ی جامعه اجتماع -های پژوهشی در مورد مسایل انسانیعنایتی به بررسی. با توجه به سرعت تحوالت اجتماعی از سویی و بی1

آموزان دختر و پسر دبستانی واجد شده با دانشهای انجام در کالن نظام دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی کشور، درج مصاحبه
های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، عقیدتی و حتی زیباشناختی آنان را به این مزیت هست که ترسیمی هر چند نسبی از تحول

و های الزم بندیها دست به جمعهای یاد شده، با اتکا به همین مصاحبهدهد و اگر چه نگارنده در انتهای کتابدست می
توانند به عنوان یک ماده خام، مورد استفاده سایر پژوهشگران ها میبرهمان مبنا، ارایه رهنمود زده است، اما این مصاحبه

 اجتماعی قرار گیرند. -انسانی
 آموزان )که در مقطع پیش از دبستان نیز وجود داشت و در مقطع دبیرستان نیز به شکلهای 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

 ده است.. درباره روش پژوهش حاضر باید بیان داشت که در این تحقیق، روش پژوهش، روش کیفی بو2
های ها با کمک روشگویی آنشوند که امکان پاسخهایی رو به رو میها و پرسشهای انسانی با مسألهگران حوزهگاهی پژوهش

ها را تعریف توان به راحتی آنها و مفاهیمی وجود دارد که نمیها مؤلفهمعمول پژوهش میسر نیست. معموالً در این پرسش
 ای تدوین کرد و در نتیجهتوان فرضیهاین اساس نمی ها در متون قبلی وجود ندارد و برد مشابه آنای از موارکرد، یا سابقه

 ترین گزینه است.توان به آزمون فرضیه پرداخت. پژوهش کیفی برای پاسخ به شرایط اخیر، مناسبنمی
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م یکدیگر قرار گیرند، در کنار ههای مختلف آن بیش از آن که در پی خطی است و قسمتی فرآیندی غیراجرای پژوهش کیف

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 )بسندگیبرسد. منظور از نقطه اشباع زمانی است که می گر به نقطه اشباعیابد که پژوهشمی

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

 .استها در دسترس اندکی درباره آن دانش
های بنیادی به وجود آورند. در همه های مرتبط با موضوعکه درکی از فرایند بنیاد، سعی برآن داردپردازان نظریه دادهنظریه

حو متقاعد های آماری، به نتر جنبه تفسیری دارند، بدون تکیه بر روشهای خود را که بیشهای کیفی محقق باید یافتهپژوهش
 ای گزارش کنند.کننده

مصاحبه کیفی عمیق را در مورد  21و یا  12، 8مورد بررسی ارقام های روش تحقیق کیفی در مورد حجم نمونه معموالً کتاب
 د.ندهگر، این ارقام به چند دلیل در ایران درست جواب نمیاند که به زعم پژوهشمسأله مورد بررسی پیشنهاد کرده

رسد روند ه نظر میپذیری در غرب و در ایران خالصه کرد، به این معنا که بتوان 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، جامعه

فاوت هایی متمشیکنند، خطپذیر کننده( در ایران به کودك یا جوان القا میترین نهادهای جامعهمدرسه و جامعه )به عنوان مهم
ولیای آموزشی اد، وی تنها به فکر بیرون کشیدن گلیم خویش از آب باشد، نخواهاز فرزند می اولیار دیگر، در ایران است. به تعبی

کنند که وی باید ایثار، جهاد و شهادت را در دستور کار خود داشته باشد آموز مستقیم و غیرمستقیم القا میدر مدرسه به دانش
رو  اند، از اینبا یکدیگر مسابقه نهاده واریخری از افراد در زمینه رانتن است که بسیاهمین فرد در جامعه شاهد آسرانجام و 

گردد، در حالی که نهادهای خانه، مدرسه و جامعه )به پذیری در ایران با دشواری و تنگنا پیش رفته و محقق میروند جامعه
 کنند. دست و هماهنگ عمل میای یکد به گونهپذیر کننده( در غرب، در غالب موارترین نهادهای جامعهعنوان مهم

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

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 اسشوندگان به ویژه در پژوهششود، مصاحبهمیسر نیست و همین مسأله سبب می

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

 روند. وهش کیفی به شمار میاز دیگر مشکالت پژ -طبیعی است کم سن،دهندگان که در پاسخ–دهندگان 

ش را های عمیق خویگران ایرانی برای وقوف کامل به پدیده کیفی مورد نظر، آمار مصاحبهشود، پژوهشمسایل اخیر سبب می
تر از موارد ، بیشهای تحقیقهای مورد نظر برای گردآوری دادهگونه که در پژوهش حاضر، تعداد مصاحبهافزایش دهند، همان

 در نظر گرفته شده است. های پژوهش کیفی ه در کتابتوصیه شد
ف دبستانی دختر و پسر در شهرهای مختلو نوجوانان های ارایه شده در این اثر، متعلق به کودکان الزم به ذکر است که مصاحبه

پیشرفته  ای ارتباطیهشده 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 نوجوانانشناختی کودکان های روانهای پژوهش، پس از آموزش ویژگیجهت گردآوری داده
 «عی تلفن همراههای اجتماشبکهآموزان دبستانی از چگونگی کاربری دانش»های پژوهشی موجود در مورد ترین یافتهمهم

 های جدیدیهای پیشین، اگر به داده(، از همکاران پژوهش درخواست شد تا ضمن بررسی صحّت و سقم یافته1394)منطقی، 
 ها نیز بپردازند.برخورد کردند، به احصای این داده
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آموزان دبستانی دختر و مصاحبه با دانش 28درباره کتاب حاضر الزم به ذکر است که در این اثر 
 پسر درج گردیده است.

 شناسی؟ های ایرانی رو میتو قهرمان هومن -»ساله با عنوان  8در مصاحبه با هومن 

های ایران را ، هومن در پاسخ به این سوال که آیا تو قهرمان«نه، مگه ایران قهرمان داره؟
 دهد مگر ایران قهرمان هم دارد؟دهد که نه، و ادامه میشناسی، با تعجب پاسخ میمی

ن، نوجوانان و جوانان، کار های بومی و ارزشی به شکل مناسب برای کودکاضعف پردازش الگو
لیغاتی های تبهای ساخته و پرداخته دستگاهرا به جایی رسانده است که هومن با الگو قراردادن قهرمان

کند، اولیای وی برداری کند و در حالی که اذعان میها کپیغرب، از تک تک حرکات و سکنات آن
دارد، کنند، وی بیان میزدن حل می در هنگام عصبانیت خودشان، مسأله پیش آمده را با حرف

 ند.زمن دست به ویرانسازی آن چه که فرارویش هست، میخودش در هنگام عصبانیت، همچون بت
کند، زیرا که امریکا اش، امریکا را کشور برتر جهان اعالن میهومن در فراز دیگری از مصاحبه

 من است.هایی نظیر سوپرمن و بتمأوا و مأمن قهرمان

خوام مثل شـــاه می» عنوانساله با  12حسین )با نام مستعار حسین نخود( صاحبه با در م
دارد که فردی به نام حسین نخود را که در زندان هم حسین بیان می، «حصارك، حسین نخود بشم!

همیشه مست است، به عنوان الگوی خودش انتخاب کرده است و چنان به این الگوی التِ زندانی 
که از دوستانش هم خواسته است به جای نامیدن او با نام خودش، وی را به اسم  ورزدعشق می

 اش، یعنی حسین نخود صدا بزنند.الگوی مورد عالقه
 رود. مورد حسین نمونه بارزی در خالء و فقر الگویی نظام به شمار می

 خرید؟اس رو میتیبرای چی وسایل بی -» ذیل عنوانساله،  11تینای در مصاحبه با 
اس، الگوی تیدارد که اعضای گروه بیتینا بیان می، «که همه متوجه بشن ما فن اوناییمبرای این

ی اس که در آن رقص و خوانندگتیهای گروه بیمورد عالقه وی هستند. تینا در کنار مشاهده کنسرت
را انجام داده و اس تیهای پیشنهادی گروه بیبه شکل توامان وجود دارد، از شدت عالقه، چالش

 بیند. مضاف بر این، تینا وسایلاند را میهایی که اعضای این گروه در آن ایفای نقش کردهفیلم
 اس را نیز برای خودش تهیه کرده است.تیمنتسب به گروه بی

ری ها را دوست دارد، با یادگیهایی که آناش به الگوتینا در فراز دیگری از به نمایش نهادن عالقه

ر فضای ها را دهایی تهیه کرده و آناس کلیپتینامه فتوگرید، برای سالگرد تشکیل گروه بیبر
 گذارد.مجازی می

                                                             
پژوهش پیشین، ارزیابی متخصصان مربوطه  های پژوهش باروایی مدل نظری ارایه شده از طریق انطباق یا عدم انطباق یافته

 .های مشابه یا تکرار پژوهش حاضر در زمانی دیگر، بررسی خواهد شدو پژوهش
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من هم لباس پوشیدنم و هم آرایش کردنم و حتی » تحت عنوانساله  12ملیکای در مصاحبه با 
ملیکا اظهار ، «همدل اتاقم، مثل لورن و مدل اتاق لورن هست! رنگ دیوارای اتاقم هم مثه مال اون

انال تری داشته باشد، کبیند و اگر وقت بیشدارد که او شیفته لورن است، هر روز صفحه او را میمی

ازی طرح سدهد. ملیکا نه تنها در مسایل ظاهری نظیر پیادهیوتوب وی را نیز مورد بازبینی قرار می
د، خواهد مانند لورن تیک تاکر شواتاقش، شبیه طرح اتاق لورن، کوشیده است، بلکه از آنجا که می

های رقص پیشنهادی در فضای مجازی شده است و برای دور زدن اولیای دست اندرکار تهیه چالش
که  ایمذهبی خودش هم دو صفحه اینستاگرامی تهیه کرده است تا نمایش رقص خود را در صفحه

 اطالع هستند، بگذارد.اولیا از آن بی
خب دوس دارم شخصیتم شبیه سیرا باشه، خیلی شبیه »اله با عنوان س 12در مصاحبه با اسماء 

، اسماء یادآور شده است، «اس، هم خوشگله و هم خوش هیکله خودمه. هم هم سنیم، هم رقصنده
هاشاك خوشش آمده وی در سیر و تفحصی که در فضای مجازی داشته است، از خواهران رقصنده 

کند، وی از اش بیان میش انتخاب کرده است. اسماء در مصاحبههای خویو آنان را به عنوان الگو

سبک آرایشی، پوششی و رقص خواهران هاشاك تبعیت کرده، فقط مترصد آن است که دارای گوشی 
 های اجتماعی،های انجام شده خودش را در شبکههای پیشنهادی رقص، رقصشود تا با انجام چالش

 به معرض دید همگان بگذارد.
اگه ما بخوایم با اونا تماس تصویری بگیریم، همون »ساله ذیل عنوان  11احبه با ریحانه در مص

، ریحانه بیان «جمع بکنن دونه بهمون بگه هلو، باید خودشون از سئول بیان جنازه ما روموقع که هیه
خیر اهای های خویش انتخاب کرده است. الگواس را به عنوان الگوتیکند که اعضای گروه بیمی

ه دهد. بها قسم میچنان در چشم و دل ریحانه و دوستش عزیز هستند که ریحانه دوستش را به آن
اند، تهاس کرونا گرفتیکند، اگر یک روز بفهمد که اعضای گروه بیهمین ترتیب ریحانه بیان می

و کنند، اما ااس، سر و صورت وی را کبود تیکند و یا حاضر است بادی گارد بیخودش را اعدام می
 ها را داشته باشد. امکان دیدن آن

د اس تأکیتیاش به گروه بیریحانه در فراز دیگری از بیاناتش برای نشان دادن عمق عالقه
اس را از نزدیک ببیند، از شدت شوق ممکن است همانجا جان تیکند، اگر روزی اعضای گروه بیمی

 از قالب تهی کرده، سکته کند و بمیرد.

پک اس سیکستیسازد از آنجا که گروه بیانه در قسمت دیگری از اظهاراتش، خاطرنشان میریح
)!( دارند، وی نیز دنبال ورزش و سیکس پک در آوردن است. وی در عین حال به دلیل عالقه به 

گروه دختران بلک پینک، دوست دارد نظیر آنان الغر شده تا جایی که تبدیل به یک پوست و 
 د.استخوان شو
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زنه، خیلیم های قشنگی میصدف خیلی حرف»ساله تحت عنوان  11در مصاحبه با شایلین 
داردکه ان می، شایلین بی«خوشگله، با لیدی گاگا موزیک ویدیو بیرون داده، خیلیم زندگی باحالی داره

بالگر  نهای زیبایی مانند صدف بیوتی و یا ملینا تاج عالقه دارد و دوست دارد همچون آنابه بالگر

های مختلف بزند، در ادامه شایلین خود را طرفدار دوآتشه بیلی آیلیش هم شود و دست به تبلیغ مد
سازد، وی در برخورد با اش خاطرنشان میکند، اما شایلین در فراز دیگری از مصاحبهمعرفی می

اس ارند، احسهایی که هم زیبا هستند، هم الغر هستند و هم انبوهی کیف و کفش و لباس دبالگر
اك ناش نخواهد شد، وی را اندوههای مورد عالقهکند و این احساس که هرگز شبیه بالگرحقارت می

 آزارد.کرده و می
ترسم و به خدا قول دادم که دیگه کارتون ولی من می»...  با عنوانساله  9در مصاحبه با زهرای 

ها و اولیای مذهبی وی او را از دیدن کارتوندارد که زهرا اظهار می، «باربی و پرنسسی نبینم
را  ها، خدا ویاند که در صورت دیدن این کارتونکنند و به او گفتههای خارجی منع میپویانمایی

های غربی هراسان شده است، ولی وقتی عقوبت خواهد کرد، از این رو زهرا به شدت از دیدن کارتون

ها دلبسته است و اکنون در تعارض غربی را دیده است، به آن هایزهرا در خانه دایی خودش، کارتون
خواهد )به بیان اولیایش( به جهنم برود و از سوی دیگر شدیدی قرار گرفته است، زیرا از سویی نمی

 هایی نظیر سیندرال و سفید برفی دلبسته شده است. به الگو
در قسمت دیگری از اظهاراتش زهرا که بهداشت روانی وی به شدت در معرض خطر قرار دارد، 

یدا اند، نجات پهایی که اولیایش برای او ترسیم کردهشد تا از دغدغهگوید، کاش وی یهودی میمی
 کرده و راحت شود.

هالووین امسال همه دوستام رفتن لباسای وحشتناك » ذیل عنوانساله  11مهسای در مصاحبه با 
های باربی، او را آرایش دهد، وی در جریان بازیمیمهسا گزارش ، «خریدن و گریمای باحال کردن

کند و سرانجام بعد از حاضر کردن باربی برای فشن شو، های جذاب انتخاب میکند، برایش لباسمی
 رود.ها بیرون میآیند و باربی با آنها دنبال وی میپسر

ن، ه است با رژیم گرفتمند شده و کوشیدهایی که دارد، به باربی عالقهمهسا تحت تأثیر بازی
اندامی نظیر باربی به دست بیاورد، اما در حفظ رژیمش شکست خورده است و در نتیجه تصویری 

 منفی از خودش به دست آورده است.

ها هم در اندیشه بالگر شدن افتاده است و با دفاع از دختران سریال دختران مهسا با دیدن بالگر
داند و آرزو ها در یک استخر را بد نمیر پارتی و در ادامه، شنای آنها دها و پسرآفتاب، رقص دختر

 کند، کاش خودش نیز از شرایط مشابهی برخوردار بود. می
دارد، وی هنگام های خود از سریال دختران آفتاب اظهار میمهسا در قسمت دیگری از الگوبرداری

و عصبانی شدن، اشیایی را که در دست عصبانی شدن نظیر نازلی رفتار کرده، در هنگام ناراحتی 



 24مقدمه / 

 

سازد که او به دلیل آن که اش خاطرنشان میکند. مهسا در فراز دیگری از مصاحبهداشته، پرت می
 پدرش تمام لیست خرید وی را برای جشن هالووین تهیه نکرده، ناراحت شده است. 

دن، یا خیلی اهمیت می اما و تیلور به محیط زیستم»ساله با عنوان  12دنیای در مصاحبه با 

های فیلم در هفته، آهنگ 4، 4کند که وی عالوه بر دیدن ، دنیا بیان می«حمایت از این حیوونا و اینا
کند و یک سوییفتی به شمار آمده، از تیلور سویفت الگوبرداری در بورس )نظیر ساچ اِ واو( را گوش می

ه تصویر تیلور انتخاب کرده است، با مالحظکند. وی که عکس پروفایل شبکه اجتماعی خودش را می
ند مهای مثبت زیست محیطی وی، عالقههای نوعدوستانه تیلور سویفت به مراکز خیریه و اقدامکمک

 های نوعدوستانه و مبتنی بر حفظ محیط زیست دست بزند.شده است که خودش نیز به فعالیت
هایی که وی گوش از آهنگ %94 سازد،اش خاطرنشان میدنیا در قسمت دیگری از مصاحبه

های بانها به زکند، از هیالری داف، تیلور سویفت، سلنا و بیلی آیلیش هستند که این آهنگمی
مضامین  های مندرج دراند و بالطبع به این ترتیب آماده اخذ ارزشانگلیسی، فرانسه و روسی ارایه شده

 شود.اخیر نیز می

زد مامان بزرگم رو از وسط من بود، میکاش بت» عنوان ذیلساله  11در مصاحبه با سیاوش 
سیاوش بیان ، «رفتیم یه جای دور!کردیم و میکرد و پرواز میکرد، من رو هم بغل مینصف می

اند و وی در حال حاضر نزد مادرِ پدرش زندگی کند، پدر و مادر او از هم طالق گرفته و جدا شدهمی
 آورد.دوست ندارد و دایم اسباب اذّیت و تنبیه شدن او را فراهم میکند، اما مادرِ پدر، او را می

ای من هست، در استیصال و تنگنهای بتها و پویانماییاز سوی دیگر سیاوش که کاربر کارتون
اش ظاهر شده، در نقش محافظ وی، مادر بزرگ را دو نصف کند، الگوی مورد عالقهخودش آرزو می

 حت شود.کند تا او از شرّ وی را
گوید یاش، ماش، با ترسیم غیرمستقیم وخامت اوضاع روانیسیاوش در قسمت دیگری از مصاحبه

ها با هم تصادف کرده و وی شاهد ریخته شدن ها عالقه دارد تا ماشینکه وی در بازی با ماشین
ی هاسازد که وی در جهان واقع نیز بچهخون دیگران باشد. سیاوش در ادامه خاطرنشان می

 زند.کالسی خودش را کتک میهم
دومادش هم خیلی خوشگله، منم باربی دوماد داره، »تحت عنوان ساله  9دُرسای در مصاحبه با 

های باربی است و به دارد، وی کاربر بازیدرسا اظهار می، «خوامباسه خودم یه دوماد خوشگل می

پسر دارد، او نیز دوست دارد تا کند و در ضمن دوست دلیل آن که باربی خودش را خوشگل می
 خودش را خوشگل کرده و دوست پسر بگیرد.

هار ها یاد کرده، اظدرسا در قسمت دیگری از بیاناتش، مجدداً از تأثیرپذیری عمیق خودش از الگو
دارد، او شبیه الگویی که در کارتون دیده است، وقتی مشق ننوشته است برای فریب معلم، قبل می
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شود و در صورت اصرار معلم بر دیدن مشق ها توسط وی، از کالس خارج میمشقاز دیده شدن 
 کند.وی، او دفترش را نظیر الگوی کارتونی که دیده است، وسط کالس پرتاب می

گیرند، ای نیز هستند و وقتی در کنار هم قرار میهای ماهوارهدرسا و دوستش کاربر سریال

 کنند.با دوستش بازی کرده و  ایفا می ها را دوبارههای این سریالنقش
 اش کابوسگن بعد از دیدن آنابل همهخیلی از دوستام می» با عنوانساله  11آراددر مصاحبه با 

ی دهد که بحث عمده وآراد گزارش می، «بینن، یکیشون که از ترس تو خودش دستشویی کردهمی
 .بینندهایی است که میها و سریالو دوستانش در مدرسه، درباره مضامین کارتونی یا فیلم

ه ها مشاهدبینند، اما عالقه آنکند، اگر چه وی و دوستانش تاحدودی کارتون میآراد تأکید می
های باب اسفنجی های پرخشونت است، وی در مورد کارتونهای باب اسفنجی و کارتونکارتون

بوسند. عالوه بر های یکدیگر را میده و لبها با هم ازدواج کردهد، در این کارتون، مردگزارش می
 های ترسناك دچار شب اداری شده است.این، یکی از دوستان وی در اثر دیدن کارتون

های شهوی و پرخشونت، آراد و دوستانش رفته رفته از دیدن کارتون اما ورای مالحظه کارتون

هایی نظیر کلش آف کلنز و بازیاند و به انجام آوردههای دیجیتالی روی به سمت انجام بازی
 پردازند.ای با یکدیگر میتیجی

های نیمه برهنه موجود سازد، وی و دوستانش در اثر دیدن مکرر صحنهآرد در ادامه خاطرنشان می
های رد و بدل شده در ها برایشان عادی شده است و در ضمن فحشای، این صحنهتیدر بازی جی

گونه که قهرمان بازی دزد بزرگ اتوموبیل دوست برند و همان، به کار میبازی را نیز یاد گرفته
 زند.کند، او نیز با اخذ این الگوی رفتاری دست به آزار و اذیت دوست دخترش میدخترش را اذیت می

 ، فردین بیان«پسر باید شکمش شش تیکه باشه»ساله ذیل عنوان  11فردین در مصاحبه با 
های دارد، دخترها به پیش است. وی اظهار میی، قهرمانان پویانمایی تیتانهای وکند که الگومی

ها هم با ورزش شکم خودشان را شش موجود در پویانمایی خیلی زیبا هستند، پس الزم است پسر
 تکه )سیکس پک( کنند تا آنان نیز زیبا به نظر برسند.

د، گویو ناراحتی خودش را به او می گونه که رابین دوست دختر داردکند، همانفردین اظهار می
 او نیز به جای حرف زدن با خانواده، دوست دارد ناراحتی خودش را به دوست دخترش بگوید.

 ت.های تیتانی اسها، بازیهای فردین با دوستانش نیز تحت تأثیر پویانمایی تیتانبازی

ال ان طور که سوباسا دایم از فوتبگوید، همفردین عالوه بر رابین، به سوباسا نیز عالقه دارد و می
آید، او نیز دایم در مدرسه از فوتبال حرف زده و از درس و مشق زند و از مدرسه بدش میحرف می

 آید.بدش می
کنم، اون طوری پولدار رم مثل باب اسفنجی کار میمی» تحت عنوانساله  7آوای در مصاحبه با 

آوا در آغاز مصاحبه خاطرنشان ، «ه، ولی پول که دارمشم، خب حاال دکترم نشدم، اشکال ندارمی
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ها هم از احترام برخوردارند و هم پول به خواهد تا دکتر شود، زیرا دکترسازد، مادرش از او میمی
گذارد، اما در میانه مصاحبه، آوا های مادر صحّه میدست خواهند آورد و البته خودش نیز بر حرف

گوید، دوست دارد مانند باب اسفنجی کار ودش را فراموش کرده، میهای خهای مادر و تأییدحرف

دارد، گوید اشکالی نسواد خواهی ماند، میکند و پولدار شود و در پاسخ به این سوال که آن وقت بی
 شوم.آورم و پولدار میدر عوض پول به دست می

دهد یاد ی که انجام میهای آرایشاش از عالقه خودش به بازیآوا در فراز دیگری از مصاحبه
خود  بینند ودار میهای صحنهکند، او به خانه دوستش رفته، با وی در ماهواره، فیلمکرده، بیان می

ها و او نیز قصد آن را دارد که در آینده با وجود مخالفت اولیا، دست به تهیه ماهواره بزند تا فیلم
 آید، ببیند.ها خوشش میهای آن را که از آنسریال

م، کنتر توی خونه خودم رو شبیه سیندرال میبیش» ذیل عنوانساله  11فرشته در مصاحبه با 
کند که وی با وجود داشتن اولیای فرشته بیان می، «پوشمرم میمثالً تاج و ایناش رو دارم می

 یمذهبی، در  برخورد با سیندرال، شیفته وی شده است و با وجود آن که اولیایش وی را از کاربر

تواند از عالیق خود در این زمینه دست اند، اما نمیهای سیندرال منع کردهها و پویانماییکارتون
 بردارد.

 گفته، در عملهای پیشفرشته در ادامه مصاحبه خاطرنشان ساخته است که برخورد با تعارض
ن وی و یگرایی اخالقی سوق داده است و بدین ترتیب تفاوت آشکاری بوی را به سمت نسبیت

 اولیایش پدید آمده است.
بعد پویان اومده بود به تتلو فحاشی کرده بود، گفته »ساله با عنوان  11امیرحسیندر مصاحبه با 

دارد، ، امیرحسین اظهار می«جاش رو نباید بگمبود به تو چه آقا؟ زندگی من بووووووق )با خنده( این
ها با مواردی مانند تجاوز نیمار، ت و در آنها هسوی در فضای مجازی پیگیر صفحات فوتبالیست

رونالدو و برخی دیگر به دختران مواجه شده است. در ضمن امیرحسین در فضای مجازی شایعات 
 د.کنها( را هم دنبال میموجود )نظیر مورد سارا و نیکا یا دقایق دعوای پویان و تتلو و مانند آن

القه های مورد عرمقصودلو یا تتلو را به عنوان الگوامیرحسین افرادی مانند پویان مختاری و امی
های پویان و تتلو توجه دارد و سازد، وی تنها به آهنگخویش انتخاب کرده است و خاطرنشان می

 ها توجه ندارد.بندی و قمار آنهای شرطبه مواردی مانند فحاشی آنان یا سایت

ر دیگر اثراتی است که امیرحسین د گرایی اخالقی وی ازرکیک شدن کالم امیرحسین و نسبت
 پذیرد.ها را در خود میها اشاره داشته، اثرات آنمصاحبه خود بدان

کشد( هر وقت یادشون وااای )دستش را به شکمش می»ساله ذیل عنوان  7آرمیتای در مصاحبه با 
اب اسفنجی و دختر دارد، او از باربی، بآرمیتا اظهار می، «خوادافتم، دلم یه همبرگر گنده میمی
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آید و دوست دارد همچون باربی، یک ملکه شود، برقصد و در ضمن حیوانات دوزکی خوشش میکفش
 خانگی هم داشته باشد.

، هوس بیندگوید، هر وقت او کارتون باب اسفنجی را میآرمیتا با اشاره به باب اسفنجی هم می

 کند.های وی را میهمبرگر
کند که مانند باربی حاضر به ازدواج کردن اش بیان میجریان مصاحبه آرمیتا با وجود آن که در

(، ای )که سرشار از ماچ و بوسه آنان استدوزکی و پسر گربهنیست، اما در توصیف روابط دختر کفش
ر گر را بازی کرده )و دهای پویانمایی معجزهدهد با پسری نظیر پسری که با وی نقشرضایت می

ای را بر عهده دارد( ازدواج کند، نقش پسر گربهدوزکی را بازی میختر کفشبرابر وی که نقش د
 کند.

یه کتاب پرت کرد سمت  بعد فرنام»...  تحت عنوانساله  9در مصاحبه با امیرسام و پارسا، 
من، من، اسپایدردارند که به افرادی نظیر بتامیرسام و پارسا اظهار می، «معلممون، اما اون جاخالی داد

تفاده های اخیر اسها و وسایل منتسب به الگومند هستند و نه تنها از کاالوپرمن و مرد آهنی عالقهس

من های جنگی، جنگیدن با دشها و پویانماییکنند، بلکه به لحاظ رفتاری هم با مالحظه کارتونمی
، های دیگرمن و الگوها نیز مانند بتها را اذیت کنند، آناند و هرگاه دوستانشان آنرا فراگرفته

 زنند.دوستان اذیت کار خود را می
کالس آنان است، با دیدن دارد،  فرنام که هماظهار می امیرسام در قسمت دیگری از مصاحبه

های جنگی چنان وحشی شده است که حتی در کالس درس، کتابش را به طرف معلمش پرتاب فیلم
 کرده است.

شی وح ،کردمکتک کاری میای تیبازی جیبعد »که با عنوان ای ساله در مصاحبه 13علیرضای 
دارد، از  «زدم یه بار خورد کنار چشم خواهرمو میر ای داشتم با اون دیگرانتفنگ ساچمه ،شدممی

دارد، وی با دیدن هر کارتونی، به شدت تحت تأثیر دوران بچگی خودش یاد کرده است و بیان می
 مالید تا مانند مرد عنکبوتی از دیوار باالهایش چسب میا کف دستآن واقع می شد، به شکلی که ی

کرد تا جایی که کنار چشم خواهرش ای خودش به سمت دیگران شلیک میبرود یا با اسلحه ساچمه
 را زخمی کرده بود.

دید، هایی که میکرد، وی تحت تأثیر یکی از همان کارتوناش خاطرنشان میعلیرضا در مصاحبه

 تر شده است، رفتن به کالس کاراته را پیشه خود کرده است.ه بزرگاکنون ک
، مهتاب که به «در اون سن لیدی گاگا قهرمان من بود»ساله با عنوان  21در مصاحبه با مهتاب 

ورد های مروایت دوران کودکی و دبستان خود پرداخته است، به وضوح اثرپذیری عقیدتی از الگو
دهد، وی نخست شیفته آوریل خودش گزارش می مهتاب در مصاحبهدهد. اش را نشان میعالقه
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شده بود و نه تنها برای شباهت یافتن به وی، رژیم سختی گرفته بود، بلکه با اطالع از بیماری وی، 
 خواست تا خدا او را خوب کند.با تضرع و زاری از خدا می

م لمبرت و لیدی گاگا شده است دهد که وی بعد از آوریل متوجه آدامهتاب در ادامه گزارش می

رایی گها عمل کند. مهتاب از طریق لمبرت برای اولین بار با مقوله هم جنسو کوشیده است شبیه آن
ز پرستی آشنا ساخته است و پس اآشنا شده است و آشنایی وی با لیدی گاگا، او را با آداب شیطان

ورد، در اسالمیت خویش نیز شک کرده پرستان را به جا بیاآن که سعی کرده است، آیین شیطان
 است.

خواد برم خارج زندگی کنم. چون وقتی من دلم می»ساله ذیل عنوان  8در مصاحبه با هستی 
ی بیان ، هست«ایران باشم، باید نماز بخونم، حجاب داشته باشم... تا نوك موهام رو هم باید بپوشونم

های غربی نظارت الزم را دارند و در صورت ویانماییها و پداردکه اولیا بر کاربری او از کارتونمی
دارد که کنند. به همین ترتیب هستی اظهار میمناسب ندیدن کارتونی، آن را از دسترس او خارج می

تربیت خانوادگی مناسبی داشته است و در پرسش این سوال که من زیباترم یا السا، مادر او بر زیباتر 

اما با این همه، هستی در جریان کاربری از پویانمایی فروزن، با مالحظه ورزد، بودن دخترش تأکید می
دارد، دوست دارد خارج برود تا از نماز خواندن حجاب نداشتن السا دچار تردید شده است و اظهار می

 هایی یابد.و حجاب داشتن راحت شده و ر
تونه مردم رو نجات بده، نمیهاست، خدا تو آسمون» تحت عنوانساله  7اشکان در مصاحبه با 

هایی نظیر کاپیتان کند که شیفته الگواشکان بیان می، «دنها مردم رو نجات میاما قهرمان
من و اسپایدرمن است و از آنجا که موطن همه قهرمانان اخیر در امریکایی، فلش، سوپرمن، بت

 ت.امریکا است، امریکا برای وی به صورت یک کشور آرمانی درآمده اس
داری را که در هیبت های تبلیغاتی جهان سرمایههای ساخته و پرداخته دستگاهاشکان الگو

اند، چنان ها را خیره خویش کردههای محیرالعقول خودشان همه چشمفراانسانی ظاهر شده و با کار
مبران اها را فرستاده است تا کاری شبیه پیکند، خداوند هستی آنپندارد که تصور میقدرتمند می

 هایی بخشند.ها، رالهی کنند و مردم را از ظلم و جور و بدی
سالگی شروع به دمبل  7شود که وی نه تنها در اش یادآور میاشکان در فراز دیگری از مصاحبه
یکایی هایی را که کاپیتان امرهای امریکایی پیدا کند، بلکه کارزدن کرده است تا بدنی همچون الگو

دهد تا شباهت بیش از پیشی به کاپیتان امریکایی برداری کرده و انجام میکپی دهد راانجام می
 بیابد.

، «هیچکی نتونسته لولوخان رو از بین ببره، اون فناناپذیره»با عنوان  ساله 12رضای در مصاحبه با 
 کند که با دیدن پویانمایی هتل ترانسیلوانیا، شیفته شخصیت لولوخان شده است ورضا اظهار می

نجام مند به اچون لولوخان موجودی انسانی نیست و از قدرتی جادویی برخوردار است، رضا که عالقه
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کرده  های لولوخان را تکرارهای مشابه وی شده، کوشیده است تا با شعبده بازی، قسمتی از کاررفتار
و مادرش شود، با وجود آن که پدر و به معرض دید دیگران  بگذارد. در ضمن رضا یادآور می
های اند، اما او در خفا به تکرار رفتارالگوبرداری وی از لولوخان را نفی کرده و آن را ممنوع کرده

کوشد تا راه رفتن خودش دهد. عالوه بر عمده شدن مقوله جادو در ذهن رضا، او میخودش ادامه می
، ریکا مأوای لولوخان استدارد، به سبب آن که امرا هم شبیه لولوخان کند و سرانجام رضا بیان می

 نگرد.وی با دیده تحسین و ستایش به این کشور می
گن، بابا و مامانمون دایم کانال عوض دوستامم می» ذیل عنوانساله  12باران در مصاحبه با 

 دارد، اگر چه وی تا چندی پیش کاربر الگویباران اظهار می، «ای ببینیمکنن، تا مبادا ما یه صحنهمی
های بود و مایل به بازسازی گردش باربی با دوست پسرهایش بود، اما به تدریج با دیدن سریال باربی

های مکرر معاشقه و روابط جنسی اُکیا و کمال، احساس کرده است ای و برخورد با صحنهماهواره
 سال شده است و دیدن کارتون را کنار نهاده است.که دیگر بزرگ

ه زمان بکیا است و وی از سریال عشق مثلثی وی )که درآن اُکیا همالگوی باران در حال حاضر اُ

اهتی کند تا شببرداری کرده، از رنگ مو و لباس ورزشی اُکیا تقلید میورزد(، کپیدو مرد عشق می
 هر چند دورا دور به وی بیابد.

یم ترس های پشت سرهمی که در این سریالزمان با دیدن سریال عشق ممنوع و خیانتباران هم
 شده است، الگوبرداری از قهرمان آن را نیز شروع کرده است.

 کنن؟هات موهاشون رو رنگ میدوست -»ساله با عنوان  11در مصاحبه با مهسای 
بری ، مهسا به جای کار«پری آبی کرده بودکامل نه، فقط یکیشون یه خورده موهاش رو مثل کتی

وع ای را شرهای ترکیهب سن وی است، کاربری از سریالهایی که مناسها و پویانماییاز کارتون
اند، نه تنها دیگر از رنگ موی ها مطرح شدههایی که در این سریالکرده است و تحت تأثیر الگو
دهد آید، بلکه دوست دارد که موهایش طالیی باشد )و البته گزارش میمشکی خودش خوشش نمی

ی، موهایش را قدری آبی کرده است(، عالوه بر این مهسا که یکی از دوستانش به تقلید از کتی پر

اید کار کردن بیند، بها میبه این نتیجه رسیده است که برای رسیدن به البسه زیبایی که در سریال
را پیشه خودش کند و با پول در آوردن، ضمن تهیه البسه زیبا برای خودش، وسایل الزم برای آرایش 

 گر شود.های سریالی قشنگ و زیبا جلوهآرایش شبیه الگو کردن خودش را هم بخرد و با

برمش تر وقتا با مایو هست، میچون لباس باربی بیش» ذیل عنوانساله  12صدف در مصاحبه با 
صدف گزارش ، «برمشخرم، مهمونی میدم لباس براش میدم ساحل، اما وقتایی که پول می

دهد، او همچون ربی بوده و عاشق او است. وی ادامه میهای دیجیتالی بادهد که کاربر بازیمی
هایی نظیر به دنیا آوردن بچه و بردن باربی به ساحل با مایو باربی، عاشق رنگ صورتی است و بازی

 دهد.را انجام می
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ها صدف دهد، در این بازیهای فشن شو را انجام میهایش، بازیصدف در فراز دیگری از بازی
ش باربی، دست به خرید لباس برای وی بزند و پس از تکمیل آرایش و پوشش باربی، باید پس از آرای

های جدیدتر و عجیب و هایی که آرایشآن را برای رأی دادن دیگران در سایت بگذارد. باربی

 تری داشته باشند، آرای باالتری به دست آورده، طراح آن برنده خواهد شد.غریب
رود که عالقه دارد همچون وی گاهی چنان در نقش باربی فرو می دارد،صدف در ادامه بیان می

 های روزمره او را انجام بدهند.ها، کاریک پرنسس باشد و خدمتکار
ذارم، هم رنگ چشای دخترای برای خودم لنز آبی می» با عنوانساله  7مرضیه در مصاحبه با 

غایی و نهایی آدمی است. وی که کاربر  دارد که از نظر او زیبا بودن، هدفمرضیه بیان می، «زیبا
ا کوشد به هر طریق ممکنی که شده، خود رهایی نظیر سفید برفی، سیندرال و باربی است، میبازی

دارد، با وجود آن که پدرش با جراحی بینی وی مخالفت زیبا کند و در این مسیر حتی اظهار می
کند تا دماغش نظیر سفید برفی، عروسکی اش را عمل کند که بینیخواهد کرد، اما او تالش می

 شود.

 اند.های انجام شده ارایه گردیدههای برگرفته از مصاحبهدر فصل سوم کتاب، یافته
اران همکدیگر و مسوول محترم انتشارات بعثت آقای عباس میقانی که از  دانمیانتها الزم م در

 یلرجالیسادات مخانم فاطمه قیتحق همکار ،متحمل شدندها را که زحمت نشر کتابایشان محترم 
ی که در امر پژوهش میدانی گسترده ارشد و دکتر یکارشناس ،یمحترم کارشناس انیو دانشجو

ن گزاری داشته باشم. ایتحقیق، به نگارنده یاری رسانده و وی را رهین منت خویش کردند، سپاس
 ها و آقایان:عزیزان عبارتند از خانم

حسین صادقی، بیژن نصیری،  اعظم محمدی،، ارغوان کوچک حسینی، ، آوا معتمدیآذر شعاعی
حسین قنواتی، دنیا نوذری، رضا غفارزاده، روزبه اسدی، ریحانه غفوریان، زهرا تبار، زهرا تقدیری، 

، قدمسارا خوش، سارا جباری، سارا پرستش، زهره مصداقی، زهرا کرمی، زهرا صادقی، زهرا چناری
، سیده پردیس متولی منش، سیده غزل وارسته کاشانی، سمانه لسانی، سعیده یادگاری، سارا موحد

اطفه ع، صدف کبیری نائینی، شیوا معصومیپور، ، شیدا نجفشهربانو حسینی، سیما شاهین فر
انصاری  فاطمه، علیرضا فالح تفتی، عظیمه حاجی پور، علیرضا شرفی، عرفان نژادجعفری، مقراضی

ائزه ففایزه کیابندسری، ، فاطمه ملک آستانهفاطمه حسن زاده، فاطمه پارسایی، مانی، ، فاطمه ایواال

ایی کتایون رضنیا، فریده آزادیفرشته قدیری، فرشته ذاکر، آدینه محمدزاده، فرزانه مظفری نژاد، 
مایده براهیمی، لیال اکیمیا سروقدی، ، کیمیا باقرکیانا امیدی، کیانا افشار، پور، اصل، کیانا اسماعیل

بی، محمدرضا طیمحمدحسین بهادری، محمدامین شهرویی، مایده شفیعی، محسن قربانی، تیموری، 
محمدصادق کاربخش راوری، )زنده یاد( محمدصادق کتابی، محمدمهدی شیخی، مریم افشاری، 

مونا  مسعود تقدسی، منصوره خدایاری،مریم نظری، مریم مشهدی، مریم چارلی، مریم صادقی، 
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ه نجمنازنین شهابی، مهشید مرتضوی، مهسا پهلوان، مهران باقری، مهدیس مرادمند، فر، قائمی
گانه یالهام رستمی، هانیه شریف، یاسمن یوسفی، نیلوفر سلطانی، نیلوفر پورابراهیم، روزخوش، 

 اکبری و یلدا صباحی.علی

ردد. گایشان نیز تشکر و قدردانی میزحمت تایپ کتاب نیز بر عهده خانم اکرم مظاهری بود که از 
 اجرشان مأجور باد.

 

 

 

 

 

 

 



آموزان دختر و های میدانی با دانشگزارش مصاحبه -2

 پسر دبستانی

 مقدمه

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

گونگی اثرگذاری چتر ناظر بر اهمیت و های ارایه شده در این قسمت بیشمصاحبهمجموعه 

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

کودکان و نوجوانان دبستانی را به دست داده، بعضاً برای تبیین سیاسی، زیباشناختی و خانوادگی 
 ند.توانند راهگشا واقع شوآموزی کشور میرفتاری جمعیت دانش

های انجام شده، به بررسی آثار مختلف الگوها بر کودکان فصل سوم کتاب با استناد به مصاحبه
 و نوجوانان مورد مطالعه پرداخته است.

 به قرار زیر است: ،در این فصلآموزان دبستانی درج شده مصاحبه با دانش 28های عنوان
 شناسی؟ ایرانی رو میهای هومن تو قهرمان -»

 ساله(، 8)مصاحبه با هومن، « ه ایران قهرمان داره؟مگ، نه
 با نام مستعار حسین-حسین مصاحبه با « )خوام مثل شـــاه حصارك، حسین نخود بشم!می»
 ساله(، 12، -نخود

 خرید؟اس رو میتیبرای چی وسایل بی -»
 ساله(، 11تینا، مصاحبه با « )که همه متوجه بشن ما فن اوناییمبرای این

مدل اتاق لورن ، مثل لورن و اتاقممدل حتی کردنم و رایش هم آو  مهم لباس پوشیدنمن »
 ساله(، 12، کایملمصاحبه با ) «مثه مال اونههم ! رنگ دیوارای اتاقم هست

س، ا هرقصندهم م، یسنهم  هم .هخودم هیشب یلیخباشه،  رایس هیشب تمیشخص دارم دوس خب»
 (،ساله 12ء، اسما)مصاحبه با « هکلیه خوشهم  ه وخوشگلهم 
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دونه بهمون بگه هلو، باید اگه ما بخوایم با اونا تماس تصویری بگیریم، همون موقع که هیه»
 ساله(، 11)مصاحبه با ریحانه، « جمع بکنن خودشون از سئول بیان جنازه ما رو

، داده رونیب ویدیو کیگاگا موز یدیبا ل، خوشگله میلیخ، زنهمی یقشنگ یهاحرف یلیصدف خ»

 ساله(، 11)مصاحبه با شایلین، « داره یباحال یزندگ میلیخ
احبه با مص« )ترسم و به خدا قول دادم که دیگه کارتون باربی و پرنسسی نبینمولی من می»... 

 ساله(، 9زهرا، 
احبه مص« )هالووین امسال همه دوستام رفتن لباسای وحشتناك خریدن و گریمای باحال کردن»

 ساله(، 11مهسا، با 
ه با )مصاحب« دن، یا حمایت از این حیوونا و اینااما و تیلور به محیط زیستم خیلی اهمیت می»

 ساله(، 12دنیا، 
کرد و پرواز کرد، من رو هم بغل میزد مامان بزرگم رو از وسط نصف میمن بود، میکاش بت»
 ساله(، 11سیاوش، مصاحبه با « )رفتیم یه جای دور!کردیم و میمی

 «خوامدومادش هم خیلی خوشگله، منم باسه خودم یه دوماد خوشگل میباربی دوماد داره، »
 ساله(، 9دُرسا، مصاحبه با )

بینن، یکیشون که از ترس تو اش کابوس میگن بعد از دیدن آنابل همهخیلی از دوستام می»
 ساله(، 11آراد، مصاحبه با « )خودش دستشویی کرده

 ساله(، 11)مصاحبه با فردین، « شکمش شش تیکه باشهپسر باید »
شم، خب حاال دکترم نشدم، اشکال کنم، اون طوری پولدار میرم مثل باب اسفنجی کار میمی»

 ساله(، 7آوا، مصاحبه با « )نداره، ولی پول که دارم

« پوشمرم میمیکنم، مثالً تاج و ایناش رو دارم نه خودم رو شبیه سیندرال میتر توی خوبیش»
 ساله(، 11فرشته، مصاحبه با )

بعد پویان اومده بود به تتلو فحاشی کرده بود، گفته بود به تو چه آقا؟ زندگی من بووووووق )با »

 ساله(، 11)مصاحبه با امیرحسین،« جاش رو نباید بگمخنده( این
« خوادمی گنده مبرگره یه دلم افتم،می یادشون هر وقت (کشدمی شکمش به را دستش)وااای »

 ساله(، 7)مصاحبه با آرمیتا، 

امیرسام و مصاحبه با « )یه کتاب پرت کرد سمت معلممون، اما اون جاخالی داد بعد فرنام»... 
 ساله(، 9پارسا، 

 رانای داشتم با اون دیگتفنگ ساچمه ،شدموحشی می ،کردمکتک کاری میای تیبازی جیبعد »
 .ساله( 13)مصاحبه با علیرضای « کنار چشم خواهرمزدم یه بار خورد و میر

 (،دبستانروایت دوران -ساله  21)مصاحبه با مهتاب، « در اون سن لیدی گاگا قهرمان من بود»
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خواد برم خارج زندگی کنم. چون وقتی ایران باشم، باید نماز بخونم، حجاب داشته من دلم می»
 ساله(، 8)مصاحبه با هستی،  «باشم... تا نوك موهام رو هم باید بپوشونم

« دنها مردم رو نجات میتونه مردم رو نجات بده، اما قهرمانهاست، نمیخدا تو آسمون»

 ساله(، 7اشکان، مصاحبه با )
 (،ساله 12رضا، مصاحبه با « )هیچکی نتونسته لولوخان رو از بین ببره، اون فناناپذیره»
« مای ببینیکنن، تا مبادا ما یه صحنهانال عوض میگن، بابا و مامانمون دایم کدوستامم می»

 ساله(، 12باران، مصاحبه با )

 کنن؟هات موهاشون رو رنگ میدوست -»
 11ا، )مصاحبه با مهس« پری آبی کرده بودکامل نه، فقط یکیشون یه خورده موهاش رو مثل کتی

 ساله(،
دم م ساحل، اما وقتایی که پول میبرمش دتر وقتا با مایو هست، میچون لباس باربی بیش»

 ساله(، 12صدف، مصاحبه با « )برمشخرم، مهمونی میلباس براش می

 ساله(. 7مرضیه، مصاحبه با « )ذارم، هم رنگ چشای دخترای زیبابرای خودم لنز آبی می»
 های یاد شده خواهد آمد.در ادامه گزارش مصاحبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 ساله 8هومن، مصاحبه با  -1-2

 شناسی؟ ایرانی رو میهای هومن تو قهرمان -

 مگه ایران قهرمان داره؟ ، نه

 سالم.  -
 سالم. 

 اسمت چیه پسر خوب؟  -

 اسمم هومنه. 
 های کامپیوتری از شما بپرسم. ها و بازیدی چندتا سوال درباره کارتونآقا هومن اجازه می -

 برای چی؟ 
 های کامپیوتری چه نظری دارید. ها و بازیهات درباره کارتونخوام ببینم شما و دوستمی -

 باشه. 

 به ماهواره چیه؟ ع نظرت راجخوب، آقا هومن تو  -
تون خیلی کار . منذارهها کارتون میجونیور ظهر به نظرم خیلی کارتوناش خوبه همین کانال جم

 رو دوست دارم. من بت
 بینی؟ می رو اییههومن دیگه چه کارتون -

 لیگ.  ، جاستیسبینممن میبت
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 تره؟ کدومش از همه قشنگ ،اهبین همه این -

 . من بهترهولی بت ،هم دوست دارمرو البته جاستیس لیگ  ،من خیلی قشنگهبت
 من بهتره؟ چرا بت -

 . ترهکارتوناش هم قشنگ ،من رو خیلی دوست دارمچون من خودم بت
 بینی؟ هومن شبکه پویا رو هم می -

 . زیاد خوشم نمیاد ،نه

 چرا؟  -
  .کارتوناشم اصالً قشنگ نیست ،هاش زیادنبعد دخترونه ،هاستچون کارتوناش برا بچه

 کنی؟ من یه کم برام صحبت میبت دربارهتونی می -
من اونم بت ،کشنباباش رو میو مامان  ،بعد وقتی بچه بوده، آره یه مردیه اسمش بروس وینه

 .هاره دنبال دزدا و دیوونه، میشهمی
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 ؟ رهها میچرا دنبال اون -
 . من باید بره سراغشونبت ،چون دشمناشن

 شه؟ اگه نره چی می -

 . کشنهمه رو می اونا
 ؟ یدیدای دیگه رو میهکارتون قهرمان ،من نبوداگه بت ،هومن یه سوال -
 . شون بهترههمن از همبت ،نه
 شناسی؟ ایرانی رو میهای هومن تو قهرمان -

 مگه ایران قهرمان داره؟  ،نه
 . 1مثل رستم و سهراب ،آره -

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 . و دیدمر کارتونش ،آره

 نظرت چی بود؟  -
 . من نبودولی مثل بت ،قشنگ بود

 من نبود؟ چرا مثل بت -
 . من بهترهمن به نظرم بت ،ترهمن قشنگچون که بت

 تر از بقیه ببینی؟ من رو دوست داری بیشای بتهکدوم قسمت -
 . و دوست دارمر های جنگشقسمت

 چرا؟  -

 . میاد باحاله ،چون خوشم
 کنی؟ ها چه کار مینهموقع دیدن اون صح -

 .کنمنگاه می
 شینی؟ نمیفقط کنی یا بپر می ،نه منظورم اینه بپر -

                                                             
 منتشر شده است.1392رستم و سهراب نام یک انیمیشن ایرانی است که توسط کیانوش دالوند ساخته و در سال  1. 
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  .اگه هی بشینم ،رهم سر میاهآخه بعد حوصل ،خیلی خوشم میاد ،پرم باال و پایینمی ،نه
 کنه؟ من کجا زندگی میهومن بت -

 . توی یه خونه سفید بزرگ چند طبقه

 پولداره یا فقیر؟ من بتبه نظرت  -
 . کلی ماشین باحال داره ،خیلی پولداره ،نه

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 و از کجا آورده؟ ر من این همه پولبه نظرت بت -
 . پول زیادی توش داره، گه شغلش خوبهمی دوستم ،دونمنمی

 مگه شغلش چیه؟  -

  .ولی اسمش روی یه ساختمونه ،دونمنمی

 ؟ یباشاید پول داشته خودت چه قدر بزندگی  یبه نظرت تو -

 م. باشداشته زیاد 
 ؟ یباشداشته چرا زیاد  -

 . تا بتونی باهاش کلی ماشین و خونه بخری
 هایی یاد گرفتی؟ من چه چیزهومن تو از بت -

 اگه کسی من رو اذیت کرد، بزنمش. 
 تا حاال این کار رو کردی؟  -

 آره. هم تو خونه، هم تو مدرسه. 

 زنی؟ یه مثال از خونه می -
ی خوب حمید گفت نه د، )داداش( من گفتم بریم دی ،دیشب بابا علی گفت بریم بیرون، مثالً آره

 . بریم نوید، نیست
 خوب بعدش چی شد؟  -

 گفت. حمید زور می
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 یعنی چی؟  ،گفتتونی بهم بگی بهت زور میمی -
 . بریم نوید، گفت نریم دیهی یعنی این که 

 گی اینجا بهت زور گفته؟ یعنی تو می -

 . آره
 کرد؟ به نظرت باید چه کار می -

 . و اذیت کنهر نباید من ،امخب من بچه ،رفتیم دیباید می
 بهت زور گفته؟ ، رو قبول نکرده چون حرف توپس  -

 . زور گفته ،آره
 خوب بعدش چی شد؟  -

 . گفت به تو ربطی نداره . حمیدمن گفتم دی خوب نیست

 ب تو چه کار کردی؟ وخ -
 . منم زدمش ،بعدش حمید بهم فحش داداون جا.  بریم ،دوست دارمرو بابا علی من دی  ،من گفتم

 چرا زدیش؟  -
 . منم زدمش بعد ،دادنباید فحش می ،چون که به من فحش داد

 زنیش؟ یعنی هر کی به تو فحش بده می - 
 . زنهبعد حمید همیشه منو می ،نباید فحش بدن ،آره

 رسه؟ میتر از تو هست، که بزرگ تو زورت به داداشت -
 . تونم با مشت بزنمشمی ،ولی اذیتم کنه، نه

 دعوا کردی؟  مدرسه یحاال با کسی تو تاخوب  -
 . یه بار فقط ،آره
 چرا دعواتون شد؟  -

 . زنههی با خودکار به کمرم می ،ست پشت سرمهیه پسر چاقه 

 کنی؟ تو چه کار می -
عد پسره ب ،کنهمنو اذیت میاین بعدش به معلممون گفتم  ،گوش نکرد ،یه بار بهش گفتم نزن

 . و زداونم من ،کمشیمن زدم با مشت تو ش ،دعوامون شد . بعدبچه ننه تو زنگ تفریح ،بهم گفت

 کردی؟ چه کار می ،تر بودیاگه ازون گنده -
 . دبیاش دراهزدمش تا گریمی

 زنی؟ داد می سی هممعموالً سر کتو هومن جان  -
 زنم. ، داد میبه حرفم گوش ندنو اذیتم بکنن آره. سر اونایی که 

 بازی کنی؟ فور اسبلدی با پی -
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 . خوبم بلدم ،آره بلدم

 درسته؟ ، کنیمن بازی هم میخوب هومن گفتی بت -
 . آرخاممن ، بتآره

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 بازیش یه کم توضیح بدی؟  در موردتونی می -

ها رو فتی باید دیوونهابعد تو یه جا گیرمی، کنهری دنبال جوکر که فرار میآره اول بازیش می

 . بزنی
 ؟ چه کسانی هستند هادیوونه -

 . مثل زامبیا ،ن طرفت تا گازت بگیرنودوسری آدمی که میه ی
 ترسی؟ میها از اونتو  -
 . کمه ی
 کنی؟ پس چرا بازی می ،ترسیاگه می -

 . یه جاش با چوب زد تو سر یکیشون ،شن تو دیوارزنی پرت میمی ،آخه باحالهوید( گبا عالقه می)
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 بازی کردی؟  هست رو ایی که مناسب سنتهخوب هومن تا حاال بازی -
 . نه اگونهولی خوشم نمیاد بچ ،آره
 خوب به نظرت بازی باید چه جوری باشه؟  -

 . بعد ماشین بازی کنی ،بزنی بعد جوکر رو ،من از رو دیوارا بپریمثل بت
 من چه جوریه؟ خوب هومن اخالق بت -

 . شون به دیوارتکوبزنه و میره با همه زورش دشمناش رو میاین جوریه که می
 آدم عصبانیه؟ یه یعنی  -

 . چون اونا دشمناشن ،باید عصبانی باشه ،آره
 کنه؟ چه کار می، شهعصبانی میخوب وقتی  -

 . شونتزنره دنبال دشمناش و میمی
 درسته؟  منبت به نظر تو کار -

 . شون اونا خطرناکنتباید بزن ،چون اونا دشمناشن ،آره

 چرا خطرناکن؟  -
 . زنتشونمن بدون اسلحه میولی بت ،چون اسلحه دارن

 ؟ یا نهی من هستاخالقی مثل بت ظاز لحاکنی خودت فکر می -
 . زنمشبا مشت می ،منم اگه یکی دشمنم باشه، آره

 کنی؟ مثل کی رفتار میاین جور مواقع تو به نظرت  -
 . منم شاید بتاِ

 کنن؟ چه کار می ،شنمامانت وقتی عصبانی میو بابا  -
 . کنندعوا نمی ،زنناونا حرف می

 به نظر تو کدوم راه درسته؟  -
 . کم دعوا کنم یا داد بزنمه دوست دارم ی، حوصله سر بره، بزنم من خودم دوست ندارم حرف

 من؟ شه یا بتاب بابا و مامانتات شبیه هدوست داری همه رفتار -
 . منبت
 من رو تنها ببینی یا با کسی؟ تو دوست داری انیمیشن بت -

 . تنها دوست دارم ببینم
 چرا تنها؟  -

 . قسمتای ازدواج یا بوس کردن باشه ،چون بعضی قسمتاش فکر کنم
 تو دوست داری ببینی؟  -

 (. با خجالت)آره 
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 چرا دوست داری ببینی؟  -
 . خوام بدونم چیه آخهمی

 
 

 
 
 
 
 هیکلت چه جوری بشه؟  ،دوست داری بزرگ شدی -

 . گنده بشم
 چرا گنده بشی؟  -

 من. ، مثل بتتا کسی نتونه اذیتم کنه یا زور بهم بگه

 ن مگه چه قدر قویه؟ مبت -
 . ایهتازه شکمش هم چیزه تیکه ،خیلی قویه خیلی

 تو هم مثل اون قوی هستی؟  -

 . ای بشهشکمم تیکه ،کنم تا مثل اون قوی بشمولی ورزش می ،نه
 کنه؟ من مگه ورزش میهومن بت - 

 آره، خیلی. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 کنه؟ من کجا زندگی میهومن به نظرت بت -

 . بهم گفت، دوستم سفید که تو شهر نیست تویه یه خونه
 نزدیک کدوم شهره؟  -

 . فکر کنم آمریکا

 چرا آمریکا؟  -
 . خوره آمریکا باشهآخه بهش می
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 ظ؟ از چه لحا -
 . بهم گفتدوستم دونم نمی

 تره؟ به نظرت کدوم کشور از همه قوی -

 . من و سوپرمنن مثل بتهست جا آمریکا چون که همه ابرقهرمانا اون

 تو دوست داری بزرگ شدی کجا زندگی کنی؟  -
 . رم آمریکابا بابام می

 
 
 
 
 
 

 

 ساله 12حسین )با نام مستعار حسین نخود(، مصاحبه با  -2-2

 اه حصارک، حسین نخود بشم! خوام مثل شمی
 

 تذکر پژوهشگر:

، ایرانی دارد ساله، داللت بر ضعف مفرط الگوپردازی برای نوجوانان و جوانان 13مصاحبه حسین 

زیرا اگر چه او تمایل به مهاجرت از ایران و سکنا گزیدن در جایی مانند آنتالیا را دارد، اما در قسمتی 
دارد، الت محله آنان که هم اکنون به دلیل دعوا و زدوخورد در زندان به سر اش بیان میاز مصاحبه

گونه که ل او است و وی همانآبرده، و در ضمن در زندان هم همیشه مست است، شخصیت ایده
سالی خویش، پا در اسم مستعار خودش را هم نام اسم او انتخاب کرده است، عالقه دارد، در بزرگ

 جای پای او بگذارد.
اگر اولیای فرهنگی نظام در برخوردی اثباتی با فضای مجازی، به ریختن ادبیات فاخر در این فضا 

ربری از کلیپ یک الت مست، کلیپی نظیر کلیپ دکتر کردند، شاید حسین به جای کااقدام می
کرد که در آخرین لحظات عمر وی، وقتی که دیگر پزشکان از ادامه کار قلب حسابی را مشاهده می

های دست دکتر حسابی بیرون آوردند، وی در حالی که ها را از رگاو ناامید شدند و تمامی آنژیوکت
ا عینک ته استکانی خودش، مشغول مطالعه آن بود، به دنبال کتابی را روی سینه خود نهاده بود، ب

 رفت.تری در زندگی خودش میالگوهای متعالی
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 سالم آقاپسر! -
 سالم.

 اسمت چیه؟ -

 خوای؟اسمم رو برای چی می
های هم سن تو با شما صحبت خوام اگر دوست داشته باشی، چند دقیقه در مورد عالیق بچهمی -

 دشون اطالعات بگیرم.کنم و از شما در مور
 خوب. اسمم حسینه.

 ها رو داری؟حسین آقا از وسایل فناوری مثل گوشی و رایانه چی -
 من گوشی دارم، ماهواره هم داریم؟

 ها هست؟های جالب ماهواره چیبرنامه -
 تا رو دوس دارم! فاطما گل، فریحا، روزی روزگاری. من این سه 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 ی بدی هم داشتند؟ها که گفتی، صحنهسریالاین  -
 شه نداشته باشن؟! )خنده(.مگه می 
 توی گوشیت بازی هم داری؟ -

 آره!
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 کنی؟چه بازی هایی می -
 فقط کِلش! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 گن؟این کِلش چیه که همه می -

ونی تکنن، شما خوب که بازی کنی، میآنالینه، آنالین نباشی دهنت سرویسه! بهت حمله می

داد. خریدن ناکانتت رو بفروشی، مثالً اکانت همین رفیقم مو طالییه رو سه و نیم میلیون می
تومان( و بفروشمش. برای نفر  411111تومن ) 411خوام منم برسونم به خیــــــلی باحاله، می

 ور دن. یه دفعه حمله کردم به یکی از این کشور عربیا دهنماول جهان، قشنگ ده تومن هم می
 گ**** . پرچمش هم اهلل بود! اصالً این عربا خیـــلی قوین نباید به اونا حمله کرد.

 تو دوست دختر داری؟ -
 آره، یه دونه دارم، تک پرم!

 کجا با اون آشنا شدی؟ -
باهاش رو در رو حرف زدم،  بار 2بینمش همیشه، فقط هم شیفت دوم این مدرسه هس، می 

 دادم، یه بارم ساعت پرسیدم! )خنده(.مینده( یه بار داشتم شماره )خ
 شماره دادی، زنگ زد؟ -
 آره بابا، نذاشت شب شه اصالً! 

 اش تو واتساپ و اینستاگرام با همیم، همیشه اولین الیکش خودمم!اآلنم دیگه همه -
 کنید؟می با هم چه طوری چت

یم، فقط کنخیالمون یه کارایی میکنیم، ازدواج کردیم، رفتیم ماه عسل، تو گاهی با هم خیال می
 تو خیالمون، خیال که عیب نداره!

 چه کارهایی؟ -
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 ده( کارای عاشقانه!)خن
 دوستش داری؟ -
 شه!خیلی، نباشه اصالً نمی 

 اگه بره؟! -
 ره!نمی 
 دونی؟ از کجا می -

 اونم منو دوست داره!

 دونند؟ها میمامانت این -
 دونند!ییه بوهایی بردن، ولی خب نه، نم 

 از کجا بو بردن؟ -
 ام تو گوشیه خب!کــلّه 
 گوشیت رمز هم داره؟ -

 آره! 
 دونه؟غیر از خودت رمزت رو کسی می -
 کنم که کسی نفهمه! هیشکی، زود، زود عوضش می 
 ای تو گوشیت هست؟مگه چیز خصوصی -

 هام، فیلمام، عکسای پریا دوس دخترم!اسمس 
 هایی که گفتی چی هست؟ی )خنـــده(. فیلماپس رمزت لو بره بیچاره -

 خوره!خوب نیس دیگه، به درد سن من نمی
 بینی؟  خوره، چرا میخب اگه به درد سنت نمی -

 خوام اون کارا رو انجام بدم!به نظر خودم مشکلی نیس، من که نمی
 فقط انجام دادنش گناه داره، دیدنش گناه نداره؟ -

 ! )خنده(.1رام استح

ی از اموندی یا جای دیگهانایی مالی برای زندگی تو هر جای دنیا رو داشتی، ایران میاگر تو -
 رفتی؟دنیا می

 گرفتم.رفتم اروپا لب ساحل آفتاب میاگه پولشو داشتم، مگه خر بودم بمونم، می
 مونی؟ چرا نمی -

 شه ول کرد!مگه آنتالیا رو می
                                                             

گردد که ناظر بر فتوای آیت اهلل... درباره حرام بودن بنیان برمیهای موبایل حرام است به یک سری جوك رایج در شبکه .1
 وایبر است.
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 شناسی؟آنتالیا رو از کجا می -

 اینترنت عکساشو دیدم. واقعاً قشنگه!توی 
 بری؟ بری آنتالیا دوست دخترت رو هم با خودت می -

 شه!بدون اون که نمی
 اونجا که پره دخترهای خوشگل خارجیه!  -

 باشه...  به من چه؟!

 شی؟پشیمون نمی -
 نه! 
 دی کی بشی؟ ای بشی، ترجیح میحسین تو اگه بخوای تبدیل به یه آدم دیگه -

 اه حصارك، حسین نخود بشم، به دوستامم گفتم، من رو حسین نخود صدا کنن! خوام مثل شـمی

 حاال این حسین نخود کی هست؟ -
تاشون رو زد! شاهه به قرآن... . تو زندونم همیشه  31نفر ریختن سرش با آب جوش،  81خانوم! 

 ! 1مسته

 

 

 
 

 
 
 
 

 خوای در آینده مثل اون بشی؟تو هم می -
 ه!چرا که ن

                                                             
 هایش هم در اینترنت در دسترس است.برد و کلیپ کتک کاریاین فرد در زمان مصاحبه در زندان قزل حصار به سر می. 1
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 هم بیفتی زندون؟ خوای تومی -
 م!شکنم، زندان نیفتم، ولی مثل حسین نخود قوی و شـــیر مینه حواسم رو شیش دونگ جمع می

 مامانت شاغله؟ -

 نه خونه داره. 
یهو  کنی،تا حاال پیش اومده همین طور که کنترل ماهواره رو گرفتی دستت باال پایین می -

 ناجــور؟ی بخوری به یه شبکه
 آره خب، هست دیگه! 

 بینی؟اش رو میتو خودت ادامه -
 اگه جالب باشه، آره! 

 یلی بد باشه؟ حتی اگه خ -
 تره!)خنده( اتفاقاً هر چی بدتر باشه، جالب

 بینی، بعدش چه حسی داری؟ وقتی یه چیز خیلی بد می -

 هیچ حسی!
م هم ابینیم، خندهها که میاآلن با بچهترسیدم، اما چند سال پیش که کوچیک بودم یه کم می

 گیره!می
 ها چه کسانی هست؟منظورت از بچه -

 کالسیام منظورمه.هم
 هات گوشی میارن؟ کالسیمگه هم -

 آره بابا، من همین اآلن گوشیم تو جیب زیر پیرهنیمه!
 رد!(آودروغ نگو! )حسین دست در لباس فرمش کرد و گوشی خودش را از جیب لباس زیرش در -
 برای چی گوشی مدرسه میارین؟  -

 گه... دیم و اینا دیمس میم، اسخندیشیم، میدیم، زنگ تفریح مزاحم تلفنی میمطلب به هم می

 ترسین گوشی شما رو بگیرن؟ نمی -
 تونن!نه بابا، نمی

 تونن؟ چه طور نمی -

 سه! رکنیم... عقل جن بهشون نمیما گوشی رو توی صدتا سوراخ قایم می
 تا حاال مال کسی رو گرفتن؟  -

 آره، ولی چیزی توش نبود تعهد گرفتن پس دادن... .
 ببخشید آبجی، من یه قرار دارم، باید برم. -

 اشکالی نداره. از وقتی که به من دادی متشکرم.



 41میدانی /  هایگزارش مصاحبه

 

 ساله 11تینا، مصاحبه با  -3-2

 خرید؟اس رو میتیبرای چی وسایل بی -

 بشن ما فن اوناییم.که همه متوجه برای این

 سالم تینا خانوم، خوبی؟ -
 خوبم مرسی.

 کالس چندمی؟ -

 کالس پنجم. 
 گوشی یا تبلت داری؟ -

 پد دارم، یعنی تبلت آیفون. بله، آی
 کنی؟هایی میمعموالً ازش چه استفاده -

 برا مدرسه که آنالین شده و بازی.

 مدرسه این روزها چه طوره؟ -
 ، ولی خب... .خوبه، یه ذره سخت هست

 کجاش سخته؟ -
 پرسیم، ممکنه معلم نبینه. مثالً سوال می

 پرسی؟چه جوری سرکالس سوال می -
کنم، چون نباید صدامون رو باز کنیم تا معلم نگفته، بعد حاال سوال رو کی سوالم رو تایپ می

 ببینه، معلوم نیست. 
 شه؟هاتون چه جوری برگزار میکالس -

شه و هام پرسش انجام میتر موقعدرسه، سایت درست کردن براش، بعد بیشتوی سایت خود م

 اینا. 
 چه جوری یاد گرفتی با سایت کار کنی؟ -

اولش خوب بلد نبودم، ولی یه آقایی کمک کرد که چه جوری وارد شیم. بعد مثالً باید یه کدایی 
 رو بزنیم که هر کی برای خودش رو داره. 

 ای هم داره؟هآموزش مجازی سختی دیگ -
ها یه ذره راحت شدم، قبلنا ها نه. مثالً از صبح زود پا شدن و اینها آره، بعضی موقعبعضی موقع

شم، ولی همونی که گفتم، واقعاً سوال پرسیدن از معلم یه ذره پا می 9شدم، اما اآلن پا می 7باید 
 سخته. 

 توی این ایام حضوری به مدرسه رفتی؟ -
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 . هاشون رو ببرند، برای همین نشدخواستیم بریم، مامانا قبول نکردن بچهلی که میآره، روز اول او
 یعنی اصالً نرفتی؟ -

 فقط یه بار، اونم اول مهر.

 شه؟امتحاناتون چه جوری برگزار می -
 تر.توی سایت مدرسه، یه قسمتی داره واسه آزموناست که تستیه بیش

 کنید؟ای استفاده نمیاز برنامه دیگهبه جز سایتی که براتون درست کردن،  -
 ریم تو اسکای روم.ها اگر سایت خراب باشه، میچرا بعضی موقع

 تا حاال پیش اومده؟ -
 آره، دو، سه بار.

 ای مثل اینترنت نداشتی؟مشکالت دیگه -
 کنم یا از خونه یا موبایل مامان ونه مشکل اینترنت نداشتم، چون یا از نت خودم استفاده می

شه، مجبورم از کالس ها یه ذره قطع میشه، ولی بعضی موقعخواهرم که بعد هیچ وقت قطع نمی

 برم بیرون، دوباره بیام. 
 کنید؟شاد استفاده می از برنامه -

تونم چیزی توش بفرستم، ولی معلممون که نمیکنم، یعنی چونآره، ولی من استفاده نمی
 ذارن. جام میفرستن، همونهمون چیزایی که تو گروه واتساپ می ذاره تو شاد، ولی خبعکسایی می

 پد خودته؟گروه واتساپ توی آی -
نه، تو موبایل مامانمه، تو تبلت خودمم هست، ولی خب روی آیپدم نتونستم نصب کنم واتساپ 

 رو، بعد اآلن باید از رو موبایل مامانم کپی کنم. 
 تر نشده؟موقع امتحانای مجازی استرس تو بیش -

 تر شده.نه، اتفاقاً کم
 چرا؟ -

 کنیم )خنده(.چون که حضوری نیست، معلم نمیاد ببینه ما داریم چه کار می
 ها طرز تدریسشون نسبت به زمان حضوری عوض شده؟به نظرت معلم -

کنن، مثالً زمانی که یه درسی رو مشکل داشته باشی، باید انقد آره یه ذره دارن کم کاری می

شون بگی تا بیان برات توضیح بدن، بعد مثالً نمونه سوال دادن پارسال، ولی امسال یه سری به
 سیم. ها بنویهای خیلی کم دادن که ریاضیشم یه ذره نصفه است، باید خودمون بعضی موقعجزوه

 تا حاال به خاطر این کم کاری اعتراض کردین؟ -
 خودشون هم معلوم نیست. نه خب یه جورهایی هم حق دارن، چون هنوز تکلیف 

 دین؟توی گروه واتساپ چه کارهای درسی انجام می -
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 تر معلما اجازه دارن بفرستن، بستن که ما نتونیم تایپ کنیم. تو گروه واتساپ بیش
 ای ندارین؟بعد گروه دیگه -

 هکنن، به خاطر همین دیگها با گوشی مامان و باباشون کار میتر از نصف بچهنه، چون بیش

 گروه نزدیم. 
 های خودت ارتباط داری؟کالسیبا هم  -

کنیم، ولی خب زیاد با هم ارتباط نداریم، من خیلی نه، مثالً میایم با هم تو سایت مدرسه چت می
 تر از خودم چرا. تر و کوچکهای خودم زیاد ارتباط ندارم، ولی با بزرگکالسیبا هم

 مثالً با چه کسانی؟ -
 تر از خودمه.تر از خودمه، یه دونه دوست دارم بزرگارم کوچیکیه دونه دوست د

 کنی؟های خودت رو بهم معرفی میدوست -
-یکیشون اسمش تیلدائه، یکیشون آذرمینا، یکیشون آرنیکا، آرنیکا و آذرمینا یه سال از من کوچیک

 دارم تا آرنیکا.تر ارتباط تره، ولی با تیلدا و آذرمینا بیشترن، تیلدا یه سال از من بزرگ

 این روزها چه جوری با هم ارتباط دارین؟ -
 گیریم. زنیم یا ویدیوکال میشینیم با هم حرف میریم خونه همدیگه، میمثالً می

 گیرین؟ای ویدیوکال میبا چه برنامه -
 با واتساپ مامانم.

 های تو هم برای خودشون تبلت و گوشی دارن؟دوست -
پد و موبایل داره. آرنیکا و تیلدا هم تاپ و موبایل داره، تیلدا آیآرنیکا لپآذرمینا تبلت داره، 

 های منن، ولی آذرمینا دوست خانوادگیمونه. ایمدرسه
 کنی؟ای برای سرگرمی استفاده میهای دیگهاز چه برنامه -

 الیکی.
 دی این برنامه چه جوریه؟بهم توضیح می -

قط چون تیک تاك رو جوری فیلتر کردن که کالً نمیاد باال، الیکی یه چیزی شبیه تیک تاکه، ف
ان وصل کنیم، تیلدا و آرنیکا و آذرمینا هم دارن، ولی آذرمینا پیجی نداره پیولی برای الیکی باید وی

 تونه کسی رو فالو کنه. ها رو ببینه، ولی خب نمیتونه پستای من و بقیه بچهتوش، می

 شه کرد؟یی میهااز الیکی چه استفاده -
تر از یک دار رو ببینم، بعد فیلما باید کمکه فیلمای خندهجا و اینتونم با دوستام چت کنم اونمی

 ذارن. داری میدقیقه باشه، ولی خب فیلمای خنده
 گذاری؟خودت هم فیلم می -



 الگوهای کودکان سرزمین من /  44 

پ تبریک ش کلیهایی که دوست داشتم، براام تولد یکی از خوانندهآره دوتا چالش گذاشتم، یه دونه
 درست کردم. 

 هایی گذاشتی؟چه چالش -

 رقصن یا توی خیابونا... .رن، مثالً تو برف میمثالً چالش رقص دیگه، چالشایی که خارجیا می
 ات کیه؟خواننده موردعالقه -

 اس.تیگروه بی
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 با این گروه از کجا آشنا شدی؟ -

 الیکی.
 گی؟ها برام میدرباره اون -

تی که تو زندگیاشون خیلی سخکنن، آهنگاشون رو خیلی دوست دارم و اینمثالً خیلی تالش می
 هاشون از خانواده خودشون جدا شدن.اس خیلیتیکشیدن، برای رسیدن به گروه بی

 کالً چند نفرن؟ -
 نفر. 7

 هایی کشیدن؟مثالً چه سختی -
ی ترشون تو جایی زندگاس، بیشتیگروه بیاش جدا شده تا بیاد تو مثالً یکیشون از خانواده

 کردن که سطحش خیلی پایین بوده، اآلن بهترین گروه شدن تو کل جهان. می

 چرا از خانواده خودشون جدا شدن؟ -
اس بشن و چون تیدادن که بعضیاشون وارد گروه بیچون خانواده خودشون اجازه نمی

 خواستن، دیگه جدا شدن. می
 کردن؟هاشون مخالفت میخانواده به نظرت چرا -
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کنن که اون کار اشتباهه، ولی آدم باید هر کاری دونم، تاحاال بهش فکر نکردم، شاید فکر مینمی
رو که بهش عالقه داره، بره دنبالش دیگه، چون اگه به اون کار عالقه داره، حتماً تو اون موفق 

 شه. می

 هایی داشتن؟دیگه چه سختی -
خواست بیاد تو گروه با ماشین تصادف ، زمانی که می2113ون دستش شکسته بود سال مثالً یکیش

ندازنش کرده که از گروه میشکنه، ولی تا همین امسال نرفته عمل کنه و فکر میاش میکنه، شونهمی
کرده، مثالً کسایی که اونا رو دوست ندارن، خیلی بیرون، یکیشون پیش مامان بزرگش زندگی می

 اشون حرف درمیارن، خیلی بده... .بر
 گن؟مثالً چه چیزهایی می -

ای هم هستن، خب دوست دارن آرایش مونن، چون پسرن، کرهگن که اونا مثل دخترا میمثالً می
 ها دخترن. گن اینکنن، بعد کسایی که خوششون نمیاد از اونا، می

 از نظر تو آرایششون زیاده؟ -

 قدر براشون حرف در میارن.نم چرا ایندونه زیاد نیست، ولی نمی
 شه عکسشون رو بهم نشون بدی؟می -

  1ام اینه.یه لحظه، اآلن عکس صفحه

   
 

                                                             
 .در این جا عکس تمام اعضای گروه به عنوان تصویر پس زمینه تبلتش به من نشان داد .1
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 گن دختر؟اآلن مثالً چون موهاشون رو صورتی کردن، بهشون می -
 رنگکنن، ولی خب تو ایرانم خیلی از پسرا موهاشون رو کنن، موهاشونم رنگ میآرایش می

 کنن، یه چیز عادیه... .می
 کنن؟ها زیاد گریم میکالً به نظرت این -

 نه اصالً.

 شون زیاد نیست؟های دیگه چه طور، گریمنسبت به آدم -
 . تونن آرایش نکننبه خاطر شغلشونم هست، البته اختیاریه، اگه دوست نداشته باشن، می

 هاشون چیه؟نظرت راجع به آهنگ -
یه این ئه، کلش انگلیسلی خوبه، مثالً یه آهنگ امسال درست کردن اسمش دینامتآهنگاشون خی

دادن، خیلی معروف میلیون نفر این آهنگ رو گوش دادن، اون اوایل که آهنگ می 91آهنگ، نزدیک 
 نبودن، ولی اآلن خیلی موفق هستن. 

 
 
 
 

 
 
 

 قدر معروف بشن؟به نظرت چه چیزی باعث شده این  -
 دونم، بهش فکر نکردم. نمی

 تر ازش خوشت بیاد؟نفر شخص خاصی هست که بیش 7از بین این  -
 شون خوبن. شون خوشم میاد، همهنه، از همه

 آهنگاشون به انگلیسیه؟ -
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ی اخونن تو آهنگاشون، بعضی آهنگاشونم هم کرهای میتر کرهاش انگلیسی نیست، بیشهمه
 داره، هم انگلیسی. 

 فهمی؟نی آهنگاشون رو میتو مع -

نه، ولی خب معنیای نصفش رو درمیارم، نصفشو نه، بعد چون بعضی جاها معنیاش رو اشتباه 
نویسن، هی باید بگردم معنیش چیه، ولی جدا از معنی ریتم آهنگاشون خیلی خوبه، برای همین می

 آهنگاشون رو دوس دارم.
 هایی هست که خیلی دوست داشته باشی؟آهنگ -

م، دتر گوش میثالً عشق دروغین و روز بهاری. مثالً اینا خیلی آهنگای خوبین و من بیشم
 ترشون هم شادن، اگه متنش هم غمگین باشه، ریتم آهنگ شاده. بیش

 هاشون به نظرت از همه بهتره؟کدوم ویژگی توی آهنگ -
 صداشون.

 دار این گروه هستن؟های تو هم مثل تو طرفدوست -

 بینیم. که درست کردن رو می 1هاییتارا خواهرم با این گروه آشنا شدیم، ران نه، ولی با

 ران چیه؟ -

ذارن، مثالً یه بار یه چالش گذاشته بودن که کنن که چالش میمثالً فیلمای کوتاهی درست می

ودشون خکنن و یه شخصیتایی برای خورد، یا مثالً یه کالس الکی درست مییکی باید آب سیر می
ن خوره، تا اآلکنن خیلی بازدید میدارن که خیلی بامزه هست، مثالً چیزایی که درست میبرمی

 تا ران درست کردن که ما از اول دوباره نشستیم ببینیم.122
 گی؟هایی که به نظرت جالب بود رو میاون -

ن رو صدای بیرودونم آخه، یه ران هستش که یه گوشیایی گذاشته بودن رو گوششون که نمی
غ چهل گفتن، مثل یک کالدادن بعد پشت سرهم بهم میشنیدن، بعد یک کلمه بهش نشون مینمی

 کنن. کالغ، از این بازیا می
 خوره؟ویدیوهاشون خیلی الیک و بازدید می -

                                                             
1. Run BTS  
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 میلیون. 91همین حول و حوش 
 کنی؟هایی دنبال میتی اس رو معموالً از طریق چه برنامهبی -

بینم، یذارن، مهاشون میبینیم، الیکی هم که فنجا میتر اونذارن، بیشتوی یوتیوب فیلم می

ها زیادن و از همه اسه، چون فنتیتاش بی 911اآلن تو الیکی من نزدیک هزارتا الیک کردم که 
 کنم. بینم الیک میذارن، منم هر چی میجای دنیا هستن، ویدیو می

 یوب کانال داری؟خودت توی یوت -
ذارن براشون هایی که میذاره. فقط برای این داره که الیوتارا داره، من ندارم، ولی چیزی نمی

 تونه پیام بذاره. تونه ببینه، ولی نمیپیام بده، ولی اگه نداشته باشه چیزی، فقط می
 کنین؟اس رو دنبال میتیتر همون بیتوی یوتیوب بیش -

م، ولی از دادیدیم، ولی خیلی کم، قبالً زیاد گوشی مییلیش هم گاهی گوش میآره، ولی بیلی آ
 اس آشنا شدیم، اون اصالً رفته کنار. تیزمانی که با بی

 دونی؟راجب بیلی آیلیش چی می -

دم، چون تارا داشت برای خوبه منم دوست دارم، همه آهنگاشم دارم، ولی خب زیاد گوش نمی
نویسه، کنه، متنش هم داداشش میتر داداشش براش درست میخوبه که بیشمن فرستاد، آهنگاشم 

، آهنگش کسم نیستهمین اواخرم تو ایام کرونا رفته تو یه پاساژ بزرگی که همه جا بسته هست، هیچ
 جا خونده. بعد چند نفرم رفتن اداش رو درآوردن و مسخره بازی درآوردن. رو اون

 
 

 
 
 
 

 
 دونی؟خواننده هم میراجب زندگی شخصی  -

 بودن. 1دونه، چون بعضی از دوستاش آرمیتر تارا میمن نه بیش

 آرمی چیه؟ -
اسم مخفف پسرای ضدگلوله هست، چون خیلی شجاعن و تیاس، خود کلمه بیتیهمین فن بی

 اسا. تیشه ارتش، ارتش بیاینا... آرمی می

                                                             
1. Army 
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 آیلیش چیه؟به نظرت ویژگی خاص بیلی  -
ویژگیش اینه که از بچگی عاشق خوانندگی بوده، حتی چندتا آهنگم توی بچگیش ضبط کرده و 

 ایه... .کالً دختر بامزه
 چه چیزهایی از بیلی دیدی؟ -

تن رو های بیلی گذاشهایی که فنام ویدیوتر دیدم، بعد دیگه یه دونهکلیپای آهنگاش رو بیش
 هم دیدم. 

 هست؟چرا بیلی بامزه  -
از  دارداره، چه جوری بگم... زیاد چیز خندهایه، بعضی از کلیپاش خندهاممممم... کالً دختر بامزه

مونیم، تره، مثالً بعضی شبا بیدار میاس بامزهتیبیلی ندیدم، ولی خب بیلی رو هم دوست دارم. بی

کنیم کاراشون رو، خیلی دنبال میبینیم، من و تارا تر میبینیم، بعضی شبا یه کم کمفیلماشون رو می
 دین شماها... آخه چه کار کنیم، گوش ندیم؟ها چیه گوش میگن، اینبعد مامان و بابامون می

 دن؟مامان و بابا گیر می -
ده، امممم... نه. اگه دوست داشته باشیم آهنگاشون رو گوش بدیم، مخصوصاً بابام خیلی گیر نمی

 .ه چین...ها دیگنگه بس کنید ایشه، مییست، از آهنگاشون خسته میولی مادر زیاد اعصابش خوب ن
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 ای هست، برات سخت نیست؟اس به زبان کرهتیهای بیچون آهنگ -
خواد زبانشون رو یاد بگیرم. اآلن چندتا کلمه نه، اتفاقاً زبانشون خیلی بامزه است، من دلم می

شه ه میای یاد بگیرم، مثالً نِکه یاد گرفتم، برم کرهای هم بلدم، ولی دوست دارم بعد از انگلیسی کره

نم، به بیرم متن ایرانی آهنگاشون رو میشه، دلم برات تنگ شده، چون میچی یا پوگوشیپدا می
 گن. کنم، بفهمم چی میرم معنیاشم نگاه میبینم، میخاطر همین که اونا رو می

 شی؟ه میهای بیلی آیلیش که انگلیسین رو متوجآهنگ -
م، خونم تا متوجه بشرم معنیش رو میشم، اونا رو هم میآهنگای بیلی آیلیشم زیاد متوجه نمی

کردم به انگلیسی کار کردن، چون انگلیسی من هم اصالً خوب نیست، خب زودتر باید شروع می
 خواهر من از کالس چهارم شروع کرد. 

 های ظاهری بیلی آیلیش چیه؟ویژگی -
ها ها هستن که چیزایی که خوانندهپوشه یه ذره گشاده، بعد یه سری مغازههایی که میلباسمثالً 

نن برن تواس و بیلی رو دیدم که از این چیزا دارن، اونایی هم که میتیفروشن، بیپوشن رو میمی

 خرن. مثالً توی ایرانم هستش، توی گوهردشت یه دونه دیدم.بخرن، می
 از اون مغازه چیزی گرفتی؟ تو تا حاال -

یوان اس بخریم دوباره، مثالً کاله و لتیخوایم بریم بیتارا یه دونه کاله بیلی گرفته، ولی ما می
 گیریم. خوره، میو این چیزایی که به درد می

 خرید؟اس رو میتیبرای چی وسایل بی -
 ما خیلی دوست داریم بریم وسایلشونکه همه متوجه بشن ما فن اوناییم، ولی خب کالً برای این

 رو بگیریم. 

 اس خاصه؟تیاستایل گروه بی -
 پوشن.نه، مثل پسرای دیگه لباس می

 ها باید چه جوری باشه؟طرز پوشش آدم -
بهش فکر نکردم، خب هر جایی لباس خاص خودش رو داره، مثالً تو ممهمونی، لباس برای 

 پوشم.مهمونی می
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 اس آشنا شدین؟تیخواهرت با بیگفتی با  -
 اس رو اول من آشنا شدم، ولی خب تارا دوستایی داشته که فناشون باشن، بعد اینتیآره، بی

هایی دهتر خوانناس شدیم، با بیلی هم با همدیگه آشنا شدیم، بیشتیجوری شد که با هم فن بی

 دم. ده، منم گوش میکه خواهرم گوش می
 خواهرت خیلی خوبه؟ ات باپس رابطه -

خب  شه، ولیها دعوامون میکردیم، اآلنم بعضی موقعآره خیلی، مثالً قبالً بچه که بودم دعوا می
بینیم، یه لباس بینیم یا لباس میشینیم فیلم میمون خیلی بهتر از قبل شده، با همدیگه شبا میرابطه

 خریم. اسای شبیه هم میها هم لبگم خوبه یه لباس اون، بعضی موقعرو من می
 گیره؟اس چه قدر توی روز وقتت رو میتیهای بیها و کلیپدیدن فیلم -

شینیم یم، بعد میکنکه درسامون تموم بشه، کارامون رو میشینیم ببینیم، بعد از اینتر میشبا بیش
 شه. دیم، دیگه ده به بعد میبینیم، آهنگاشون رو گوش میاس میتیبی

 بینین؟مثالً از ده تا ساعت چند فیلم می -

نیم، شیها تا یک میده، دیگه فوقش تا یازده دوازده اینا، ولی بعضی موقعمامانم زیاد اجازه نمی
 بینیم، ولی بازم مامانمونگذره با هم فیلم میجوری شبا خوش میشینیم. ولی خب اینتا دو می

زی تر از آینده اینا هس، با دنبال کردن اینا چینده خودتون مهمگه زیاد نشینید اینا رو ببینید، آیمی
 شین. نمی

 سازن؟هاشون رو چه جوری میاس آهنگتیدونی گروه بیمی -
کنه، بعضیا رو شوگا درست درست می 1آره، مثالً یکی از آهنگا رو لیدر گروه رپ مانستر یا آر ام

رنت اس بخونن، مثالً تو اینتتیکه همه آهنگا رو با بیخونن، این نیست کنه، بعد تکی هم میمی
تر از صدتا آهنگ نوشته، ولی همه رو خودشون اجرا نوشته بود که شوگا که رپر خوبیم هست، بیش

 نکردن، بعضی آهنگا رو برای بقیه نوشته.

 های ایرانی هم آشنا هستی؟با خواننده -
 خیلی کم.

 دی؟اصالً آهنگ ایرانی گوش می -
 ه، اما خیلی خیلی خیلی کم، اآلن توی آیپدم اصالً دوتا آهنگ ایرانی دارم کالً. آر
 دی؟تر گوش میچرا آهنگ ایرانی کم -

داده، دیگه منم به طرف تر انگلیسی گوش میزیاد خوشم نمیاد، از بچگی چون خواهرم بیش

 جوری نیست که اصالً گوش ندم.خارجیا کشیده شدم، البته اون
 اس نیستن، درسته؟تیدار بیدوستات طرفگفتی  -

                                                             
1  . Rap Monster (RM) 
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 اس باشه. تینه، من دوستی ندارم که فن بی
 اس به اشتراك بگذاری؟تیشده مطالبی در مورد بی -

 ذارم، تو الیکی هم برای تولدشون یه دونه پست گذاشتم. تولداشون تو اینستاگرام استوری می

 مثالً چه پستی گذاشتی؟ -
 ای میکس کردم، آهنگشونم روش گذاشتم، بعد گذاشتم تو الیکی.امهعکساشون رو با یه برن

 از چه برنامه برای درست کردنش استفاده کردی؟ -
 دونم.اسمش رو نمی

 پدت نشونم بدی؟تونی توی آیمی -
 اینه.

 کنی؟هایی میهست، از این برنامه چه استفادهفتوگرید آهان برنامه  -
 
 

 
 
 
 

 
ذارم، گاهی وقتا ذارم کنار هم، اگه آهنگم بخوام روش میخوام رو میعکسا یا فیلمایی که می

ذارم هام میکنم و بعضی موقعها برای خودم درست میکنم، بعضی موقعهم دورش رو رنگی می
 توی الیکی و اینا. 

 خودت تنهایی یاد گرفتی با این برنامه کار کنی؟ -
 کار کردن، سخت نیستن.  آره، راحته باهاشون

 گذاری؟معموالً چه پستایی تو الیکی می -
 بود، البته آهنگی که روش گذاشتم، خودش نخونده.  Vمثالً آخرین پستی که گذاشتم راجب

 این رو برای چی گذاشتی؟ -

 ام درست کردم که آهنگی که خودش خونده بود رو گذاشتم. برای تولدش، البته یه دونه
 بال کننده تو الیکی داری؟چند نفر دن -

 شناسم، همون تیلدا و آرنیکا هستن. نفر، فقط دوتاشون رو می 21
 گذاری؟توی اینستا هم پست می -

 ذارم.ذارم، استوری میپست نمی
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 پیج اینستات خصوصیه؟ -
بندن. مثالً هر کی بخواد ذارن، نمیزنم بازه، چون معموالً برای پیانو باز میواسه پیانو که می

 تونه ببینه و فالو کنه. ببینه می

 برای پیج پیانو چه قدر فالوور داری؟ -
 دونم چون خیلی وقته نگاه نکردم، ولی فالووراش زیادن. جا رو نمیاون

 کنی؟اده میاز اینستاگرام چه قدر استف -
اس تیبینم، پستای بیمثالً معموالً پستای کسایی که فالوم کردن و منم فالوشون کردم رو می

یستن تر دارم، کسای زیادی نکنم، مثالً فامیال رو بیشکنم، کسای زیادی رو دنبال نمیرو دنبال می
 که من بخوام دنبالشون کنم. 

 ماهواره هم تو خونه دارین؟ -
 هم داریم.  ماهواره

 بینی؟معموالً چه چیزهایی تو ماهواره می -

 شه. بینم، گشنم میتر و جم فود، وقتی غذاهای جم فود رو میکارتون بیش
 
 
 

 
 

 
 
 

 بینی؟هایی میهایی رو از چه شبکهچه کارتون -

باشم،  راحتذاره که بخوام ببینم های کارتون رو به ترتیب میجم جونیور، آی تون. بابام شبکه
که کارتونیه،  پد ببینم، مثالً سریاالییبینم، مثالً فیلمایی هست که تو آیبعد اآلن من خیلی وقته نمی

بینم. فصل چهارش داره میاد، بعد دونین چیه یا نه، این رو دارم میدونم میدختر کفشدوزکی، نمی
ازی کرده، اس توش بتییکی از اعضای بی بینم کهبینم. مثالً یه سریال دیگه میمن دارم دوباره می

 بینم. شینم میاون رو می
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 چه سریالیه؟ -

 بینم. دونم چند قسمته فقط دارم میاسمش هوارانگه، نمی
 به چه زبانیه؟ -

 بینم. ایه، ولی با زیرنویس میکره

 
 
 
 

 
 

 
 
 بینی؟معموالً توی روز چه قدر کارتون و سریال می -

بینم که هر قسمتش نزدیک یک ساعت یا پنجاه شینم سریال هوارانگ رو میتر میمثالً بیش

با اون  استیدقیقه است. بعد درسته قدیمیه، ولی من تازه شروع کردم به دیدن، چون از طریق بی
 هستم.  13آشنا شدم، اآلن قسمت 

 بینی؟یعنی توی روز همون یک ساعت سریال رو می -

یکی رم تو البینم، اول میتر میتر اجازه نداری، ولی خب من بیشفته یک ساعت بیشمامانم گ
رم از بینم. بعد میبینم، بعد کارتونایی که دوست دارم رو میشینم هوارانگ میگردم، بعد میمی

، نهککنم، تو درسا هم کمکم میدونم، استفاده میاینترنت برای سواالیی که جواباش رو نمی
 جوری... .این

 مثالً چه چیزهایی از تو اینترنت برای درسا کمک گرفتی؟ -
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 مثالً همین امروز برای نگارش یه دونه جمله پیدا نکردم، مجبور شدم برم سرچ کنم. 
 زیون؟بینی یا تلوپد کارتون میبا آیتر بیش -

شینم ریم شمال میایم، تو راه رفت و برگشت میبینم، چون ما زیاد میپدم میها با آیتر موقعبیش

بینم. مثالً یه سریال کارتونی هست، آبشار سرنوشت راجب والیباله، چون من والیبال دوست دارم، می
 ترم ببینم کسایی که فالو کردم، پسبینم یا میبینم. کلش رو دیدم، ولی دوباره دارم میاونو می

 جدید نذاشتن که الیک کنم. 
 

 
 

 
 
 

 خری؟کنی یا خودت میاز اینترنت خونه استفاده می -
شه یا تر با اینترنت خودم، چون نت خودم بهتر از خونه هست، ولی زمانی که نتم تموم میبیش

 کنم یا از نت مامان و بابام.نتونم بگیرم، از نت خونه استفاده می
 خری؟اینترنت میپدت خودت برای آی -

 آره، یاد گرفتم که خودم بگیرم.
 از کی یاد گرفتی؟ -

ازم، کارت بندکارت نداشتم، به خاطر درسام مجبور شدم سیماز همین چند روز پیش، قبالً سیم
 کنم، بعد دیگه امسال الیکی رو ریختم.ریم جایی از نت خودم استفاده میمی

 خری؟معموالً چه قدر اینترنت می -
گیرم، شه، سه گیگ نت که میشد، ولی اآلن برای یه روز نمیسه گیگ، قبالً برای یه هفته می

کنم. البته فکر کنم به خاطر دونم چرا، خیلی هم مصرف نمیمونه، نمیتر نمیدو، سه روز بیش
 ان وصل کنم، برم تو الیکی بچرخم. پیان باشه، چون باید ویپیوی

 کنی؟پد خودت استفاده میآیاز یوتیوب توی  -

 تاپ خواهرم.تر تو لپخیلی کم، بیش

 بینی؟سریال هوارانگ رو که گفتی، اون رو هم با خواهرت می -

ی داره، ولی ااس هست، داستان پیچیدهتیگه چون فقط یکی از بیشینه ببینه، مینه، اونو نمی
 شینم ببینم.خب می

 داستانش درباره چیه؟ -
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جا زندگی کنه، بعد داد اونهست، یه داداش داشت که ملکه توی اون شهر اجازه نمی یه دختره
ن. کشخواد بره پیش خواهرش، داداشه رو میشه، میره یه شهر دیگه، زمانی که داداشه بزرگ میمی

شه، بعد اآلن دختره فهمیده که این داداشش نیست، بعد دوست داداشه میاد داداش اون دختره می

ایه، ولی اآلن وارد هوارانگ شده، هوارانگ گه داداش، یه داستان خیلی پیچیدهی خب بازم بهش میول
خوان با یه کشور دیگه صلح کنن، یه ذره آدم رو گیج یه ارتشیه تو کره که وارد اون شده و می

 1کنه.می

 اس تو سریال هست، خود داستان رو دوست داری؟تیجدا از این که عضو بی -
 تی اسه، یه درصد به خاطر داستان.درصدش به خاطر بی 99آره، ولی 

 اآلن داستان رو دوست داری؟  -

 آره خوبه.

 شناسی؟بازیگرهای دیگه سریال رو می -

بینم، شینم اون رو میتر اوقات که کاری ندارم میشون، بیششناسمآره، اونام خوبن ولی اصالً نمی

 ده. ولی خب کیف می

 بینی؟کنی و سریال میپدت کار میکالً چه قدر توی روز با آی -

 هر چه قدر که بشه.
 بستگی به چی داره؟ -

 مثالً بستگی به این داره که مادر اجازه بده یا نه، حواسش باشه یا نه.
 گیره؟ات رو نمیوقت کارهای دیگه مثل مدرسه -

 . کنمکنم، یه ساعتی تموم میع میرم، یعنی یه ساعتی شرونه، چون با برنامه پیش می
 کنی؟ریزی میچه جوری برنامه -

گم نیم ساعت اینو بخونم، نیم ساعت اونو، بعد وقتایی که ممکنه معلممون بپرسه، مثالً می

کنم، ولی خب این کرونا باعث ده، سواالش رو پیدا میخونم. درسایی که خانوم یه ذره یاد میمی
 آموزا، یه ذره سخت شده مدرسه رفتن، مثالً صبحشده همه یه ذره شل بشن، هم معلما هم دانش

 پاشم ببینم نت ندارم، چه کار کنم، خونه خودمون هم که نباشم، دیگه هیچی. 
 یعنی احساس کردی به لحاظ درسی نسبت به زمانی که مدرسه حضوری بود، افت کردی؟ -

آلن کرد که بخونین و اینا، ولی اقبالً معلمم هی بهم زور مینه، اتفاقاً فکر کردم بهتر شدم. مثالً 
 خونم.شینم میخودم می چون حضوری نیست،

 با برنامه الیکی چه طور آشنا شدی؟ -

                                                             
 + در نظر گرفته شده است. 14این سریال از طرف رسانه مربوطه برای رده سنی  .1
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دوستم گفتش که خیلی خوبه، رفتم گرفتم، دوستم رو فالو کردم، پستایی که گذاشته بود، الیک 
 کردم. خودم پست گذاشتم، یه دونه از پستایی که تو الیکی گذاشتم به کمک دوستم بود. 

 دی؟تر توضیح میگذارن، بیشمیهایی که توی الیکی در مورد چالش -

یرم، گرم یاد میبینم. مثالً چالشاش رو میچالشا... یه دختره هست اسمش ادیسونه، اونا رو می
 ام هست، اسمش چارلیه، اونم مثل قبلیه هست. ذارم، یه دونه دختر دیگهپست می

 گذارن؟هایی میچه چالش هااین -
ناسی شدونم میذارن، نمیهایی که میستش که چالشا و ایدهچالش رقصه، بعد مثالً یه پسره ه

ده، ببینه ذارن تو الیکی انجام مییا نه، اسمش آرمانه، توی اینستا هم هستش. بعد فیلمایی که می
 واقعین یا نه. 

 ده؟هایی انجام میچه چالش مثالً -

شه، بعد ذاره روش خاموش میمیکنه، یه لیوان ذاره روشن میمثالً یه چالشی هست شمع می
که کبریت رو بزنه به شمع، از ده. بدون اینشه، اونا رو انجام میگیره دوباره روشن میکبریت می

ره کنم یا مثالً یه دختبینم، الیک میتر چیزاش رو میشه. بعد بیشهمون دودش دوباره روشن می
لمای بینم. فیرو درست کرده، اونا رو می هست که تو اینستا هم هست، ولی یه نفر دیگه پیجش

 های قدیم رو با اآلن.کنه یا مدرسهذاره، مثالً دوستای جدید رو با قدیم مقایسه میدار میخنده
 رسونن؟ها به آدم آسیب نمیبه نظرت بعضی از چالش -

 کنم. اونایی که سخته رو نگاه نمی
 کنی؟ر میها، معموالً چه کاوقت استراحت بین کالس -

 شینم هوارانگشه کرد، کالً ده دقیقه هست، ولی من تو همون ده دقیقه هم میکار خاصی نمی
 بینم )خنده(.می

 کنی؟با تلگرام هم کار می -
م برای ااس رو گذاشته، یه دونهتیتلگرام آره، مثالً یه کانالی تارا زده که توش همه آهنگای بی

تن اس رو گذاشتیهای بیگیرم یا مثالً یه سری برنامهجا آهنگ مینبیلی درست کرده بود، از او
تلگرام  ای توبینم. دیگه چیز خاص دیگهکنم، میرم تو یوتیوب سرچ میکه من تا حاال ندیدم، می

 بینم.نمی

 بینی؟اس رو میتیهای مربوط به بیتو یوتیوب فقط فیلم -
 شن. سایی که فنشون هستن، اصالً خسته نمیبینم، بعد کآره، فقط همونا رو می

 فن بودن یعنی چی؟ -
م، مثالً اگه اون بینیبینیم، شبا که فیلماشون رو میدار میشینیم فیلمای خندهتر میخب ما بیش

ون خیلی بینیم. مثالً یکیششینیم فیلمای اونا رو میره که میروز، روز خوبی نباشه، کالً یادمون می
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اش )خنده(. ا چلفتیه، اولین عینک آفتابی که گرفته بود تا زد به چشمش، کنده شد دستهدست و پ
بینیم. و میده، اونا رمثالً یکیشون هست خیلی ترسوئه، مثالً یکی هست رقصای آهنگاشون رو یاد می

 بینیم. تونیم بریم، ولی خب میما نمی

 هاشون رو فرستادی؟ها یا کلیپهای خودت آهنگتا حاال برای دوست -
 نه.
 کنی؟های خودت صحبت میاس با دوستتیدرباره بی -

ی شه، کساس میتینه، چون هر کی سلیقه خاص خودش رو داره، بعد هر کسم که بخواد فن بی

 اس بشه یا آهنگای بیلی آیلیش رو گوش بده.تیتونه آدم رو زور بکنه که بیاد فن بینمی
 ودت توی آهنگ خبر داری؟های خاز سلیقه دوست -

دن، وش میتر بیلی آیلیش گدن، تیلدا و آرنیکا بیشتر دوستام آهنگ انگلیسی گوشی میبیش
وش دونم، همه انگلیسی گجایی که من میدن، اآلن تا اونتر انگلیسی گوش میدونم بیشکالً می

 دن. می

 دن؟چرا همه انگلیسی گوش می -
اش بدبختیه. خب آهنگی اونا معنیش رو ریتمش بهتر از آهنگای ایرانیه، تو آهنگای ایرانی همه

 شیم. تر جذبشون میدیم، برای همین بیشتر ریتم رو گوش میشیم، بیشمتوجه نمی
 ممنون تینا جان.  -

 ساله 12، کایملمصاحبه با  -4-2

ن مدل اتاق لور، مثل لورن و اتاقممدل حتی کردنم و رایش هم آو  مهم لباس پوشیدنمن 

 .مثه مال اونههم ! رنگ دیوارای اتاقم هست

 

 سالم عزیزم حالت خوبه؟ -
 سالم بله ممنونم مرسی.

 کالس مجازی داشتی؟، جاکه بیای اینملیکا جون قبل از این -

ناهار خوردم و یه کم استراحت کردم و بعدش  ،2کالس داشتم تا ساعت  8از صبح ساعت  ،بله
 .جااومدم این

 حسابی درگیر بودی!امروز اوه! پس  -

سا شه کالطوری نیست که بخوایم بگیم میاصالً اون ،مثه مدرسه است قشنگ( آره، خنددمی)
 .رو پیچوند و اینا
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 شه؟خوب یعنی نیامدنت باعث جریمه می -
 کنن!میآره، معلمامون حضور غیاب 

 اگه اولش حضورت رو اعالم کنی چه طور؟ -

گن، بعضی وقتا هم آخر کالس حضور پرسن، اسمت رو میآخه بعضی وقتا وسط کالس سوال می
 کنن.غیاب می

 شه هیچ کاری کرد؟!پس نمی -
 نه واقعاً!

 رفتی؟می ها که مدرسهموقعاونیا  تر دوست داریای مجازی رو بیشهکالس -

ا شم، قبلنتاش خوبن، اآلن خب دیگه صبح خیلی زود از خواب بیدار نمی2جورایی هر اااممم یه 

شدم تا حاضر بشم و لباس بپوشم و به سرویس برسم و خیلیییی سخت بود طورا بیدار میاین 8باید 
 .برام

اما خب دوستام رو  ،خندد(رام میآگه )فهمیدم معلم چی میاصن نمی ،زنگای اول خواب بودم

و رکه اآلن دوستام این ،گذشتزدیم و خوش میدیدم و زنگای تفریح با هم بودیم و حرف میمی
 برام. سخته ،بینمنمی
 شی؟ها رو متوجه میتر درسطوری بیشیعنی این -

 بگن. شه مجازی درسش روخب آره، البته به جز ریاضی، چون نمی

 ها چه طور؟بقیه درس -
 گیم.که متوجه نشیم، توی گروه به معلممون می نه اونا خوبن، هر درسی رو هم

 گن؟ها هم جواب شما رو میاون -
ن های کوتاه علمی رو هم براموکنه، حتی بعضی وقتا کلیپآره، خانم معلم ما خیلی با ما کار می

 فرسته تو گروه یا مثالً هر هفته الیو اینستاگرامی داریم.می
 درباره درستون؟ -

گه، کسی هم مشکل داشته باشه، که نفهمیدیم رو خانم معلممون دوباره میآره، مثالً جاهایی 
 کنه.سریع تایپ می

 یک جورایی مثل ادوبی کانکت؟ -

 .شه اصالًتر هستش و نتمون هم وسطش قطع و وصل نمینه خب، اینستاگرام خیلی سریع
 هات مشکلی نداری؟چه خوب، پس تو توی درس -

 شه درس داد.فهومیه و از راه دور نمینه به جز درس ریاضیم، چون م
وجه مجازی همیشه مت یهاداخل کالس هست، مجازی ی شمااهملیکا جون اآلن که کالس -
 دی؟ای هم انجام میای دیگههیا کار هستی درس
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م شون و معلممون هچون باید بنویسم ،دمگوش می کنم و بعداًمی ریکوردو ر هامبعضی کالس
 شرکت نکنم.که های حفظیم رو هم شده های درسها، یه سری از کالسز اونشه اسریع رد می

 چرا؟ -

ه و من هم دارمشون و نیازی نیست گچون مثالً معلم ادبیاتمون از روی کتاب کمک درسی می
 که تو کالس باشم.

 ده.ات تنگ شهدلت برای دوست گفتی -
 ی.خیل

 داری؟ یخبر هااون م ازه باز ،بینیناآلن که حضوری هم دیگه رو نمی خوب -

 .یمکنویدیو کال می ،زنیمحرف می ،گروه واتساپم داریم، و فالو داریمر توی اینستا هم ،بله

 کنی؟هایی صحبت میچه موضوع هبع تر راجت بیشی خوداهبا دوستشه بگی می -

 دیگه. کنیماااممم خب راجب همه چی صحبت می

 ؟ دیبرام با مثال توضیح می -

 صحبتای درسیمون رو بگم؟ 

 ؟دکنیصحبت درسی هم می -

ز ادرس رو نفهمیم، یه  کالس مجازی متوجه نشده باشیم یا کالً توی رو اگه مثالً درس ،بله
  .پرسیمهمدیگه می

 غیر درسی چه طور؟ -

تر وقتا برای هم پستای اینستا اونایی که باحالن رو بستگی داره، ولی بیش( خب با کمی مکث)

   .کنیمصحبت میراجب اون  و فرستیممی

 ؟ دهایی دارنتر چه موضوعبیش د،فرستیکه برای هم می اییهپست -

 .نهست هاتر مربوط به تیک تاکرا و خوانندهبیش
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 شه اسمش رو بگی؟هاشون، میکدوم -

 رن؟ مثالً دیدی این پستایی که چالش می

 . دیدمخوب آره  -

  .خیلی باحالن اونا بعضیاش ،رهآ
 هاشون باحالن؟کدوم -

  .گریمای خوب دارهیا  های باحال دارهیا اکت تر اونایی که رقص دارهبیش
 کنی یا خارجی؟تر فالو میتیک تاکرای ایرانی رو بیش -

 .تر خارجیابیش
 مثالً کدومشون؟ -

  .ن لورنم، عاشق لباسا و مدل کلیپاشمخودم فَمثالً 
 
 

 
 
 
 

 چه مدلی هست؟چرا، مگه  -
 ندیدیش یعنی؟

 نه! -
 خب بذار عکسش رو نشونت بدم!

 رود که در آن چند فایل مخصوص لورن را دارد(.باشه )ملیکا به گالری گوشی خودش می -
 خوب پس اینه. -

 ،خواننده هم هستتازه  .رایشای عالیآموهای طالیی، هیکل خفن،  ،خیلی نازهبینی آره، می
 جدیداً.رایشی داده بیرون آت چندتا هم سِ .وایییی خدا عااااشقشممممدیدی چه خوببببه! 

 خوب فکر کنم خیلی دوستش داری... . -

 وای آره خیلی.

 ؟کسی رو دوست داریا چه هاز بین ایرانی -

  .ایرانیا خیلی خوشم نمیاداز 
 چرا؟ -

 ترن خب.نسبت به خارجیا ضعیف
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 چه نظر؟از  -
 ترن.تر و خوش هیکلنخوبن، خیلی خوشگلهای اونا خیلی خب تیک تاکر

 مثالً چرا مریم میرزاخانی رو انتخاب نکردی؟، تیک تاکرا هستندلورن و چرا الگوهات  -

 یوتیوب مستند یتو ،بعد از فوتش تازه و ،رزاخانی نداشتمیمن هیچ شناختی از مریم مآخه 
 و دیدم.ر بیوگرافیش

 درسته؟ ،ناختیشنمی ایشون اون رو یعنی تا قبل از فوت -
. ،رهآ  دقیقاً

 چرا؟ -
  !ندارمخیلی ریاضی دوست خندد( آخه من کالً )می

 شنا شدی؟آاز کی با لورن حاال  -

 .پیدا کردم رو پارسال پیج لورن 

موقع از اون ،فالوش کردم بعد ،رهمی رو خوشگله و چه قدر خوب چالشای رقص رقده دیدم چ

  .کنمروز پیجش رو چک می دیگه هر

 ذاری؟گاش وقت میهو دیدن پست لورن برای چک کردن پیج رقده هر روز چ -

در حدی که چک کنم  وقت بذارم،کم مجبورم  خب ،روزایی که درس داشته باشم ،بستگی داره
 روزایی که تعطیل باشه یا درس نداشته باشم همولی  ،ببینم پست و استوری جدید گذاشته یا نه

هم براش فن  ،برم رو چالشاش ،کنمهم سعی میرو  هم چنل یوتیوبش ،کنمچک می رو پیجش
 .کنمکلیپ ادیت می

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 کنی؟ ؟ چه طوری درست میهست فن کلیپ چی -

آهنگم  ،دونه کلیپ نداره که، پیجش پر از پستا و چالشا و موزیک ویدیوهاشهه ببین مثالً لورن ی

 دونستی؟خونده لورن! می
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 .دونستم خواننده هم هستمن نمی ،نه -

 .ره خواننده هم هست، صداشم واقعن خوبهآ

 رو از کجا یاد گرفتی؟ ادیت -

 از یوتیوب.
 چرا؟ -

 البته کارای مدرسه هم بهشون اضافه شده.، اآلن کنمهایی که برای لورن درست میبرای کلیپ
 کنی؟یعنی برای کارهای مدرسه هم از ادیت استفاده می -

 هامون.کنم برای کنفرانسکلیپ درست میآره مثالً 
  .دادین کلیپ رو توضیح میداشتی فَ -

جدا و راون شاتایی که خوشم میاد یا خیلی خوبه  ،ره، ببین مثالً از بین پستا و موزیک ویدیوهاشآ
  .ذارمروشم موزیک می ،چینمکنم، پشت سر هم با افکتای خاص میمی

 بره؟چه قدر وقت می وسونه یا سخت آن پس ادیتم بلدی! ویدیو ادیت کرد -

اش رو بعضی روزا که حوصله ،ترتر بیشطوالنی رقده چ هر ،طوالنی باشه رقده بستگی داره چ
  .کنمتاپ ادیت میشم با لپاز صبح که بیدار می ،داشته باشم و درسم نداشته باشم

 از صبح تا کی؟ -

اگه  ،طورا باشهاین دیقه 1اگه مثالً  ،شهوقتا یه روزه تموم می بعضیوقت تموم شه،  تا هر

 .ترتر باشه بیشطوالنی

 کنی؟ا رو چه کار میهبعد این ادیت -

فرستم، که )با خنده( خب تا حاال کنم، هم واسه خود لورن میاین ادیتا رو هم خودم استوری می
 .استوری کنن فرستم که اونا همسین نکرده! برای فن پیجاش هم می

 دارش بشی؟ چه چیزی توی لورن دیدی که باعث شده طرف -

ش ذاشت، خداییرایشا و عکسایی که میآفقط دوست داشتم و  رو ببین اون اوایل من فیسش

عد مثالً توی ب، کند(خیلی خوشگله عکساش، ژستاش، لباساش )با شیفتگی و شوق زیاد بیان می
 رو مهربونه و اصن خودش رقده دیدم چ ،زدداراش حرف میبا طرف ، وقتیذاشتالیوایی که می

ه یه بار مثالً یادم ،گهکنه رو میهای مختلف میهر چند وقت یه بار کمکایی که به خیریه ،گیرهنمی

 .ارهخودشم سگ د ،یه پول زیادی رو داده بود به سگای خیابونی که براشون پناهگاه بزنن و اینا
 رستنفهایی که برندا براش میبسته ،دهنشون می رو لباساش ،دهیاد می رو رایشاشآاااممم دیگه 

  .خیلی دوس دارم خیلی باحاله رو من آن باکسینگاش ،کنهمی 1آن باکسینگ رو

                                                             
نمایش محتویات درون جعبه محصول نام دارد  گشایی محصوالت ودر اصطالح به معنی جعبه( unboxingآن باکسینگ ) .1

 .شودو تهیه مییکه از آن وید
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 شی؟متوجه می اش روهکنه، تو صحبتبعد لورن که انگلیسی صحبت می -

ا شم یجاهاییم که متوجه نمیاونشم، متوجه می رو ترشرم، آره بیشمن خودم از بچگی زبان می
فهمیم چی کنیم بها نگاه میبا بچه ،فرستم توی گروهمی ،کنمکنم یا ریکورد میاز دیکشنری چک می

 .گفته
 دار لورن هستند؟هات هم طرفدوست -

 دار لورنیم!که همگی طرف آره، ما یه گروه داریم تو کالسمون

 ؟هست های لورن چه طورروابطت با فن پیجشناسی، های لورن رو هم میفن پیج -

باطیم، تر تو اینستاگرام در ارت، بیشکنیمجا بعضی وقتا چت میهم، اون یه گروه واتساپ داریم با
 فرستیم که استوری کنیم.های لورن رو واسه هم میکلیپ

 تو لورن رو به عنوان الگو قبول داری؟ خوب یعنی  -

 خدامه شبیه لورن باشم! دارم، همه جوره از کامالً قبولرو من لورن  ،رهآ

 ؟هست رایشآلباس پوشیدن و  ، منظورت از لحاظاز چه لحاظ یعنی -

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 مدل اتاق، مثل لورن و اتاقممدل حتی کردنم و رایش هم آو  مهم لباس پوشیدنمن ببین آره، 

ه من هر کاریم کنم مث ،البته لورن خیلی خوشگله ،مثه مال اونههم ! رنگ دیوارای اتاقم هستلورن 
ی ادر صورتی که ملیکا از نظر زیبایی چهره، چهره ،گویدشم )این جمله را با حسرت میاون نمی

 .نقص دارد(خواستنی و بی
 ؟هست چرا؟ مگه لورن چه جوری -

 . ...دیدی رو بابااا لورن خیلی خفنه! تو که خودت عکساش
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کنه و در و اسنپ چت استفاده می گرامای اینستاهکردی که احتماالً لورنم از فیلتربه این فکر  -
 نقص نیست؟ا هم قشنگ و بیهقدرنیحالت عادی ا

  .آخه توی الیوا و فیلماشم به همون قشنگیه ،نه

 مگه فیلتر فیلم نداریم؟ مگه اینستاگرام فیلتر برای الیو نداره؟ خوب -

نه ککنه و اصنم فتوشاپ نمیگفته که از هیچ فیلتری استفاده نمیآخه خود لورن چند بار  ،نه
  رو. عکساش

 

 
 

 
 
 

 کنی راست گفته؟ فکر می -

 گفته. راست نظرم به ٪111(جانب دارانه و مدافعانه)

 کنی؟های لورن گفتی، خودت هم آرایش میدر مورد آرایش -
 آره.

 ؟دت مشکلی ندارناهنواداخ -
 دن.های خونوادگی نه، ولی بیرون رو اجازه نمیمهمونیتو خونه و 

 ؟هست علتش چی ،چرا -
 گه سنم کمه.مامانم می

 و تو مخالف این موضوعی یا نه؟ -
 نه مشکلی ندارم که بیرون آرایش نداشته باشم. ،کنممن تو خونه هم خیلی آرایش نمی

 تر سوال بپرسم؟شه یک کم راحتمی -

 کنم.خواهش می بله
گفته بودی پدرت مذهبیه و مخالف رقص هست، پس چرا وقتی به حرف مادرت برای آرایش  -

 توجهی داری؟کنی، به حرف پدرت بینکردن گوش می
، مادرم راستش پدرم مذهبیه و مادرم خیلی معتقد نیست، یعنی معتقد هست، ولی مثل پدرم نیست

 گه نرقص چون گناه داره.ولی بابام می گه آرایش نکن، چون سنم کمه،حرفاش منطقیه، مثالً می
 تو خودت چی، مذهبی هستی یا نه؟ -

 کنم حد وسط باشم.سعی می
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 یعنی چی؟ -
 یعنی نه خیلی مذهبی، نه خیلی قرطی.

 ولی در دین رقص خیلی هم پذیرفته نیست! -

 آره، منم گفتم خیلی مذهبی نیستم!
 و یرمی خودتم ور درنمی تاکراکیت هیبق و لورن که ییاهچالش که یگفتتر قبل کم یک تو -

 ؟ یذارگمی مه اشتراك به رو وهاتیدیو ی،ریگمی ویدیو
  .کنممی یاستور خودم جیپ یتو ،رهآ

 ؟عمومی ای خصوصیه هست جتیپ -
 .نهست جمیپ یتو الیفام ازچندتا  و دوستام فقط ،وتهیپرا

 ؟یذارگبعمومی  رو وهاتیدیو لورن مثل که خواسته دلت حاال تا -
 مه ااون از ،هست هم فتا ه، پلیسذارینم و دهمی ریگ یلیخ بابام یول ،خوادمی یلیخ که دلم

 .بردن گرفتن رقصهای ویدیو نیهم سر رو مائده دختره اون، آخه ترسممی

 گفتی پدرت مذهبی هست؟ -
 ان.بله، پدرم اینا خونوادگی مذهبی 

 کنه؟پدرت تو رو محدود می -
 آره، مخصوصاً وقتی اینستاگرام نبود، آره.خب اوال 

 کرد؟یعنی بعدش که اینستاگرام اومد، پدرت دیگه محدودت نمی -
 چرا، ولی تو اینستاگرام نه!

 پدرت اینستاگرام نداره؟ -
 نه.
 مادرت چی؟ -

 چرا، ولی من دوتا اکانت دارم، یکی برای دوستام یکی برای خونواده و فامیالمون.

 کنی، چرا فالوشون کردی؟کار میبفهمند تو اینستاگرام چی اتنداری خانواده خوب وقتی دوست -
 خب من تو اکانتی که مامانم اینا رو فالو دارم، دختر خوبی هستم!

 شی؟و تو اکانتی که برای دوستانته، دختر بدی می -

 ذارم، مامانم اینا ببینن.های رقصم رو نمیخندد( خب نه، ولی کلیپ)می
 کنی؟تا حاال متوجه نشدند رقصیدنت رو ضبط می یعنی -

 ذارمشون!دونه به اشتراك میدونه، ولی نمیچرا مامانم می
 شه کرد؟توی اینستاگرام هر کاری می -

 اومم خب نه هر کاری.
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 چرا؟ -
 ترسم.خب من بعضی وقتا می

 از کی؟ -

 از پلیس فتا.
 
 
 

 
 

 
 
 ی،ذاشتگمی رو عمومی و پابلیک وهاتیدیو ی، همهدیترسینم فتا سیپل و بابات از راگپس  -

 ؟درسته
  .بخونم درس انقد نبود الزم هم گهید، دارپول هم، شدممی معروف هم، ذاشتممی حتماًخب آره 

  ؟یرب دانشگاه یخواستینم ی وخوندینم درس گهید ی،بود دارپول و معروفاآلن  اگه ینیع -
 ! برم چرا، گهید نه)با تعجب( 

 که با سواد بشی!خوب برای این -
 خندد(.)می

 ترسی، چرا؟ گفتی از پلیس فتا می -
 ترسم.چون مائده رو گرفته بودن می

 ذاری؟گو میر پس چرا هنوز ویدیوهات -
 مائده خیلی معروف بود. ،فالوورهای من خیلی باال نیست

 اگه تعداد فالوورهات زیاد بشن چی؟ -
 دیگه نذارم.موقع شاید اون ،فکر نکردم

 گیری؟قدر تحت تأثیرش قرار میبه نظرت اگه یه روز از نزدیک لورن رو ببینی، همین -

 تر.خب آره، شایدم بیش
 ها؟قدر خوب نباشهشاید رو در رو این -

 شه، آخه لورن خیلی خوبه!دونم مگه میاوممم شاید، نمی
 اشی؟ای هم هستند که دوستشون داشته ببه جز لورن کسای دیگه -

 جی حدید، آریانا گراند.اومم آره مثالً جی
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 قدر دوست داری؟ها رو هم همین اون -

 آره اونا هم خیلی خوبن، ولی لورن رو یه جور دیگه دوست دارم!
 کنی؟ ها هم فن کلیپ درست میبرای اون -

 نه همیشه، اگه وقتم کامالً آزاد باشه.

 از وقتی که به من اختصاص دادی ممنونم ملیکا جان.  -
 کنم عزیزم.خواهش می

 ساله 12ء، اسمامصاحبه با  -5-2

 هرقصندم هم، یسنهم  هم .هخودم هیشب یلیخباشه،  رایس هیشب تمیشخص دارم دوس خب

 .هکلیه خوشهم  ه وخوشگلهم س، ا
 
 اسمت چیه خانومی؟ -

 اسماء.
 خانم چند سالته؟ ءاسما -

 سالمه. 12
 گوشی یا تبلت داری؟ -

 نه. اما از گوشی مامانم استفاده می کنم.
 های اجتماعی عضو شدی؟توی رسانه -

 آره. اینستا.

 ؟یکرد فالو خودت اکانت با مامانت نستاگرامیا تو رو افرادی -

 خواهران هاشاك. ه وگراند انایآر مثالً ،هستن ینفر چنآره، یه 
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 ؟یکنمی چکشون روز هر -

  آره.

 چرا؟ -

 .دارم ور ذوقش و شوق واقعاً چون

 ؟یریبگ زشون چیزی هم یادا شده حاال تا -

 آره.
 چه کارهاییشون رو یاد گرفتی؟ -

 .موهاشون، رقصشون ششون، لباسشون، مدلیراآ مثالً
 ؟یزنمی مثال چندتا -

 واسه ،مریگمی الگو کردنشون درست پیکل مدل از مثالًیا  رممی ور چالشاشون از یبعض مثالً
 .رمیگمی دهیا رقصشون از مثالً ای میدار درس انگلیسی تو کههایی پیکل

 ؟یارگذب نستاگرامیا تو رو تخود رقصهای پیکل حاال تا شده -

 .نه

 چرا؟ -

 . یهسیانگل آموزش درباره مامانم یگوش تو هم من اکانت ،ستین من یبرا یگوش کهاآلن  خب

 ؟یکنمی نگاه الگو چشم به بهشونو  یدار فالو خواهران هاشاك رو گفتی -

 آره. تقریباً

 ؟یچ یعنی -

س، اهرقصندهم م، یسنهم  هم .هخودم هیشب یلیخباشه،  رایس هیشب تمیشخص دارم دوس خب
 .هکلیه خوشهم  ه وخوشگلهم 
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 ؟یچ یعنی نظرت به یخوشگل -

 .باشه کلیه خوش هم ،باشه خوشگل شاهچهر هم مثالً خب

 درسته؟ ،ستین خودشون دست که اهآدم چهره یول -

 .نسبتاً

  ؟یچ یعنی -

 .کنه یجراح ور شه خودچهرتونه می ،بود بد یلیخ صورتش یاعضا یکس اگه نظرم به

 کنه؟ب یجراح ور صورتش دیباآدم  چرا -

 !بشه خوشگل که

 ؟یچ بعدش -

 .باشن کلیه خوش و خوشگل که همهم دخترا واسه خب

 ؟یچ یعنی بودن کلیه خوش -

 .باشن الغر دیبا نظرم به خب

 باشه؟ کلیه خوشآدم  ،شهمی باعث بودن الغر یعنی -

 آره.

 ؟یباش الغر یدار دوست مه خودت -

 آره.

  ؟یمیرژاآلن  -
 آره.

 ؟یکرد کم وزن لویک چند -

 .لویک 13 حدوداً

 ؟هست لویک چند آلتدهیا وزن -

 .لویک 44
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 ست؟ین کم یلیخ (یک متر و شصت و هفت سانتی متر حدوداً) قدتت نسبت به نظرت به -

 .نه

 چرا؟ -

 !الغرن منهای سن هم همهاآلن  خب

 ؟سیکچه  مثالً یعنی همه -

 اون کلمیه دارم دوست من .رایس مثالً، هست مه الغر ه،کلیه خوش و خوشگل یک هر خب
 .بشه یشکل

 ؟یذارگمی همرو  تخود رقصهای پیکلی، بزن ور خودت اکانت و یریبگ ور تیگوش اگه -
 .رهآ

 ؟دندارن یمشکل موضوع نیا با تاهنواداخ -
 .نه

 ؟ی هستچه طور ینید مسایل به اتهنواداخ شیگرا -

 یه.معمول و نرمال

 ؟یچ یعنی -

 .دارنن یمشکل نایا و حجاب و رقص به نسبت یول ،خوننمی ور دعاشون ،خوننمی رو نمازشون مثالً

 ؟ی هستچ نینظر خودت درباره د -
 ندارم! ینظر )با خنده(

 ؟یکرد قیاسالم تحق نیتا حاال درباره د -
 .نه
 ؟یندار یمذهب هایبه موضوع یشیگرا چیه یعنی -

 قبول ندارم. رو ناینماز و روزه و حجاب و ا یول ،اعتقاد دارم به خدا که هست من
 ؟یکنمی کاریچ ور فراغتت اوقات -

 اومده کرونا یوقت از البته، خونه میاد انومیپ استاد مه هارم، جمعهمی زبان کانون هفته تو روز دو
 .خونممی کتابو  گهید رمینم گهید

 شه؟نمی برگزار انوتیپ کالس گهید یعنی -

 یجورنیا بگن هم اونا یارذب یگوش دیبا .شده یمجاز، خونه انینم گهید آموزشگاه یاستادا نه

 !گرفت ادی یجوراینشه نمی و !بزن
 ؟یکنمی کاریچ پس -

 شه؟بعد ببخشید، کی تموم می .خونه ادیب گردممی استاد هی دنبال ناآل

 همین اآلن. از این که برای صحبت با من وقت گذاشتی از شما متشکرم. -
 کنم.خواهش می
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 ساله 11ریحانه، مصاحبه با  -6-2

و، دونه بهمون بگه هلتصویری بگیریم، همون موقع که هیهاگه ما بخوایم با اونا تماس 

 جمع بکنن. باید خودشون از سئول بیان جنازه ما رو

 
 سالم ریحانه جان حالت چه طوره؟ -

 سالم، ممنون خوبم! 

 کنی؟چه خبرها، با این قرنطینه چه کار می -
مخصوصاً با فاطمه که  اس،تیبیکردم، توی اینستا بودم، آهنگای بلک پینک، مَل تماشا میمَل

 زنی.خوری با کل دنیا حرف میانگار داری دنیا رو می
 
   

 
 

 
 
 
 

 
 کردی؟با فاطمه چه کار می -

 ام هست.دختر خاله

 خوب!  -
دید، و میام رگرفتیم، دیوونه بازی، بعد یه دختره دیگه، دختره دخترخالهمثالً رقصاشون رو یاد می

ذاشت بازی کنیم، بعد یه بار من هلش اومد نمیگرفت، میکردیم، حرصش میجوری بازی میاون
 کنیم، بعد اونم از حرصش هر بار کهجوری بازی میکنی، ما ایندادم گفتم برو بابا، چیه حسودی می

که ما در رو وا کنیم اون بیاد، ما  کرد به شیشهگرفت پرت میای رو میکردیم یه وسیلهما بازی می
ت، ام اومد گفدادیم دیگه زد زیر گریه، بعد خالهکردیم، بعد ما بهش اهمیت نمیدر رو قفل میچون 

 کنید و اینا، ما قضیه رو براش تعریف کردیم، گفتیم دیدی حق با ماعه. جوری میچرا این
 کردی؟مَل نگاه میبعد گفتی مَل -

 آره. 
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 مَل چی داشت؟مَل -
مل مَل پشمل آبادی و بزباش پشنقلیه، یه دونه گلی باقلوازاده اس، یه دونه مَل مَل یه دونه ننهمَل

ها یه دونه بچه ها و خبرای خوبه، بچهشون مسابقه بازی و اسمای بچهآبادی، بعد مثالً تو برنامه
 ده. شه اوستا بلد، بعد بعضی چیزا رو آموزش میمیارن، اون می

 چه چیزهایی رو؟ -
 جور چیزا.کنن و اینت شکالت جعبه واسه هدیه درست میمثالً با پوس

 مَل چی برات خیلی جذاب بود؟توی برنامه مَل -
کارگاه ورزش و نرمشش، یکی هم میهمان اوستا بلده، یکی هم کارگاه نمایششونه که خودشون 

 کنن.نمایش بازی می
 چرا؟ -

ده، بعد آدم د هم که چیز یاد میدن، همون اوستا بلچون مثالً نمایش چیزای آموزنده یاد می

تونه ورزش هم بکنه بعد بازی هم داره، مثالً طناب رو به مدالی مختلف دربیاری، خودت روش می
 وایسی، راه بری، واسه تمرکز خوبه یا ورزشاش هم واسه گردن و دست خیلی خوب بود.

 ی جالبی باشه. پس باید برنامه -
 آره.

 شه؟ چه ساعتی پخش می -
 .9تا  8و تکرارش ساعت  4تا  4ش ساعت

 بینی؟ مَل چی میخوب دیگه به جز مَل -
 کردم.بود، اونم نگاه می 2اگه گروه شب نقاب
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 دی؟درباره این هم توضیح می -
اسمشون هیچا، هربا و یه دونه کوند هست، هیچا گربه بود، دویدنش سریعه، هربا قدرت داشت، 

اومدن، بعد دشمنای مختلف داشتن مثل مارمولک بود، ولی اینا آدمیزاد بودن به شکل اینا در می

ن، کوندم دادرفتن دشمن رو شکست میکرد، اونا شبا مینینجای شب که یه آدامسی داشت، پرت می
 کنه. تونه تیر پرتاب کنه، چشماشم خیلی تیزه، پروازم مییه جغده که می

 هان خوب! آ -
 کردم.بعد یه دونه تعمیرکارانم نگاه می

 
  

 
 
 

 
 
 های تلوزیونه؟ها کارتوناین -

 آره. 

 کردی؟چرا نگاه می -
عد کنم، این جالبه، بگف باید چه کار کنید، اآلنم که خرسای کله فندقی رو نگاه میمثالً می

 تر المپ. ده مثالً برای مصرف کمکنه و یاد میهای زندگی هم خیلی بهم کمک میمهارت
 
 
 

 
 
 

 کنی؟های کله فندقی رو نگاه میبعد چرا خرس -
خوام لباسش رو بخرم، ولی هیچ کدومشون رو الً میجالبه دیگه، خرساش رو دوس دارم، اآلن مث

 اندازه رکاب زنان کوهستان دوست ندارم، هیچ کدومشون رو اندازه اون دوس ندارم.
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 چرا؟ -

 ان.رکاب زنان کوهستان دوچرخه سوارن، چون انیمه 
 چی هستن؟ -

 انیمه یعنی مال کشور ژاپن.
 هستن.هان چون انیمه آ -

 ها اونا رو دوست دارم. ن انیمهآره فقط هم بی

 شه، بهم توضیح بدی؟دونم انیمه چی میریحانه من نمی -
تلفی های مخاس. بعد مثالً شکل انیمه مال کشور ژاپنه، ژاپن هر چی تولید بکنه، اسمش انیمه

ی یه پیاله، عین چی دست و شه اندازهشن، چشماشون میداره دیگه، وقتی نگران و استرسی می
 زنن، خیلی باحاله، باید نگاش کنی.بال می

 یعنی آموزنده هست؟ -
داد، بعد قه میداره، جالبه، پر استرسه، مثالً یه بار اونادا داشت با مانا مسابآموزنده نیست، خنده 

اونادا  کردم کهشه، تموم شد، من تا فرداش داشتم دعا، دعا میجایی که معلوم نبود کی برنده میاون
 برنده بشه که اونم برنده شد، خیلی استرسیه، جالبه، هیجان انگیزه! 

 پس چون هیجان انگیزه دوستش داری؟ -
جالبی هم داره، مثالً اونادا واسه این که آره، مثالً برای دوچرخه سواری هم آموزنده اس، شعرای 

 تر بشه، باید شعر بخونه رقابت تنگاتنگیه.بخواد سرعتش بیش
 آهان به خاطر استرس و هیجانی بودنش؟ -

سم، نویدوسش دارم دیگه، خیلی دوسش دارم، مثالً اگه پروفایل شادم، من دیگه راجب اونا نمی

 ولی توی دلم پر از اوناعه. 
 ه؟پر از چی -

 نوشتم. پر از رکاب زنان کوهستان، راجبش قبالً می
 نوشتی؟ چی می -
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مثالً رکاب زنان کوهستان شما هفت نفر همیشه در قلب من خواهید بود، اسمشون رو اآلن زیاد 
ید وقت از قلب من فراموش نخواهزدم، شما هیچنوشتم، بعد مییادم نیست، ولی اسماشون رو قبالً می

فادیا که گروه شب نقاب رو خیلی دوس داره، اون عاشقشه، اون لوازمشم داره، شد، مثل دوستم 

خوام لوازمشون رو بخرم، البته اگه مامانم اینا اجازه سوتش، لباسش، تخت و کمدش، ولی منم می
 خوام تم اتاقم رو بکنم زرد و سفید، چون رنگ اونا زرد و سفیده. بدن، می

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 ن کار رو بکنی، که چی بشه؟خوای ایخوب چرا می -

 خوام اونا رو همیشه توی ذهنم داشته باشم. چون می

 نوشتی؟نوشتم، کجا میشون میبعد گفتی درباره -
ینک رو پاس بود، بعد یه بار عکس بلکتیتوی بیوگرافی شادم، ولی قبلش پر از عکسای بی

ها رو و نیست، گفتم خانوم من اینگذاشتم، یکی از معلمام گفت، عزیزم اون عکسو بردار مناسب ت
 دوسشون دارم، لیزا بایسَمه.

 چیته؟ -
 بایسمه.

 یعنی چی؟ -
 یعنی خیلی دوسش دارم.
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 از کجا یاد گرفتی؟ -
یاد  امشناسم، از اونه، البته ماکان بند رو از صدقه سری پسرخالهام، من هرچی رو میاز دخترخاله

 گرفتم. 

 گفتی.بیوگرافی شاد میبعد داشتی راجب  -
نوشتم اس رو دوس دارم یا مثالً اسم اعضای گروه رو میتینوشتم، بیتو بیوگرافی شاد قبلش می

 یا بلک پینگ.
 نوشتی؟ها رو توی بیوگرافیت میحاال یه چیزی ازت بپرسم، چرا این -

 تونن ببینن.چون بیوگرافی رو همه می
 حاال چرا؟آهان پس دوست داشتی همه ببینن،  -

خوام، ولی اآلن مثالً تو بیوگرافی گوشی مامانم آره خب دوس داشتم ببینن که من کیا رو می
م رو کنه، قلباینه: شکست، پودر شد، نابود شد، سوخت، زیر پای همه لگد شد، ولی هنوز کار می

روز منه، خدایا گم، همه اینا کار خداس یا مثالً توی گوشی بابام اینه خدا، خدا، خدا، ذکر هر می

 دوستت دارم، تو خالق همه چیزی. 
 خوب به نظرت چرا همچین چیزهایی رو گذاشتن، اصالً بیوگرافی برای چیه؟ -

اس، تیی تلفنش توی واتساپ زده بود بیی تلفنته، مثالً یکی از دوستام دربارهبیوگرافی درباره
 اس رو دوس دارم. تییعنی من بی

 ن چیزهایی که مامان و بابات گذاشتن توی بیوگرافیشون، چیه؟نظر خودت راجع به او -
د شه باهاشون، بعها دعواش میمامان من با بعضی از فامیالمون خیلی مشکل داره، بعضی موقع

کنه، به نظرم مامانم خیلی ناراحته، واسه همین بیوگرافیش رو کنه یا گریه میبه بابام شکایت می
ام دعواش شده بود، بعد مامان بزرگم رف مامانمم، ولی یه بار با عمهجوری نوشته، بعد منم طاون

ات برات خریده فرستاده، یهو مامانم چشاش مون، گفت خوراکی برام آورده بود، گفت عمهاومد خونه
ن، عمه خوام مامان جورو درشت کرد، به من نگاه کرد، یعنی قبول نکن، منم قبول نکردم، گفتم نمی

 خورم اینا رو.احت کرده، من نمیمامانم رو نار
 ها هست، بهتره خودشون حل کنن.ها مسایل بزرگخوب این -

 شن. نه دیگه، من طرف مامانمم، باید روشون رو کم کنیم وگرنه پرو می

 پینک به من بگو.خوب ریحانه یه کم راجب بلک -
ی که دوسش دارم، جن چهارتا دخترن لیسا، جیسو، رزی، جنی. لیسا بایس اول منه، یعنی کسی

دوم، رزی سوم، جیسو هم آخریشه. ولی توی کسایی که صداشونو دوس دارم، جیسو اوله، رزی 
 دومه، لیسا سومه، جنی آخر. 

 کنن و چرا تو دوستشون داری؟ها چه کار میدی اینخوب یه کم توضیح می -



 الگوهای کودکان سرزمین من /  88 

 اس هم اسماشونوتیبی خونن اینا رقصاشون آسونه، ولیرقصن، بعد میان اینا، میخواننده 
تونم بگم تهی، یونگ، که بایسمه، بعد شوگا بایس دخترخالمه، بعد جی هوب، بعد جون کوی، می

 بعد جیم، بعد جیمین، بعدم نامجون. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 ها رو دوست داری؟چرا این -
رو به من ها ام ایندونم که چه جوری بگم، دخترخالهاینا رو خب مثالً دوسشون دارم دیگه، نمی

 اس بودم.تیمعرفی کرد، من قبالً هِیتِر بی
 هیتر یعنی چی؟ -

 ام، بدم میاد ازشون. هیتر یعنی کسی که از اونا بدش میاد، یعنی اآلن که هیتر مامامو
 

 
 
 
 

 
 
 

 مامامو چیه؟ -
 ان یا اِکسو از اونا هم خوشم نمیاد. یه گروه دخترونه چهار نفره اس، خواننده 
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 ها فرقشون چیه؟چرا، این -
 مثالً مامامو یکی از دختراش چشاش بادومیه.

اس فرقشون چیه که یکیشون رو دوست داری، یکیشون تیخوام بدونم مثالً اکسو و بینه می -
 رو دوست نداری؟

 دونم، ولی اکسو زیاد پسرای جالبی نیستن.اس خیلی چیزا میتیخب من راجب بی
 از چه نظر؟ -

تونم یاد اس با این که رقصاشون سخته، ولی اگه سعی کنم، میتیرن، ولی بیرقص پا میمثالً 
 بگیرم.

 هاشون هم هست؟بعد به خاطر قیافه -

های بدی ندارن، ولی مامامو یکیشون انگار شبیه جن و پریه، ولی نود درصد آدمایی اکسو قیافه
ن اسم، نمیاد بگه متیاد بگه من عاشق بیخوان، عاشق اونن، بعد مثالً کسی که میکه مومویی 

 ام.گه من آرمیام، میاسیتیبی
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 یعنی چی؟ -
خواد بگه من آرمی یعنی سرباز، اونا برا خودشون این اسم رو انتخاب کردن که کسی که می

ا کسی که پینکم، بگه پیلینک یخواد بگه من عاشق بلکاسم، بگه آرمی یا کسی که میتیعاشق بی

 گه من موموام. ام میخواد بگه عاشق مامامومی
 ها رو گذاشتن؟به نظرت چرا این -

 برای این که آدما راحت بفهمن طرف عشقت کیه. 
 گذرونی؟ها میقدر دوست داری، چه قدر وقتت رو در روز با اینها رو اینتو که این -

ها و کاری نداشته باشم، حاضرم تموم روزم رو فقط آهنگای این من اگه تبلتم شارژ داشته باشه
 رو گوش بدم فقط. 

 گه آهنگاشون؟شی چی میمتوجه می -
شنوم، انگار مثالً رفتم اس رو میتیای بیاندن، وقتی صدای آهنگ دینه، ولی آرامش بهم می

مثالً آهنگ تک جیسو رو توی فضا یا مثالً آهنگ دینامیت، انگار من رو یکی منفجر کرده یا 

ر یکی شنوم، انگاخونه، جیسو و جیمین آهنگ تکشون رو میشنوم، انگار یکی برام الالیی میمی
 خونه. داره برام الالیی می

 
 

 
 

 
 
 

 

 به نظرت چرا این طوریه؟ -
 حس من به اوناعه.

 پس معلومه خیلی دوستشون داری؟ -
ه ساله ام که سعاشقشونم، ولی توی همین حد اآلن دختر خالهساله آره با این که من تقریباً یک

هم  پینک چهار ساله، بعد یه چیز جالب انگیزاس هفت ساله خواننده ان، بلکتیاسه، بیتیعاشق بی
 پینک توی یک روزه، اگه گفتی کدومام و چهارمین سالگرد بلکخوام بهت بگم، تولد پسرخالهمی

 تر بود؟واسه من جذاب

 پینک؟الگرد بلکس -
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پینکن و من اولین سالگردمه، من یه آرزوی بزرگ دارم که این که توی چهارمین سالگرد بلک
 کنم بر آورده شه.دعا، دعا می

 چیه آرزوت؟ -

 این که یکی توی الیو لیسا باشم، یکی تهی یونگ. 
 منظورت از الیو چیه؟ -

ره، الیو امیر، من تنها چیزی که تیر رو یادم نمی 24وقت ی زنده اس، من هیچالیو یه برنامه
کردم، فقط این بود عاشقتمم، زندگیمی، عاشقتم، عمرمی، فدات شم. انقد نوشته بودم آخر تایپ می

نوشت تو بس کن دیگه، سرم رفت، هی عاشقتم، تو زندگیمی و اینا سرم درد گرفت، بعد حاال ماکان 
نوشتم و رهام هادیان جزوش هستن، حاال من هی پشت سر هم می بند یه گروهن که امیر مقاره

گفتیم، بعد به کنم، همه میرهام کو، رهام کو، رهام کو، رهام کو، اونم گفت اآلن رهام رو وصل می
 کنید. یه دختره توپید گفت، بس کن دیگه، من خوشم نمیاد این کلمه رو هی تکرار می

 

 
 
 
 

 
 

 
 کدوم کلمه؟ -

وس دونم اگه من رو دگید، باشه میات شم. گفت بس کن دیگه، من بدم میاد هی میعاشقتم، فد
 کردید. نداشتید، عاشق من نبودید که من رو دنبال نمی

 طوری برخورد کرد؟یعنی واقعاً این -
 گفت من هر کی رو باهاش عصبی برخورد کنم، یعنی دوسش دارم از ته دلم. آره، اون می

 رد کرد با اون دختره؟پس یعنی تند برخو -

 پینک اگه سردش بشه، منگه من با هر کی تند برخورد کنم، یعنی حاضرم... به قول بلکمی
 شم. میام آتیشش می

 که به من قشنگ توضیح ندادی الیو چیه.بعد این -
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زنده  تونه همینا روکنم، یکی میی زنده اس، اآلن مثالً من دارم این صحبتا رو میالیو یه برنامه
بینه، عوض این که بیاد رو در رو با من صحبت کنه، ببینه، انگار کنار منه، ولی داره توی گوشی می

 کنه برام. تایپ می

 آهان، بعد چرا رفتی توی الیو اون پسره؟ -
 ام. ماکانیخب باالخره من 

 ماکانی یعنی چی؟ -
 یعنی کسی که ماکان بند رو دوس داره، مثل آرمی. 

 چرا ماکان بند رو دوست داری؟ -
 شه، دوسشون دارم. سالی می 8، 4یه 

 چرا؟ -
ای میاد، دیگه از قبلی خوشم نمیاد، ولی ان، من یه عادت بدی دارم خوانندهپسرای خیلی نازی 

 تاشون رو دوس دارم، چون اینا بهترینن.اس رو من هنوز هر سهتیبی ماکان بند و بلک پینک و

ا از وقت این دوتام فقط این دوتان، یعنی هر بازیگری از دلم بره، هیچبعد بازیگرای مورد عالقه
 ره.دلم نمی

 نگفتی چرا ماکان بند رو دوست داری؟ -
ام برام گذاشت، بعد من هر جا رفتم اون آهنگ رو آهنگ هر بار این درو محکم نبند رو پسرخاله

 شنیدم، وایمیستادم، بعد آهنگش رو دانلود کردم، راجبشون خوندم بعد. می
 ها کجا خوندی و چی خوندی؟راجع به اون -

این که کی ان و چی ان رو توی اینترنت سرچ کردم، بعد عاشقشون شدم، بعد یه بار توی اینستا 
 گرفتم.، دروغ بود، شایعه بود، من یک هفته داشتم افسردگی میزدن امیر ازدواج کرد

 چرا؟ -
 کنیم، ولی ایناگفتیم ما بزرگ شیم با اونا ازدواج میام، دختر عموم میکه من دختر خالهچون

ه رفتیم شمال، هر جا کدونن ما کجای دنیاییم، ما کی هستیم، من و دخترعموم هر موقع که مینمی
گن، من گیرن به ما میکردیم اونا ما رو گروگان میگفتیم مثالً فکر میفقط می باهاشون بودیم،

ده بعد اس، ماکان بنتیکنیم، من توی تبلتم به غیر از بلک و بیعاشقتم و ما باهاشون ازدواج می

 من بایسم امیره. 
 کردی؟بعد راجب ازدواج باهاشون توی ذهنت چی بود و چه فکرهایی می -

رم کنسرتشون، اون موقع قرار بود پسر باشه، رم، ملکا آبجیمه، میفتم، من با ملکا میگمثالً می
خواستم اسم داداشم رو اسم یکیشون رهامه، اسم یکیشون امیره، می ملکا هنوز به دنیا نیومده بود،

ن وشوخواستم برم جلبزاریم توی شناسنامه علی اصغر، بعد رهام صداش کنیم یا ماکان، بعد من می
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اول بگم، شما نباید ازدواج کنید، من عاشقتونم، امیر تو نباید ازدواج کنی تا من بزرگ شم، بعد به 
جا شاهدی، بعد خود رهام تعجب کنه، بگه رهام؟ بعد بگم آره، ملکا که آبجیمه بگم، رهام تو این

دم، دیرو داشتم میجا شاهدی، باید این حرفا رو یادت باشه، بعد یه دختر حاال اصالً ماکان تو این

ی ذاشت دختره بره نزدیکشون، قشنگ دستش رو ضربدری کرد، کوبوند تو سینهبادیگاردشون نمی
دختره، امیر یه چک خوابوند تو گوش بادیگاردش، یعنی من دلم حال اومد، از ته قلبم خندیدم، بعد 

سالش بود، من با خودم  14 که دخترهبه بادیگارده گفت، تو اخراجی، بعد دختره رو بغل کرد با این
کشیدم، ولی امیر من گفتم، ای کاش من جای اون دختره بودم اون دردی که اون کشید رو من می

 کرد. رو بغل می
 اآلن هم دوستش داری؟ -

ام پرسیدم، دوس داری اآلن عوض این که خونه ما باشی، کجا باشی؟ آره، بعد یه بار از دختر خاله
نم، من اس یه جان. گفتم متیپینک و بیهایی باشم که بلکیکی از برنامهگفتم من دوس دارم تو 

 گم. اآلن دوس دارم، اآلن از ته قلبم می

 دیگه چی؟ -
ه بود، اس، بعد مثالً جیمین یه جوری نشستتیچند وقت پیشا یه تماس تصویری الکی بود با بی

عد گفت تو خیلی کیوتی، من عاشقتم، بانگار نشسته بود روی مبل، بعد یه چیزی بود، نامجون می
 ی فوضولم رفت به بابام گفت. خاله زهره

 چی گفت؟ -
 کنه و فالن و بیسار، بابامم گوشی رو ازم گرفت.جور چیزا رو نگاه میگفت آره، این

 یه بار قشنگ بگو به بابات چی گفت؟ -
زنه، بعد داره با اونا حرف می دونم، دخترت رفته تماس تصویری با اونا رو دانلود کرده،گفتش نمی

کردیم، اگه قرار باشه با اونا تماس تصویری داشته باشیم قلبمون من و فاطمه با هم داشتیم فکر می
 کنه. ایست می

 تماس تصویری الکی بود؟ -
آره، فیلم ضبط شده بود، اما اگه ما بخوایم با اونا تماس تصویری بگیریم، همون موقع که هیه 

 جمع بکنن. بگه هلو، باید خودشون از سئول بیان جنازه ما رودونه بهمون 

 قدر دوستشون داری؟یعنی این -
 کنم. من حاضرم جونم رو براشون بدم، اگه یه روز بگن کرونا گرفتن من خودم رو اعدام می 

 جداً؟ -
 آره.
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ر تبیششه این قدر دوستشون داشته باشی؟ انگار از مامان و بابات هم آخه چی باعث می -
 دوستشون داری؟

تر کنم، مامان و بابام رو بیشکنم، دق مینه دیگه، مامان و بابامم یه چیزیشون بشه، سکته می

، ی اولنی هفتم، هشتمن، ولی مامانم و بابام و خواهرم ملکا، توی رتبهدوس دارم. مثالً اونا رتبه
 برم. ببین اگه اتفاقی واسه مامان و بابام بیفته، من سرم رو می

 دی؟هاشون رو گوش میها رو دوست داری و آهنگدونن که این قدر اینبعد مامان و بابات می -

ا شون کن، الهی اونگه بسه، خفهذارم، مامانم میخوام کار بکنم، اونا رو میدونن، وقتی میآره می

عد با دونم و تو، بمیگم، مامان، یه بار دیگه همچین حرفایی بزنی من الل شن بمیرن، بعد منم می
گه، اُسکل خَرمی و اینا، بعد واسه ای میانسازه، مثالً واسه آهنگ دیریتم آهنگای اونا آهنگ می

خوام اینا از ذهنت گه میکنی؟ میگم برای چی این کارا رو میجوریه، بعد میماکان بندم همین
ه. بعد کنم، عوض این که از ذهنم بیفتمیگم مامانی تو این کارا رو بکنی، من بدتر لج بیفته، من می

تونم کنم، چیه و من چرا انقد محبت به اینا دارم، خب من میشینم با خودم فکر میبعضی وقتا می

 بگم نه بایسی دارم، نه کراشی، نه چیزی. 

 منظورت از کراش چیه؟ -
را هر کس که مکراش یکی رو دوس داری دیگه، مثل بایِسه، من خودم یه ضرب المثلی ساختم، 

 داند، کفرش به کنار، عجب کراشی دارد.کراش خود می

 تو اآلن روی کی کراش داری؟ -
 ام، یه صدای نازی داره. اس، روی صدای دوستِ دختر خالهتیپینک، بیبلک

 خوب یه کم راجع به بازیگرهای مورد عالقه خودت بگو؟ -
 ون پیش میاد که دارا حیایی کیه؟امین حیایی و دارا حیایی، حاال یه سوال اآلن برات

 
 

 
 
 

 
 

 کیه؟ -
 سالشه.  21پسر امین حیاییه،  

 ها رو دوست داری؟چرا این -
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 میرم. دارا که اصالً براش می
 چرا؟ -

خواد، اصن من برسم سمت دارا که یه چشای خفنی داره، یه صورت خفنی داره که آدم دلش می

 شسته شده )با خنده(. کنم، انگار صورتشاون، اون قدر بوسش می
 کنی؟توی ذهن خودت چه فکری راجع به اون می -

کنم؟ کنم اگه یه روز به اون برسم چه کار میخوام بخوابم فکر میمن مثالً بعضی اوقات که می
سالشه،  21سالشه نمیاد با من ازدواج کنه، حاال اون  21شاید امکان داره من حاال مثالً اون که 

 ن.کنن با من ازدواج کنای سالشه، اینا که صبر نمیسالشه، امیر بیست و خورده 31ماکان بند رهام 
 اگر صبر کنن، حاضری باهاشون ازدواج کنی؟ -

 اگر با همین قیافه بمونن، آره. 
 اش هست فقط؟پس به خاطر قیافه -

اد. میاش و خیلی چیزای دیگه. حتی اون صدایی که داره، حتی من از کیسان هم خوشم قیافه

شه کیسان، کیسان دیباج که کیسان یه اسم عربیه، دست راست مختار کیهان بود که به عربی می
ی جالبیه، اسم دارا حیایی رو هم دیدم، گفتم ها رو توی از سرنوشت دیدم که یه برنامهبعد من این

یز جالبی هم چام گفت خنگه، پسرشه دیگه، بعد یه چه قدر فامیلیش شبیه امین حیاییه، دختر خاله
 خوام بگم.راجب امین حیایی هم می

 
 

 
 
 
 

 
 
 بگو عزیزم. -

 امین حیایی طالق گرفته، یه زن دیگه گرفته. 
 دونی؟اِ از کجا می -

ثانیه قلبش وایساد، ولی دوباره  21زنه، پژمان بازغی هم سومیشه، یه بار توی اینستا خیلی می
 زنده شد.

 دونی؟از کجا می -
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 ش اینستا.ااینستا همه
 آهان بعـ.... . -

و گرفتن، گفتن تآهان، تازه، تازه نامجون هم لباس جون گوك رو هم پاره کرده، داشتن فیلم می

تونی لباس یکیشون رو پاره کنی، گفت آره. کمپانی رییسشونه از نامجون پرسید، سولو یا می
سی کدومشون گفتن تو که رییاس، چون رییسشون بود، تیاس؟ سولو یعنی تک خونی، گفت بیتیبی

کنی؟ گوکی رو آورد جلو، بعد لباسش زیاد خوب نبود، قشنگ جلوی دوربین اومد، حاال رو انتخاب می
 کنن جلوی کنسرت.خودشون لباسشون رو پاره می

 کنن؟هاشون رو جلوی کنسرت  پاره میچرا لباس -
الً زنن یا مثا دست صورتشون رو میدن یا بزنن، من عاشقتم، هر کی آرمیه، جر میمثالً داد می

 .کشنمونه یا مثالً موهاشون رو میکشن، فقط یه دونه میگیرن میکالهشون رو بندش رو می
 زنند؟به نظرت چرا طرفدارها با این کارها به خودشون آسیب می -

 نخواد جای اوخوان بگن که ما خیلی دوستتون داریم، وای یعنی من دلم میکه میبرای این

 دختره باشم. 
 کدوم دختره؟ -

ببین یه جا کلیدیه، میندازن هر کی گرفت مال اونه، گوکی یه دونه جا کلیدی عکس خودش رو 
پرت کرد، افتاد رو چشم اون دختره برداشت، دختر رو آورد روی صحنه جلوی صحنه ازش عذر 

مثالً یه دختره گفته بود، اس بهش یه جا کلیدی دادن، تیخواهی کرد، بعد هر کدوم از اعضای بی
خوام، بلیزاشون رو در آوردن با یه جلیقه اومدن، بعضی وقتا اصن با یه هر چی اآلن تنتونه رو می

نن و کگن، اونا آرایش میهام میشلوارك و یه لباس تکی میان، اونا اصن خارجین، بعد پسرخاله
 ندازن، ولی نمیان رژ لب بزنن که.ذارن، گوشواره و گردنبند میفالن، خب آره اونا خط چشم می
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 کنن؟خوب اگر پسر هستند، چرا این کارها رو می -
توی ایران انگشتر و گردنبند جا افتاده اس، توی کره اینا هم جا افتاده اس، توی ایران هر کی 

 جا هر کی داشته باشه، انگار پیرمرده. ریش نداشته باشه، انگار نه انگار مرده، ولی اون

 دونی؟ها رو از کجا میاین -
م، توی ایه مثل اینستاگراخونم راجبشون، دینامیت توی الیکی که یه برنامهخب توی گوگل می

دونی چند نفر اونا میلیون می 81میلیووون، تو کشور ایران از بین  31میلیون الیک خورد  31یه روز 
 میلیون نفر. 41رو دوست داره؟ 

 خوب فرض کن رفتی کنسرتشون خوب، دوست داری کنسرت کدومشون بری؟ -
 تا اگه توی ایران باشم صد در صد ماکان بند.بین اون سه 

 تونی بری.تاشون رو هم مینه فرض کن که هر سه -
تر دوس شون بیشاس رو از همهتیاس. با این که بیتیپینک، بعد بیاول ماکان بند، بعد بلک
 کنم؟دونی چه کار میاس، میتیدارم. اصالً من برم پیش بی

 کنی؟چه کار می -
 کنم! رم از روی صحنه تهی یونگ رو بغل میحتی اگه کمپانی صورتمم کبود کنه، می

 چرا؟ -
چون بایسمه، بعد شده باشه، جلوی همه تهی یونگ منو پرت کنه زمین بگه برو بابا، تو کی 

یخت و قیافه، حتی جلو همه ضایع بشم، همه به من بخندن، من برام اهمیت نداره. هستی با این ر
گم، باشه شما منو مسخره کنید، ولی من تهی یونگو از گیرم، از یکیشون میحتماً بلندگو رو می

ام اولین بار عکسشون رو نشونم داد، گفت تر دوست دارم. من همین که دخترخالهی عالم بیشهمه
ر شناختمش، وقتی فککه درست نمیه، من دستم رو گذاشتم روی تهی یونگ، با اینکدوم بهتر

 کنم تهی یونگ منو ببینه شاید یه چیزی که ازش بخوام رو بهم بده.می
 چی مثالً؟ -

ره دیدم، واقعاً به اون دختمثالً عین اون دختره بهم جا کلیدی بده، بعد من یه فیلم رو داشتم می
 . و پسره حسودیم شد

 چرا؟ -

 خواد من جای اونا باشم.دلم می
 چه فیلمی بود؟ -

تره دن. دخذارن کسی بره نزدیک، چون هل میوقت نمیره سمت صحنه بادیگاردا، هیچپسره می
و پسره رفته بودن نزدیک، گفتن اگه نذارین ما ببینیمشون، چاقو هم برده بودن گفتن رگ دستمونو 



 الگوهای کودکان سرزمین من /  98 

بادیگاردا رو، اونا رو هل داد با سر رفتن توی دیوار، بعد اومدن اونا زنیم، بعد جون گوك که دید می
 رو روی شونش گذاشتن بردنشون.

 کار رو برای دیدنشون انجام بدی؟ تو حاضری این -

 من حاضرم بادیگاردا صورتم رو کبود کنن، دست و پام رو قطع کنن، ولی برم ببینمشون.
 فقط ببینیشون یه لحظه؟ -

 برم دستم رو بزنم سمتشون، بغلشون کنم. 
 تر دوست داری، چرا؟گفتی تهی یونگ رو از همه بیش -

شناختم چون اولین عکسی که دیدم ژولیده بود، شناختم، فقط جیمین رو میببین من اصالً نمی
 سوزه.من دلم واسه جیمین و جیم می

 چرا؟ -
 ن دستش کوچیکه! تونه دستشو به شکل قلب در بیاره چوجیمین نمی

 تر دوست داری؟یه چیز رو نگفتی، چرا تهی یونگ رو از همه بیش -

ت رو ام گفت اگه بایِسببین من اولش، دو، سه هفته گفتم بگذار بشناسمشون، بعد دخترخاله
سخره اس رو متیگن داری بیگی هیشکی، بعد میانتخاب نکنی، ازت بپرسن بایست کیه، می

منم دستم رو گذاشتم روی تهی یونگ، وقتی شناختمشون گفتم: خدایا شکرت،  کنی و اینا، بعدمی
 شکرگزارم که دستم رو گذاشتم روی این بشر. 

 چرا؟ -
 تیپه توی دنیا، توی هستی، سومین مرده خوشگله. خوشگله، خوش

 پس به نظرت خیلی خوشگله؟ -
 نظر من نیست، نظر کل دنیا هس! 
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 ها باشی؟کنی شبیه اونها باشی یا سعی مییه اوندوست داری شب -

ش اس، اآلن سفارتیذاشتم بیخریدم، قابش رو میذاشتن، من یه گوشی میاگر مادر و پدرم می
ه، من براش شگفتم، جیمی انگشتاش کجه، اذیت میدادم برام پیکسالشون رو بیارن، بعد داشتم می

 شه. ذاره درست میکردم که خوب بشه، اآلن یه دستگاهی هست، اونو میدعا می
 دارشونی، چیزی ازشون یاد گرفتی؟تو توی این چند وقتی که طرف ریحانه حاال -

گن، شده باشه بدترین کار دنیا رو بکنن، وقت دروغ نمیازشون صداقت رو یاد گرفتم اونا هیچ
گن، خانه بلک پینک، خانه پینک میگن، اونا مثل برادرن واسه همدیگه، مثل بلکدروغ نمی

 اسه.تیبی
 که صداقت دارن؟دونی از کجا می -

امجون کرد، نتوی گوگل همه فیلماشون رو دیدم، مثالً تهی یونگ یه بار داشت پنهون کاری می
دید هلش داد، گفت ما روز اول مگه به هم قول ندادیم با هم رو راست باشیم، داشتن تهی یونگ 

 کردن. رو حذف می

 خوب دیگه چی یاد گرفتی؟ -
 رو هم ازشون یادگرفتم. صداقت، دروغ نگفتن، حتی مهربونی

 چه جوری؟ -
جیمین یه سگ گرفت، اسمش رو گذاشت توکا، بعد شوگا ناراحت شد که چرا اسم سگت رو شبیه 

ذاره که آرزو داشت اسم یکی رو ببخشمت، بعد جیمین با ایناسم من گذاشتی، اگه عوضش کنی می
 توکا، ولی اسم سگش رو عوض کرد. خیلی مهربونه. 

 هاشون رو دیدی، چه طوری هستن؟یلمبعد گفتی ف -
شون رو، مشکالتی که داشتن، مثالً جیمین کرم پودرش و خط چشمش رو مثالً فیلمای خونه

 ذاشت توی یخچال. می
 کنی ازشون تقلید کنی؟بعد تو سعی می -

ازشون رقصشون و آهنگاشون رو یاد  تر تقلیدم اینه کههمین محبت و صداقتشون رو، من بیش
 افته. کنم اگه یه روز اونا رو ببینم، واسه من چه اتفاقی می، من فکر میبگیرم
 مثالً چی توی تصورت هست؟ -

کنم اگه یه روز انگشتم به یکیشون بخوره یا یکیشون بهم جا کلیدی بده، بخوره توی تصور می
ی بخواد سدونم شاید سنکوب بکنم. مثالً کصورتم، شاید من غش بکنم، شاید من سکته بکنم، نمی

گم تقصیر اون نیست، من دوستش دارم، به اون گیرم، میاز اونا شکایت بکنه، من جلوش رو می
 اصالً مربوط نیست بذارید بره. 

 حاضری به خاطرشون چه کارهایی بکنی؟ -



 الگوهای کودکان سرزمین من /  111 

 من حاضرم حتی اگه بادیگاردا من رو هل بدن و دست و پام بشکنه، ولی برم پیششون.
 گیره؟بینی رو کی میون میهایی که ازشبعد فیلم -

کنن، مثالً توی شون، بعد دوربین رو از راه دور کنترل میذارن توی خونهدوربین مخفی می

پینک، جنی اومد پنکیک درست کنه، گند زد، ولی یه وسایالیی دارن، بعد اینا با هم زندگی بلک
 کنن، ولی ماکان بند جدا ان.می

 دونی؟از کجا می -
 خودش یه خونه اجاره کرده، رهام واسه خودش خریده. خب امیر واسه 

 شون دوربین بگذارن؟ها چرا باید از خودشون فیلم بگیرن و توی خونهخوب این -
یم شما خوایم بدونکردن، بعد ارمیا و بیلینکیا اصرار کردن، گفتن ما میخب اول این کار رو نمی

 خوایم فقط توی کنسرتا و عکسا ببینیمتون. خوایم ببینیمتون ما نمیکنین، ما میچه کار می
 ها باشی؟دوست داری یه روزی جای اون -

 کنن.نه، من دوس دارم بدونم، اونا اآلن دارن چه کار می

 چرا؟ -
ام، مثالً باهاشون زندگی کنم، یعنی ولی من یه دقیقه خب مثالً اگه پیش اونا باشم انگار جای اونا

 سکته کنم و شاید بمیرم.جا، شاید پام رو بذارم اون
خوام یه دونه گه میخوب ریحانه بیا فرض کنیم اآلن یه دونه غول چراغ جادو هست، می -

 کنی؟آرزوی تو رو برآورده کنم، چه آرزویی می
اس تیی بیای، اونا منو دعوت کنن توی سئول زندگی کنم، یه هفته خونهکه برم تو یه برنامهاین

 پینک باشم. ی بلکیه هفته خونه
 ها باشی؟دوست داری عضوی از اون -

 آره.
 چرا؟ -

 من دوس ندارم مثل اونا خوانندگی کنم، دوس دارم پیششون باشم، منم همراهشون برقصم.
 رقصن؟مگه چه جوری می -

ار رقصن، انگرقصن، تند میجوری )ادای رقص را درآورد( میجوری ایناونا خیلی خفنن، مثالً این

 رقصن.پینک آروم میحی کرده، ولی بلکشیطان طرا
 یعنی چی شیطان طراحی کرده؟ -

 کنن.یعنی خیلی خفنه، انگار یه شیطان توی ذهنشونه که این رقصا رو طراحی می
 بینی؟حاال فیلم و سریال هم می -

 ای با من است، شبکه دو. آره بیگانه
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 بینی؟چرا این فیلم رو می -

دیدم، همون که دارا حیایی و کنم، من اول از سرنوشت رو میبالش میخب دوسش دارم، دن
 کنم. من آرزومه از سرنوشت تا فصلکیسان دیباج بازی کرده بودن، بعد تموم شد، این رو نگاه می

 صدشم ساخته شه و دارا و کیسان بازی کنن.
 دیدی؟فقط به خاطر اون دو نفر می -

 کند(.کل داستان را با جزئیات تعریف میدقیقه  14خب نه مثالً... )به مدت 

 طور، خب ریحانه تو گوشی و تبلت هم داری؟آهان پس این -
من یه گوشی دارم، اول مال بابام بود، بعد داد به مامانم، بعد اونم داد به من، خیلی به درد نخوره، 

 کنم. تر استفاده میاز تبلتم بیش
 کارت هم داری؟سیم -

 آموزی بگیرم.انشکارت دخوام سیممی
 چرا؟ -

خوام به دوستام زنگ بزنم، راحت حرف بزنم هر موقع که دلم خواست، اآلن مامانم زیاد می
 فهمه. زنم هیچ کسم نمیذاره، ولی مال خودم باشه، زنگ مینمی

 توی فضای مجازی هم هستی؟ -

از  بعد مامانم یکیتونم بگم رو سرچ کردم، من قبالً توی گوگل یه چیز خیلی بدی که نمی
ک، پیناس، بلکتیزنگ زده بود به مامانم، گفته بود، اگه دخترتون اسم بی دوستاش پلیس بود،

 گردم. تر راجب درس و اینا میماکان بند رو بیاره، ما میایم دنبال شما، بعد اآلن توی گوگل بیش
 تونی بهم بگی چی توی گوگل سرچ کرده بودی؟خوب می -

ام، مامانم، مامان بزرگم. حتی اگه اون گم، یه رازه بین من، دخترخالهوقت نمیاینو، هیچگم نمی
 شخص از فضولی دق کنه.

 چرا خیلی بده؟ -
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 آره. 
 کنی؟اس رو نگاه میتیخوب بگذریم، توی تبلتت همون بی -

رو  والپیپرشونتا توی تبلتم، حافظه واسه بازی ندارم، آهنگاشون رو با آره من به خاطر اون سه

 خوای بپرسی والپیپر چیه؟ یعنی تصویر زمینه. دونم اآلن میدانلود کردم، می
 کنی؟آهان یعنی بازی نمی -

 کنه. زنم و آهنگ پخش مییه دونه بازی پیانو دارم، اونم می

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چرا این بازی رو داری؟ -

 پینک و اینا رو داره.چون آهنگای بلک
که یه روز عادی از خواب بیدار شدی، از اول تا آخر روز چه کارهایی انجام  ریحانه فرض کن -

 دی؟می
 مثالً اگه درس نداشته باشم؟

 نه، کالً یه روز عادی از زندگیت. -
دارم شن، من گوشی بابام رو بر میپا می 12شم، مامانم اینا از خواب پا می 11خب من ساعت 

وزیون زنیم تلخوریم، بعد میشن صبحونه میمانم اینا پا میکنم، بعد ماواتساپ و شاد رو چک می
ا ساعت کنم تای نشون بده اون رو نگاه میزنم کانال پویا هر برنامهکنیم، بعد میایران رو نگاه می

 زنیم پایتخت.که می 1
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 پایتخت رو دوست داری؟ -
 کنم. آره، صد دفه هم نشونش بده، من نگاه می

 چرا؟ -

 خب جالبه دیگه.
 تو اآلن چیه پایتخت رو دوست داری؟  -

گیم خانواده پر ماجرایی هستن دیگه، من خب خوده نقی رو خیلی دوس دارم، ما اصن نمی
 گیم بزن نقی. پایتخت، ما می

 گفتی برام جالبه، یعنی چی برام جالبه؟ -
 بهرام افشاریه.خب پنجش که بهتاش اومد، واسه من خیلی جالب بود، اسمش 

 چرا؟ -
 ازش خوشم اومد، گفتم کاش اینم مثل بازیگرایی که دوسشون دارم، برم پیشش. 

 بری پیشش چه کار کنی؟ -

جوری باشه که از هر کی خوشم اومد بخوام باهاش برم پیشش باهاش حرف بزنم، من اگه این
 ازدواج کنم، باید صدتا شوهر داشته باشم )با خنده(.

 گی؟ها حرف بزنی چی بهشون میبا اینخوب بخوای  -
ی تونستم پیش تو زندگام، کاش میدارای پرو پا قرص توسالم خوبی چه طوری، من یکی از طرف

 تونم. کنم، ولی خب نمی
حاال مثالً اگه بتونی پیششون زندگی کنی، یعنی دو راه بذارن جلوی پات که زندگی با خواننده  -

 کنی؟ات رو، کدوم رو انتخاب میکنی یا خانوادهرو انتخاب میو بازیگر مورد عالقه خودت 
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 ام رو، بعد ماهی یه بار بیام پیش اونا.خب خانواده
 خوب خانواده خودت رو چه قدر دوست داری؟ -

ا تر دوس داری یپرسه مامانت رو بیشمن رتبه بندیای مختلف دارم، ولی دوس دارم اونی که می

خدا، مامان  طوریه کهبکوبونم تو صورتش، ببین رتبه بندی کلی من اینبابات رو، دستم رو محکم 
هام، بعد عمه و عموم، بعد و بابا و ملکا، بعد مامان صفیه بعد مامان فرح و بابا رضا، بعد خاله

اس، بعد تیپینک، بعد بیهام، بعد ماکان بند، بعد بلکهام، بعد شوهرخالههام با دخترخالهپسرخاله
 یی، بعد کیسان دیباج رو دوست دارم.دارا حیا

 تر از همه با کی صمیمی هستی؟حاال توی این دنیا بیش -
، منو گفتمتونم بگم چی سرچ کردم، ولی اگه به بابام میصد در صد با مامانم، حاال مثالً نمی

کشت، به مامانم گفتم زنگ زد به دوستش که پلیسه شماره دوستش رو گرفت، مسأله رو حل می
 اومدیم. زدید، سه روز دیگه میرد، گفت اگه زنگ نمیک

 بعد دیگه اون رو سرچ نکردی؟ -

 نه، خیلی بد بود.
 این قضیه پلیس چیه ریحانه؟ -

 ندان.ری زگیردت بعد میتو مثالً یه چیز خیلی بدی توی گوگل سرچ کنی، پلیس میاد می
 بعد مامانت راجب اون چیز بد بهت توضیح داد؟ -

 دونستم چی بود. خودم می
 پس چرا سرچش کردی؟ -

 خب کنجکاو بودم راجبش. 
 دونستی؟آهان یعنی اون موقع که سرچ کردی، نمی -

افته خواستم عکس واقعیش رو بدونم، من از اون موقع که اونو سرچ کردم یه اتفاق بدی میمی
دم، ولی از خوابیگرفتم میگفتم، حاال یه اتفاقی افتاده دیگه، میتا صبح استرس دارم، قبل اون می

 اش استرس دارم.اون موقع همه
 گیری؟من متوجه نشدم، برای چی استرس می -

 دونم.خودمم نمی

 یعنی منتظری یه اتفاق بد بیفته؟ -
 حاال هر چی دیگه، یه کار بد بکنم.

 های خودت بگو.یه کم راجب دوست -
 یکی نگه دارم. ام رو باتونم رابطهمن دوست زیاد ندارم، چون نمی

 چرا؟  -
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 کنم. کنه، سریع باهاش کات مییکی بهم خیانت می
 خیانت یعنی چی؟  -

تومن  211خوام فالن کار رو برات بکنم، مثالً ازت گم مییعنی اذیت کردن، مثالً من به تو می

 گردونم.گیرم، بعد دیگه بهت برنمیپول می
 های تو تا حاال بهت خیانت کردن؟دوست -

نم، کنکرده بودن که من اآلن یه عالمه دوست داشتم، مثالً وقتی من یه گروهی درست می اگه
مونن حرف خورن، تازه میکنن، تکون نمیکنن، ولی دوستام یه گروهی درست میهمه ترك می

الك ام منو بکنن خیلی کم پیش میاد منو بیارن توش، بعد اگه خالهزنن، اونا گروه درست میمی
 کردم. ام درد و دل مید، با دختر خالهکرنمی

 ات تو رو بالك کرد؟چرا خاله -
 کردم. ام چت میوقت با دختر خالهچون وقت و بی

 بعد بالك یعنی چی؟ -

 کنی.ات پاك میشماره اون آدم رو از حافظه
 زدی؟ات راجب چی حرف میبا دختر خاله -

گفتم کنی، مثالً میجایی چه کار میجام، تو اونمثالً سالم کی میای خونه مامان صفیه، من اون
کنه، درسام مونده، بعد اون قضیه رو هم بهش فاطمه، فالن کار رو کردم، مامانم داره دعوام می

کنم شوگا بمیره، اونم از ترس این که اونا گفتم، قسمش دادم گفتم، اگه به کسی بگی، آرزو می
 اتفاقی براشون نیفته به کسی نگفت.

 کنی؟ستی توی فضای مجازی فعالیت میرا -
 آره واتساپ و شاد و اینستا. 

 کنی؟توی اینستا چه چیزهایی رو نگاه می -
غ خواستن شرت تبلیمثالً چند وقت پیشا یه مرد و زن رو با شرت دیدم، سریع هم زدم رفت، می

کس ذاری، عکنی عکس شرتت رو میدونم پفی**، تو غلط میی نمیکنن. خب زنیکه و مرتیکه
 دونی چی بهم نشون داد. ذاری، بعد دوستم توی گوشی خودش، میسوتینت رو می

 چی؟ -

 نشون داد مرده سوتین بسته با شرت.
 چرا بهت نشون داد؟ -

 واسه خنده. 
 نظرت در موردش چیه؟ -

 دار بود دیگه.خنده
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 اون عکس رو از کجا آورده بود؟ -
 .کنم شما نیاید گیر بدید دیگهمن هر چی رو نگاه میگوگل، به یکی از فامیالش گفته بود، 

 کنی؟گفتی توی اینستا چی نگاه میداشتی می -

 جور دخترا.پریسا و فاطی این
 ها چه کسانی هستن؟این -

کنن، بعد یه عکسایی هم هست دیدم، مرده با از این دخترایی که فالوور دارن، کلیپ ضبط می
 کشه.ش رو به رخ آدم میاشلوارك و ایناس مثالً ماهیچه

 چرا خوب؟ -
 دونی من چی دوس دارم؟مثالً بگه من قدرتمندم و قویم و فالن، می

 چی؟ -
س پک اس سیکتیپینک و بیدونستی که بلکدوس دارم بدنم سیکس پک داشته باشه، می

 دارن؟

 سیکس پک چیه؟ -
 شه. تیکه می 8یه چیزیه شکم 

 چرا دوست داری این جوری باشی؟ -
 ده، یعنی ورزشکاره! مند نشون میآدم رو قدرت

 خوب پریسا کی بود؟ -
 کنند. دار درست میاز این دخترا که کلیپای خنده

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 راجع به چی؟ -

شه بابای خودش، هم داداش خودش، هم مامان، بابا یه دختره اسکلیه، بعد مثالً خودش هم می
 کنه. خودش هم آبجی خودش، همه نقشا رو خودش بازی می

 کنی؟چرا نگاهش می -
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 شم دیگه.اس، سرگرم می چون ازش خوشم میاد، با مزه
 گیرم؟ی ازش یاد میبه نظرت اگر من برم اآلن کلیپای این دختره رو ببینم، چ -

ط باغ کنه آدمو، مثالً واسه بلیخندونه، ولی با پیجای مختلفی آشنا میده، فقط میهیچی یاد نمی

 وحش یا لوازم آرایش. 
 کنه؟چرا این کار رو می -

ای، آدمی، ره از یه جایی مغازهکنی که فالووراش زیاده، بعد میمثالً تو یه آدمی رو دنبال می
 کنه. کنه، بعد میاد به تو هم پیشنهاد میگیره امتحان میای رو مییه وسیلهای کارخونه

 این کار نفعی براش داره؟ -
 کنه. گیره، اگه خوب بود، تبلیغ میازشون پول می

 دوست داری یه روزی تو هم این کار رو بکنی و فالوور زیاد داشته باشی؟ -
 زدیم. ذاشت، با مامانم میذاره، اگه بابام میمن که بابام نمی

 دوست داشتی چه پیجی بزنی؟ -

 مثالً اسالیم و خالقیت آشپزی.
 بعد چه کار کنید؟ -

 های مختلف آموزش بدم با کمک مامانم. هر شب با اسالیم بازی کنم، فیلم بگیرم یا آشپزی
 شه؟بعدش چی می -

یی گی اگه این آدماذاری، میدی، مسابقه میعد وقتی زیاد شدن تبلیغ میشه، بفالوور جمع می
 دیم.درمونی، بهتون جایزه میکنم رو دنبال کنید، مثالً یه جارو برقی، یه درد بیکه من دنبال می

 پس دوست داری درآمدزایی کنی؟ -
 آره.

 دوست داری فقط درآمدزایی کنی؟ -
 نه، دوس دارم همه من رو ببینن. 

 چرا؟ -
 گیره. ساله چی کم دارم؟ اسمش الساعه، از خودش فیلم می 7خب من از یه بچه 

 خوره، آدم فالوور زیاد داشته باشه.آخه به چه درد می -

 که همه ببیننش!
 خب تو فالوورات چند نفرن؟ -

 تا.  211من 
های خودت نگه داری، به نظرت چی باعث این مسأله ات رو با دوستتونی رابطهگفتی نمی -
 شه؟ می
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خوان با من باشن، ولی من دختر دونم، ولی دوستام نمیدونم واقعاً چرا، خداییش نمیخب نمی
آی  دن،ذاره با کسی دوست بشم، بعد دوستام به من پز میخودمونه، اونم نمی عمومم توی مدرسه

گیره، آره مثالً فردا ساعت فالن، توی النه، بعد منم حرصم میمامان من آرایشگره، مامان من ف

اریم و اینا. خب د مون رو ببین، اتاقم رو ببین، ما پولفالن جا بیا ماشینمون رو ببین، بیا وسایل خونه
ما هم توی امالکیم، مثالً دوستام با تاپ ماپ میان، منم یه نیم تنه دارم یه بار با اون رفتم هر کی 

 نش باز موند، مثالً نیم تنه بود با یه جلیقه.دید ده
 تره؟تر باشه، یعنی قشنگتر و لختیبعد به نظرت هر چی لباس باز -

داد(،  جاشونه )ران خود را نشانخواد مثل خیلیایی که توی اینستا لباسشون تا اینآره، من دلم می
 لم بگیرن. ، بعد مثل اونا کالً ازم فیپوشن و لباسشون خیلی کمه، مثل اونا باشمفقط یه دونه لباس می

 چرا دوست داری؟ -
 تر دوس دارن ببیننت.راحته دیگه، خب قشنگم هست، لباستم خوشگل باشه، بیش

 تر باشه؟یعنی باز -

 آره.
 گذاره، دلیلش چیه؟ها میبه نظرت حاال ما یا هر کسی که از این فیلم -

ر خوریم، اما شما ندارید. این نظپوشیم یا میالً میچشم دیگران رو در بیاریم، ببین ما داریم مث
 منه.

 اصالً به نظرت چرا اینستا رو ساختن؟ -
ی، مثالً تونی فیلم ببینشه کرد، ولی توی اینستا میتوی واتساپ خب خیلی بده، فقط چت می

اشم، ولی ب تونم توی واتساپ شماره لیسا رو داشتهاینستا سرگرمی داره، ولی واتساپ نداره، من نمی
 تونم فالوش کنم.توی اینستا می

 بعد آرایش رو هم دوست داری؟ -
 آره خیلی.

 کنی؟چرا آرایش نمی -
گن توی لندن من فقط شنیدما، یه دونم یه چیزی واقعیت داره یا نداره، میببخشیدا، من نمی

 مسابقه دوچرخه سواری گذاشتن که مرد و زن لختن. 

 خوب که چی بشه مثالً؟ -
 خوایم. خوایم، ما آزادی میگفتن ما آزادی میاومدن بیرون، میدونم، مثالً زنا لخت میمین

 به نظرت این کار درسته؟ -
جا به بعد یه انسان رو ببینه )زیر شکم خود را نشان داد( یعنی انگار خب نه، وقتی یکی از این

 .لختی رفتی حموم، درست نیست، ولی عکسشون رو ندیدم، فقط شنیدم



 119میدانی /  هایگزارش مصاحبه

 

 از کی شنیدی؟ -
 ام. دختر خاله

 دونست؟اون از کجا می -

 دونم. نمی
 گفتی.خوب داشتی راجب آرایش می -

 من خیلی آرایش رو دوس دارم. 
 کنی؟آرایش می -

زنم، یه بار که لباسم خیلی خوشگل و با کالس و خفن نه، فقط بعضی وقتا رژ لب و رژ گونه می
 ب و ریمل زدم. بود، خیلی، خیلی خط چشم و رژ ل

 چرا دوست داری؟ -
 جوری.همین

 شی؟تر میبه نظرت خوشگل -

 آره.
 دوست داری چیزی رو در خودت تغییر بدی؟ -

فرستم، دوس دارم توی ذهنم هم بتونم آره، مثالً من بعضی شبا واسه این که بخوابم صلوات می
 کنم.فکر و خیال کنم هم صلوات بفرستم، یا مثالً دروغ گفتن رو حذف 

 گی؟دروغ می -
 نه حاال، من که زیاد نه.

 دوست داری چیزی توی قیافه خودت یا بدنت رو تغییر بدی؟ -
توی بدنم دوس داشتم لپام چال داشته باشه، اآلن یه دونه کوچولو دارم، ولی دوس داشتم هر دو 

 طرفم داشته باشم.
 چرا به این نتیجه رسیدی؟ -

 جات نداری.جات چال داری، اینمثالً بهم نگن تو مگه منگلی این
 خوای تغییر بدی؟توی قیافت فقط همین رو می -

 آره. 
 هیکلت چی؟ -

 پینک پوست و استخون شم، هر چی هم بخورم دیگه برنگرده.برای الغری دوس دارم عین بلک
 شی؟جوری خوشگل و جذاب مییعنی فقط اون -

 آره. 
 کنی؟یعنی اآلن احساس خوشگلی و جذابیت نمی -

 کشم.بینم، خجالت میهای هم سن و سال خودم رو مینه، من بچه
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 کی بهت گفته که باید الغر بشی؟ -
 مامانم، کالً همه. 

 کنه؟اذیتت می -
 گفتم الغری.پرسید، میخیلی، اگه غول چراغ جادو وجود داشت، ازم سوال می

 تا حاال سعی کردی الغر بشی؟ -

ا خوردن عذاب وجدان دارم، یه بار پیش دکتر رفتم، رژیم گرفتم، ولی الغر آره، همیشه موقع غذ
تونم خودم رو کنترل کنم، یه رژیم دیگه حرصم گرفت، کل روز هیچی نخوردم، نشدم، یعنی نمی

 بعد حالم بد شد، مامانم به زور ریخت تو حلقم.
 اما به نظر من تو هم خیلی خوشگلی، هم خوش هیکلی ریحانه. -

من اصالً نه از قیافه خودم، نه از هیکل خودم، خوشم نمیاد، کالً بدم میاد وقتی ویس ولی 
 ترین دختر دنیا ویس فرستاده.ترین و بد صداریختفرستم، انگار بیمی

 فرستم، صدای خودم رو دوست ندارم.راستش رو بخوای منم وقتی ویس می -
بزرگ شدم، دماغم رو عمل کنم، مژه بذارم، خواد ان، ولی من دلم میکه همه این جوری اون

 چشام رو بکشم باال، گونه بذارم، لبام رو هم پروتز کنم.

 ها رو کجا دیدی؟این -
شه، ولی ات عوض میگن دماغت رو عمل کنی، کالً قیافهخواد، میجایی ندیدم، خودم دلم می

 گیری.گه با این فکرات پیری زودرس میخب مامانم می
 رس چیه؟پیری زود -

گم شه، میات بهتره، باورم نمیگذره، من هر کی بگه رقص تو از دخترخالهیعنی عمرت زود می
 توی رو درواسی مونده. 

 کنی؟چرا این فکر رو می -
کنی انگار از وقتی به دنیا اومده، رفته کالس رقص ام یه جوریه که فکر میچون رقص دختر خاله

 یه سوالی ازت بپرسم. خوامتا همین اآلن، بعد من می
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 بپرس!  -
 تو خواهر و برادر داری؟

 آره. -

 وقتی به دنیا اومدن چه کار کردی؟
گرفتن، ولی اش طرف اون رو میاولش خیلی دوستش داشتم، ولی بعداً مامان و بابام همه -

 بعدش دیگه من بزرگ شدم، فهمیدم اون کوچولوتره. 
ابامم کردم، به مامان و برم یه گوشه سوسکی گریه میدقیقاً عین من، منم مثالً بعضی وقتا می

کردم، اآلن بهتره شده، ولی مثالً یه دونه آبجیم رو گفتم، با عروسکام درد و دل میهم هیچی نمی
د، تر از من دوس داریگم شما اونو بیشکنن، ولی وقتی بهشون میکنم، همه غر غر میجوری میاین

خرن برام، هستی خوام رو میخرن، لباسایی که مین، خوراکی برام میواسه این که از دلم در بیار
خرن، ولی من رنگ به رنگ لباس و هودی و کنه، براش نمیدختر عموم خودش رو پاره پاره می

 کنم. مانتو دارم عوض می

 خرن؟کنی، چیزهایی که دوست داری رو برات میپس وقتی اعتراض می -
 آره به جز اسالیم.

 چرا؟ -
 گن خوشمون نمیاد.می

 چرا دوست داری؟ -
 باحاله دیگه، واسه مچ خوبه.

 های رو دوست داری؟ مثالً ورزش و... .چه فعالیت -
 بشینم سرم رو بکنم توی اینستا )با خنده و شوخی(، رقصیدن رو دوس دارم.

 چرا؟ -
 گیرم.چون ازش انرژی می

 ده؟مامانت اجازه می -
 شون کن. گه خفهمی آره، ولی به خاطر آهنگا،

 ای، سه آهنگ را به طور کامل حفظ بود(.های کره)سپس شروع کرد به خواندن آهنگ -

 ای یاد بگیری؟تا حاال سعی کردی به خاطر اونا کره -
 آره، چندتا کلمه بلدم. 

 چه جوری یاد گرفتی؟ -
 فیلم و اینا بود. 

 خونی؟راستی ریحانه نماز می -
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 مالی. گن اگه نماز بخونی دماغ شیطان رو به زمین میدوس دارم، ولی سخته، بعد می
 تر دوس داری، خدا گفته نماز بخون دیگه.گفتی خدا رو از همه بیش -

 گیری؟تصمیم دارم بخونم، تو روزه می

 آره تو چی؟ -
م خوام هم نمازماه رمضون به من هنوز واجب نشده بود، ولی چندتا گرفتم، واسه تمرین، ولی می

 رو بخونم هم روزم رو بگیرم. 
 ری؟اگه یه روز بتونی از ایران می -

 رم. ام بتونم، میآره اگه با خانواده
 گی ایران وطنم هست؟یعنی وطنت رو دوست نداری و نمی -

اش کوچیکه، البته از نظر من خیلی امکاناتش کمه، اآلن یه چیزایی ولی اندازه درسته ایران وطنمه،
 کنه. کشور کره داره، بینی مخت هنگ می

 

 مثالً چی دوست داری ایران داشته باشه که نداره؟ -
شه، کفششون دکمه داره، رنگش ذاری روش شارژ میهایی داره، گوشی رو میکره مثالً یه صندلی

ای دارن روی شیشه میاد، رباتاشون عین ذارن روی شیشه هر برنامه، گوشی رو میشهعوض می
گه: ی، م«سَ الم من یه رُ با تم»طوری نیست که بگه: زنن، اینرباتاییه که مثل انسان حرف می

 «.سالم من یه رباتم»
 ولی کشور خودمون این قدر پیشرفته نیست، نه؟ -

ذارن گوشیت ذارن یه دسته هم میتش اینه که یه صندلی میی پیشرفنه، کشور خودمون پیشرفته

 رو بذاری روش. 
 ها رو تو از کجا بلدی؟این -

گن اااااایران سرزمینه ام نشون داده، بعد تازه یه سریا میدیدم فیلماشون رو دیگه، دختر خاله
 دونم چی چیه. دونم امکانات و نمینمی
 طوری نیست؟یعنی این -
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 نه.
 اناتی دوست داری؟چه امک -

 دوس دارم انقد گرونی نباشه. 

 دونی؟ها رو از کجا میاین -
 گن دیگه.اخبار می

 کنی؟دنبال می -
 زنن.آره بعضی وقتا مامانم اینا می

 اخبار رو دوست داری؟ -
 اش آمارای کرونایی، خوشم نمیاد.نه بابا، همه

 شی؟بینی ناراحت میها رو میبعد این -
شم، همه زندگیمون به دالر اون خارجیا بینم ناراحت میمملکت ما خیلی خرابه، میآره دیگه، 

 اس دیگه.  بسته

 ها رو بابات بهت گفته؟این -
 شنوم. زنن، من میگه یا کالً اطرافیان حرف مینه، شبکه خبر می

 به نظرت این وسط مقصر کیه؟ -
 مسووالی کشور و رییس جمهور دیگه.

 چرا؟ -
 شه. کنن، همین میخب عرضه ندارن دیگه، دزدی هم می

 شه؟اگه مسووالن و رییس جمهور عوض بشن، به نظرت کشورمون بهتر می -
 آره. 

 خوب ریحانه جان خیلی ازت ممنونم، از حرف زدن با تو واقعاً لذّت بردم.  -
 طور حاال بازم بیا با هم حرف بزنیم.منم همین

 حتماً عزیزم باشه. -
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 ساله 11شایلین، مصاحبه با  -7-2

 رونیب ویدیو کیگاگا موز یدیبا ل، خوشگله میلیخ، زنهمی یقشنگ یهاحرف یلیصدف خ

 .داره یباحال یزندگ میلیخ، داده

 
 حالت چه طوره؟ ،جان نیلیسالم شا خوب -

 .ممنون خوبم، سالم
 .میحرف بزن تا با هم یمصاحبه اومد یممنونم که برا ی،خوب و سالمت باش شهیهم دوارمیام -

 ی.شاد باش شهیشما هم هم ی،مرس
 ؟یکنکار میه تر چروزها بیش نیکم از خودت بگو، ا یکخب  ،ممنون -

 یموزشآهای ویدیو زادم همآهای تو وقت، درس و مدرسه هستم ریدرگتر این روزا بیشخب، 
 .کنمبا مامان ورزش می ای نمیبمی

 درسته؟ ی،کالس پنجم باش دیبا شما اآلن -
 .بله درسته

 مونده؟  ایامتحاناتون گذشته  خوب -

 .امتحانام که تموم شده ،نه

 ؟گهید ی بودامتحاناتون مجاز -

 .بودن یمجاز ،آره 
 ؟یهمه رو خوب داد -

 .خوب دادم یلیرو خ هیسمان، بقآهای هیو هد یاضیجز ر
 تری یا غیرمجازی؟امتحان رو با مجازی راحت -

 تره، هم دیگه الزم نیست برم مدرسه.خب مجازی بهتره برای من، هم راحت
 گیری؟ها رو هم خوب یاد میدرس -

یره کالً، گی ما هم سختکنه، آخه مدرسهآره مشکلی نیست، البته یه کم شاید ریاضی اذیتم می
 های آسمان رو خودم نخوندم، ربطی به سختی نداشت.ولی هدیه

 خوشت نمیاد؟نخوندی، یعنی  -
 نه راستش، دوست ندارم. 

 تونی بهم بگی؟دلیلش رو می -
 کنم باهاش، همین.دونم آخه، کالً یه جورایی حال نمینمی

 ؟یکنمی یتر چه ورزشبیش ی،کنورزش هم می تبا مادر یطور. گفتآهان که این -
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 میکنم و رژباهاش ورزش  دیروز حتماً با هر ،رو ورزش کردن حساسه یلیخب مامان من خ
 .هم با میدانجام می یهای مخصوص بدنسازورزشهم تر بیش، نگه دارم ور مییغذا

 ؟یرزشمجموعه و هی ایسالن  ایباشگاه  بردتقبل از کرونا می ای یدانجام می شهیخونه هم یتو -

 ،مینکخونه ورزش می یاما بعد از کرونا با هم تو ،بالیوال رفتممنم می ،باشگاه رفتخودش می
 ،مینبا هم ورزش ک میتونمی ،گرفته ادیها رو هم از تو باشگاه تر شده و ورزشسبک یلیچون اآلن خ

ورزش  دیبا شهیهم گهبه منم می، شده لویک 71اآلن  یول ،بود لویک 111نزدیک آخه مامان من قبالً 
 .دارم یچون استعداد چاق ،نگه دارم میکنم و رژ

های خفن با آهنگیم، درو با هم انجام میه های مختلفه، همپره نرمش نستاشیا نیذره ب یتو
 و بدنسازی. مخصوص ورزش

 ی؟کنمی نیگرام تمرنستایی اصفحه یک یپس از رو -

دی فیته،  21ش اسم میهم دار یدیس هی ،دممنم انجام می ،دهکه مامانم انجام می ییاونا ،رهآ
 هست. هیتر از بقسخت یلیهای اون خورزش یولیم گاهی وقتا، کناونم ورزش می یاز رو

 
 

 
 
 
 
 
 
 
چه  دیها رو انجام میی و این تمرینکنباهاش ورزش می یگهای خفن که میآهنگ نیا -
  ؟یگتندن رو می یلیکه خ اهنیا ی هستند،جور
 .فرستمبرات می یباحالن، خواست یلیره خآ

 ؟یعالقه داربه والیبال  ی،کردمی یهم باز بالیوال یگفت یراست -

 .باشگاه یبرا دمیلباس قشنگ خر یکردم و کل دایپ دیدوست جد یباحاله، کل یلیره خآ

 ی.بر ی باشگاهتونیکه نم یپس اآلن ناراحت -

 ی.لیتر از خبیش ی،لیره خآ
 در ارتباط هستی. تاههای خارج از مدرسدوستبا  خوب -
 .نستایتو ا میزد جیپ هی شونیکیبا  ره، اتفاقاًآ

 ی.دار گرامنستایا پس خودت هم -
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 .میتا فالوور دار 811من و زهرا اآلن  ،باحاله یلیخ ،دارن نستایهمه ا حاال ،رهآ
 د؟یذارگمی توی اون یچه مطلب ی هست وچ جتونیپ نیا یمحتوا خوب -

دار، های خندهیاستوریا  هاموندلیهای اآهنگیا  هایی که خوشمون میادتر از لباسخب بیش

 رازه، میاکسپلورم رفت یحت ،میتا فالوور گرفت 811هفته هی نیتو ا ،میرو زد جیس په ههفت هیتازه 
 .میتم داد جیکه به پ نهیبه خاطر ا شتربیش گهمی

دادن، دقیقاً  مثالً تم ای دلیا نیهم ی،دمی حیتوض نمی و برار اصطالحات یسر یک خوب -
 منظورت چی هست؟ اکسپلورم توضیح بده. 

من  ،شهیلآی یلیمن ب دلی، مثالً ایباش ششونیتآ دار دوگن که تو طرفهایی میبه خواننده دلیا
 دلیعاشقشم، ا ،باحاله یلیخ ،دمو گوش میر هاشو همه آهنگ ،دارم ور فشیک ،و دارمر لباساش

  ه.اسیتزهرا بی

 

و  دهیو سف یما صورت جیمثالً تم پ، یبد جیبه پ یرنگ و شکل خاص هیکه این یعنیهم  تم

 .باشه دیکنار هر پست گل سف دیبا شهیهم
 شی، یعنی یهجا و معروف میره اونجاییه که اگه پستت زیاد ویو بخوره، میاکسپلور هم اون

جت فالوت داشته باشن یا پیخواد حتماً جوری دیگه نمیتونن ببینن پیجت رو، اینجورایی همه می
 دستشون باشه.

 و ددارن گرامنستایاسنت هستند و توی مدرسه با هم هستید، و که همتی اهی دوستهمه -
  ن؟یترتو و دوستت فعالفقط  ای دارندا هم صفحه هاون

و منم با همه دوست تو کالس  مینفر 41چون ما  ،نه ایدارن  نستایکالسمون ادونم همه تو نمی
یه خب من و زهرا که  یول، دارن دلیدوستام همه ا بعدهمه دارن، آره  ،های مندوست یولنیستم، 

 .باحاله یلیخ ،میترکونمی میو دار میفعال نستایتو ایلیخ هست، خیلی ههفت

به هم  هیقض نیشده سر ا یا قدر فالوور دارهنیمن ا جیکه مثالً پ دیکنهم می فیهم تعر یبرا -

 ؟دیکن یحسوداحیاناً  گهید
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 .هترچون فالوورام از همه بیش ،کنمینم یمن حسود یول ،کنن یاونا به من حسود دیخب شا
 ؟یچه قدر فالوور جمع کرد -
 ،میخوب ترکوند یلیهفته خ هی نیتو ا و اکتیو کردیم و میزد رو جیس په ههفتیه که کالً  گمیم

 .گنهمه دوستام می
 یلیفکر کنم شاگرد اول شدن خ ، منپز داد اون باشه به قول معروف می ییجورا یکس پ -
 ؟رهآ ،پز داشته باشه نیتر از اکم

 .کرد یحسوداون روز هم بهم  داآی یحتآره،  خندد()می

 ؟هست شاگرد اولتون دایآ -

 .ای ندارهدرس خوندن، هنر دیگه جز آره، خیلی خرخونه و

 ؟ستهیی اهزیاز نظر تو چه چ گهیهنر د -

از همه  دیآدم با گهمی شهیمامانم هم یدونمی ،خوبه یلی، مثالً به نظر من زهرا خزایچ یلیخب خ
ت و سِر هاشهم بلده لباس ،هیطورزهرا هم اونو تک بعدی نباشه، کنه  یو قور ها خودشجنبه

 و موهاش کنهمی شیراآخوب  یلیکه خنهم ای ،بلده یهم نقاش ،خوبه خیلی، خیلی بالشیهم وال ،کنه
 .تاجا نیمل ای یوتیتر از صدف ببیش، گرفته ادیم خودش ه شاههم ،کنهو درست میر

 

  
 
 
 
 
 
 ؟ی هستندک، یکه گفت ییدوتا نیا -

 یحت ی،حت ،رانهیبالگر ا یوتیب نیمعروفه، بهتر یلیخ یوتیبابا صدف ب شون؟یشناسینگو که نم
 .هیمعروف خارجهای دمآگر شیراآ

 ؟ی هستک یکی. خب اون شناسمینم یول، اسمش آشناست -
 .تر معروفهکم ی، ولهمثل صدفهم  هیکیاونم 

 ؟یجاشون باش یدوست دار د ونهست به نظرت موفق اهنیا خوب -

 آره.

 نه؟ ایهنره  اهنیا یکه گفت یهمون جور -

 یرندهاهمه ب مه هشیهم، خوشگله میلیخ، زنهمی یقشنگ یهاحرف یلیخوبه، خ یلیصدف خ ،رهآ
 .داره یباحال یزندگ میلیخ، داده رونیب ویدیو کیگاگا موز یدیبا ل، فرستنمی لیبراش وسا یشیراآ
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 ؟رو داشته باشی یشیلوازم آرا غیو تبل یبالگر بش یخواخودت می -
 .من دوست دارم فشن بالگر بشم ،نه

 ؟یکن غیهای مد رو تبلیعنی لباس -

 .لویمثل ن ،رهآ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 د؟کننکار میهچ ها دقیقاًفشن بالگر -
و با  خرنهای قشنگ میلباس نایا ،سبک خاص خودش رو داره ،فشن یایتو دن یکس هر نیبب

خودشون و  کننمی یطراح کم لباسبعد کم ،نذارمی جشونیو تو پ کننت میخودشون سِ قهیسل

دار باشهولپ یلیخ دیآدم با یول ،خوبن یلیخ ،کننمی غیتبلرو  گهید یبرندها یگاه ،زننمزون می
 .ستیشنل ن ای یگوچ رانیتو ا گهمی ،کنهمی یاز دب ور شهادیخر لویمثالً ن، 
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 د.کننرو مد می یزیهم چ د وکننخودشون هم مد درست می ییجورا یک یعنیپس  -
همه دوسشون دارن و فالوور  میلیخ ،دارنپول یلیداره و همه بالگرا هم خپول یلیخ لویخب ن

)سوال من را  کننبخوان می یهر کار رند بود! یدآی هی لویکادو تولد ن شیچند وقت پ نیهم ،دارن

 به طور صحیح متوجه نشد و به نوعی پاسخ خودش را داد(.
 لباس برند یو شنل که گفت یکه مطمئن شم؟ گوچ یدمی حیا رو هم بهم توضهاصطالح نای -

 ؟ی هسترند چ یدآیی هیقض بعد ؟هست
 ،ت گاالانقدر معروفه که هر سال تو مراسم مِ ،معروفه یلیکه خ یبابا گوچ (دیگو)با تعجب می

  .پوشنمی یهای معروف لباس گوچو خواننده گرایتمام باز

 

کمه  یلیکه خ ،وسطش نیندرالآبدون نقطه و  یدآی ، یهدیش خرابر لویکه شوهر ن رند هم یدآی
 کلی. براش یپول بد دیو با

 ؟هست های لباسمت گاال همون چالش -
 .هیباحال یلیمراسمه خ هی
 ؟هست نیتنها هدفت هم ی،فشن بالگر بش یپس تو دوست دار -

برام  شهیهم، رو الغر موندن من حساسه یلیمامانم خ ،طراح لباس و مدل هم باشم خواممی ،نه

 .کار نیو اونم دوست داره من برم تو ا ،های مختلفجیاز پ دهسفارش می ادیهای زلباس
 درسته؟ ،تأثیر داشته یلیخبه بالگر بودن مند شدنت عالقه یها توپیها و کلجیپ نیا دنید -
مدل  ونمتینم کنمها حس میپیها و کلجیپ نیا دنید از وقتا بعد یبعض من ،ادیز یلیخ ،ره خبآ

 دمید پیکل هیمن خودم  و کلی چیز دیگه. الغرترن ،قد بلندترن ،ترنخوشگل یلیچون اونا خ، بشم
اما ینه، ، یعنی فقط برای جلوی دوربستین یفوتوشاپه و واقع نایتر ابیش گفتمدل توش می هیکه 

 .از منن بهتر یلیخ زبا، م باشهپفتوشاعکسشون  می هچ انقدر خوبن که هر اشونیبعض یدونمی
 ، قدری ناامید شدی؟یستیها نو چون مثل اون یدونها رو جذاب میاون یپس به نوع -

 .ترنباحال یلیاونا خ، خبآره 
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 ؟ترنخوشگل یعنیترن باحال -

بزرگ اتاق  هیاندازه  شونتربیش . تازهترههم لباساشون قشنگ، هم الغرترن، ترنهم خوشگل
تا  11 تو اینستا دمیو در نفر هیتازه  خودم . بعد مناتاق لباس هی، فیاتاق ک هیاندازه ، کفش دارن

 نگی.های اون رفیطوسایل رنگ و  هیهر اتاق مخصوص ، اتاق داشت
 دهیپوش اهنیی ااصالً چند بار قراره همه د وکننرو استفاده می اهنیی ابه نظرت همه خوب -
 بشه؟

سه بار  ایتر از دو بیش دیاصالً نبا ،پوشنهای قشنگ و برند می، لباسنهیکارشون هم نایخب ا

 .پوشنتر میرو بیش های محبوب دارن که اوناکمد لباس هیشون هالبته هم ،بپوشنشون
 دهیپوش اشیلیخ یعنی ،فیط یکت و سِ یکده تا اتاق دارن و هر کدوم  یگکه مینیاآخه  -

 ست؟ین یولخرج نیبه نظرت ا ،شهبار استفاده می یک تینهایا  شهنمی
همه  دیبا، نهیکارشون همم بعد ه ،گهیدارن دخب پول ی، ولت، کادویهسیه ههد اشیتربیشخب 

 .رو داشته باشن دیهای جدمد

اگه بدونی چه قدر منابع طبیعی پای یک مثالً کفش چرم رفته چی؟ از آب بگیر تا پوست  -
 حیوون و کلی آلودگی که تولید شده، نظری در این مورد داری؟

 شه استفاده نکرد که.ولی خب دیگه ساختنش، نمیدونم، نمی
 ؟یکنها پر میلباس نیخودت با هم یچندتا اتاق برا تاچند ی،دار باشتو هم پول یعنی -

 م.شیراآو البته لوازم  من عاشق لباس ،رهآ
 ؟یکنیو خرج نمر پولت گهید یچرا جاها ،شهیاستفاده نم اشهیلیآخه خ خوب -

 .ستین یولخرج واقعاً ،ارنیمپول در یلیخه اونا خآ
 ی؟خوشگل بشها مثل اون یتونینم وقتچیتو ه گفتی یراست -

شه بهشون نمی ، اصالًباحالن یلیخ ایاما بعض ،که هستم بشم ینیتر از اخوشگل تونمخب می
 .تر بشنکه خوشگل کننهم پول خرج خودشون می یتازه کل (دهد)با خنده ادامه می، دیرس

 ؟یشبا همثل اون اهزیچ نیو با عمل و ا یخودت خرج کن یدار تو دوست -

گل و خوشر به زور خودم خوامینم یول، وقتا بخوام مثل اونا بشم یبعض دیشا ،دوست ندارم ،نه
 .کنم

 ه،الگوی مورد عالق یعنی ی،گفترو که  دلیاون ا ،تیهای قبلاز حرف یکیبه  میخب برگرد -
 گه؟یگم ددرست می

 ی.دوسش دار یلیکه خ یکس آره،



 121میدانی /  هایگزارش مصاحبه

 

؟ یگمی اسیتو بی شیلآیکم از  ، یکاسیتبی مه دوستت ی،بود شیلآی یلیدار بتو طرف -
ی، شناسرو می یکیو اون  یشونیکیدار خب تو که طرف یول، دونمها میدرباره اون ییاهزیچ یک

 ؟دکننکار مییو چ دهستن یکاین افراد  یدمی حیبرام توض

اش قشنگه و همه یلیصداش خ ،معروفه یلیس که خه هسال 18خواننده  هی شیلآی یلیب ،رهآ
نده گروه خوان هیاس هم یت. بیدوست دارم یلیهای بانمکش رو خها و رفتارمن لباس ،برهمی زهیجا

 .پاپه یمحبوبن و سبکشون ک یلیکه خ نای اکره
  ؟ی هستچه جور یگکه می بیلی های بانمکها و رفتارلباس -

 یلیخ ،پوشههای گشاد و بانمک میو لباس کنهراحت رفتار می یلیبا همه فرق داره، خ یلیخب ب
گن همه می ،گمایمن نم ،هییکه صداش جادواز این ،ستیو دوست داره و مغرور نر دارهاشطرف

 .هییصداش جادو
 قشنگه؟ یلیخ یعنی ی،چ یعنی ییجادو یصدا -

 .سته هاالهه یصدا هیگن صداش شبهمه می ،رهآ

 .سازهمی یترسناک یلیهای خپیکل ،دمیکه من ازش شن یزیآخه چ ،فهیلط یعنی -
 .باحالن که یلیخ ،ستنیهاشم اصالً ترسناك نپیکل ویدیگم، وو میر صداش ،نه
 ده؟نشون می یهاش چپیکل ویدیو یتو -
بود و بعد  پاساژ هی یکالً تو شیخرآ پیکل ویدیمثالً و ،رو دوست دارم وهاشیدیو یلیمن خ نیبب

 ساده گرفته!  نیدورب هیاش رو با چند روز معلوم شد همهاز 
و  ،ت دارهدوس رو وونایح یلیخ یلیخب ب ،پشهیوردن عنکبوتش تو کلآ ،اگه منظورت از ترسناك

و ر هاشپیکل یلیمن که خ ،عنکبوت داره تااونا هم احساس دارن، خودشم دو گههم می شهیهم
 .باحال و خفنن یلیخ ،دارمدوست 
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 یدلشیا یآخه گفت ،اشههمنظورم متن خود آهنگ ؟یفهماش میههم از آهنگ یزیچ خوب -
 یی؟آشنابا اون بدونم چه قدر  خوامبه قول خودت می

متن  دفتر هم دارم که هیتازه  ،کنمسرچ می نترنتیرو تو اه معلومه هم ،باباآره  (دیگو)با خنده می

 ، اآلنمهیلیجلدشم خود ب یعکس رو اون تو نوشتم، اتفاقاً یو فارس یسیهاش رو به انگلتمام آهنگ
 .که عکس خودشههم  کسلمیپ یههاشه، از آهنگ یکیرو لباسم اسم  کسلیپ

 ؟ی هستزیتر در مورد چه چچه جالب! حاال متنش بیش خوب، -

 یآهنگ درباره وقت هی شیچند وقت پ نی، مثالً همگهآهنگ می یادیز یزهایدرباره چ یلیخب ب

به خاطر خوندن اون آهنگ  یول، شهیباورت نم ،(کندکه افسرده بود خوند )با تعجب اضافه می
 ی.با برادرش قهر کرد حتیه مدت گن می

 ،نسته دارشطرف ای دکننمثل تو که دنبالش می نیکسا یرو ی،مسأله که گفت نی، همخوب -
با  قهر کردن ای کنهکه می ییاهکار ای یافسردگ نیکه هم سته نیمنظورم ا ذاره؟گیتأثیر نم

 کنه؟ش و کالً هر رفتاری که میخود کینزد یاهآدم

فکرمون شاد  شهیهم دیبا گهمیم، یبش میو تسل میخودمون رو بباز دینبا گهمی شهیهم یلیب ،نه
 و چیزی رو جدی نگیریم. باشه
 چون بهش گفته بود که ،با داداشش قهر کرد نیو به خاطر ا کنهبا داداشش کار می یلیآخه ب 
 میقا دارامندارم که از طرف یزیبهش گفت که من چ یلی، اما بیبود ضیمر یزمان هی یبگ دینبا

 .شهحرفاش آدم خوشحال می دنیبعد از شن ،خوبه یلیخ یلیب ،نمک
 یروط این یتو الگوها خود هم مثل تاگهید یاهدوستکه الگو شده و این براتکامالً  یعنی -

 دارش باشند؟جور طرفکه این ددارن

دوست دارم  یلیمن خ ،هیمیصم میلیداره و بانمکه و خپول ،معروفه یلیباحاله، ب یلیخ یلیبخب 
 دلشونیدوتا از دوستامم ا ه،اسیتبی دلشیزهرا ا ،دوستام هم که خب گفتم هیبق ،بشم یلیمثل ب

 .و سلنا خوششون میاد لوریتر از تبیش هیبق ،هیلیب
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  ؟ی هستکه طرف آدم موفق و خوب دهدار بودن هم نشون میتو خودت به نظرت معروف بودن و پول -
و دوست داره و ر دارهاشطرف ،خوبه یلیخ یلیب یول ،ستنین یهای خوبدمآها همه معروف ،نه

 یلیمن خ ،و افاده هم نداره سیو ف پوشههای باحال میلباس ،کنهینم میرو ازشون قا زیچ چیه
 .حقشه نایبه نظرم همه ا ،هیهم آدم خوب ،دارههم پول ،هم معروفه یلیب ،دوسش دارم

و کامالً  یکنینم میرو قا یچیهدار پیدا کنی، و خیلی طرف یشبروز معروف  یکتو خودت اگه  -
 ؟یدرفتار رو نشون می یکهمه  یجلو

 ،گمبهشون می وی رو دوست دارم و همه چر دارهامطرف شهیهم ،معلومه، من اگه معروف بشم
 .چه قدر دوستم دارن دونمچون می

اس هم یتاز بی ،دوست داره یلیاس رو خیتبی یگطور! اون دوستت زهرا که میکه این -
  ؟هدار یاطالع

ن که گروه هیهم  نای، افرستهاس برام مییتاز بی پیروز کل زهرا هر ،باباآره  (دیگو)با خنده می

 .معروفن یلیو خ نی ااچندتا پسر کره
 ن؟هست مدل ییجورا یک ای هستند خواننده -

 .اندهگر انایرآمثالً با  ،آهنگ خوندن ییکایمرآهای هم معروفن، با همه خواننده یلیخ ،نه اخوانند ،نه

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اهنیا ،لوریسلنا و ت یترش که گفتقبل ایگرانده  نیمثالً هم ی،کنمی یریگیا رو هم پهتو اون -
 ؟یکنمی شونو دنبال یرو هم دوست دار

 .هیلیب هیمیدوست صم انایرآاصالً  ،فالو دارمشون نستایتو ا ،رهآ
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و از  ،دیتا فالوور جمع کرد 811 یاهفته یک یاولش گفت، گرامنستایهمون بحث ا یتو خوب -
دقیقاً  یذارگمی یکه چ یزنحرف می جتیتر در مورد پکم مفصل یک. یخوشحال یلیخمسأله  نیا

 ؟دیسازخودتون می ای دیریام ییهاتون رو از جاها و پستیو استور

های پیهم کل یاس و فشن و گاهیتیو ب یلیکه از ب ، گفتممیداریبرم گهیهای دجیتر از پنه، بیش
مثالً  ،اسیتبی یاعضا یگرافویب تیالیها هیو  هیلیب یوگرافیب تیالیها هیمثالً  ،دارخنده

 .هاشونهایی از کنسرتکهیتی یا فارس سینوریبا ز یلیب ای اسیتهای بیمصاحبه
 دنیها رو هم پوشلباس نیکه ا ییعکس کسا ای دیداربرمیهم ت لباس سِ گهیهای دجیاز پ -

 د؟یذارگمی

هاش چندتا عکس هم زهرا از لباس ،های تلگراملااز کان ای گهیهای دجیپ ( نه ازدیگو)باخنده می

 .بازه جمونیپ نیخودت بب ،دمرو بهت می جیدرس پآحاال  ،گذاشته
 بگو. یاز مصاحبه؟ اگه خسته شد یخسته نشد -

 .سواالت باحالن، نه، حالم خوبه

 ؟یذارگوقت میبرای اینستاگرام روز  یچه قدر تو تو -
 .کنمیدونم، از ترسم نگاه نمنمی (دیگوخنده می)با 
ن گذاشت یمنظورم پست و استور شه؟چند ساعت می وچه قدر  ی،بگ یبخوا یحدوداگر حاال  -

مانند  و یشیلوازم آرا غاتیتبل ،هاهای خوانندهپیکل دنیهست، د گهیهای دجیپ یهست، گشتن تو

 .منظورمه اشهمه ی،کنکه می یتیهست تا هر فعال هااون
 .ساعت 4تر از فکر کنم حداقل نصف روز بشه، بیش

 طوره؟نیها هم همموقع امتحان -

 تره.ساعت، وگرنه بیش 4آره، شاید تازه موقع امتحانا بشه 

 نه؟ ایگن میبهت مورد  نیدر ا یزیچ ی هست،پدر و مادرت واکنششون چ خوب -

 .نستاسیو ات ادیچون خودشم ز ،دهینم ریگ ادیمامانم نه ز یول ،بهم دهمی ریوقتا گ یبابام بعض ،رهآ

 باشه؟ یگوش یهمه سرشون تو یادیمدت ز یکخونه  یشده تو -
 ،کنهکار می شی، بابام که میاد خونه با گوشهیطورنیهمه جا هم گهی، اآلن دهیطورنیهم شهیهم ،رهآ

درست  دهیکه د یهایپیکلروی من رو از  یموها وقتا هم مامان یبعض ،ونمخود یمن و مامانم با گوش

 .ولنخودشون مشغ یتر همه با گوشآره بیش ،نایا ریبه غ یول، مینیبمی لمیهمه با هم فیا  کنهمی
 ؟تر هستیراحت یجور نیهم ای یباهاشون حرف بزن ادیز یخودت دوست دار -

 یحرف ،بگم خب بهشون یچ گهی، دمیفرستهم می یبرا مینیبکه می یدارخنده پینه، هر کل
 .، چی بگمکه بزنم بهشون ستین
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ور خودتون د یکه وقت سته نیمنظورم ا ؟یگوش یروابطتون هم اومده تو ییجورا یک یعنی -
 ؟دیفرستمیبرای هم  ای دیدنشون می یزیبه هم چ ی خودتوناز گوش ،دیزنهم حرف می

 یلیخ پیه کلیمن  روزی، مثالً دمیفرستدار میهای خندهپیکل یهم از تو گوش یبرا ، مارهآ

 یاونم فرستاده و کل یبراکلیپ رو مامان  ،شب موقع شام بابام گفت ،مامانم یفرستادم برا دارخنده
 یلک ،مونهاومد خون شبیم هم که داهعم یحت ،دیچیپ لیتو کل فام پیاون کل ،میدیبا هم خند

 .میدیش حرف زد و خنداهدربار
 بود؟  یپیچه کل خوب -

بعد اونا  ،اراشدپشت طرف ستادیمیبود که وا یلیاز ب پیکل هی ،باحال بود یلیخ (دیگو)باخنده می
 یلیخ ،ردنفر غش ک هی ،هاشون جالب بودواکنش یلیخ ،پشتشونه یلیدن بیدمی گشتنیکه برم

 .باحال بود
 تو خودت ببینیش از نزدیک واکنشت چی هست؟ -

 منم احتماالً غش کنم.

 حد، چرا خب؟در این  -
 گفتم که خیلی خیلی دوسش دارم.

این حجم از فعالیتت توی اینستاگرام روی درست تأثیر نداشته، به هر حال زمان زیادی  -
 گیره.گذاری برای اینستاگرام و خوب وقتت رو میمی

 هامم بد نیست.دونم، خیلی مهم نیست، فعالً که نمرهنمی
 گن؟میتوی خونه برای درس، چیزی بهت  -

 ده و من از این گیرهاش، خیلی بدم میاد.، بابام خیلی خیلی گیر میآره
 مادرت چی؟ -

 اون نه، زیاد کاری نداره. 
 کردی؟ کار میخونه، مثالً چیدیدی درس نمیتو خودت اگه بچه داشتی و می -

 کردم به نظرم.من مثل مامانم رفتار می
 خوند؟حتی اگه درس اصالً نمی -

 کردم.دونم، اون موقع شاید یه فکر دیگه میخب نمی

ی شد با حوصله جوابم رو دادی، خیلخب خیلی خیلی ممنون که وقت گذاشتی و تا جایی که می -
 لطف کردی واقعاً.

 خواهش، کار خاصی نکردم.
 .های زیادی برسینه لطف کردی واقعاً، ممنونم و امیدوارم به موفقیت -

 مرسی، ممنون
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 باشه، موفق باشی. خدا نگهدارت -
 .مرسی، خدافظ

 ساله 9زهرا، مصاحبه با  -2-8

 ترسم و به خدا قول دادم که دیگه کارتون باربی و پرنسسی نبینم. ... ولی من می

 
 سالم -

 سالم. 
 اسمت چیه خانوم خوشگله؟ -

 اسمم زهراست. 
ها عالقه تو به اونهای زهرا خانوم وقت داری چند دقیقه با هم راجع به چیزهایی که هم سن -

 دارند، حرف بزنیم؟
 باشه.

 خوب زهرا خانم، شما چند سالته؟
 رسم. سالمه، امسال به سن تکلیف می 9من 

 زهرا خانم شما خواهر و برادر هم داری؟ -

 شه این رو جواب ندم؟می
 آخه چرا، چرا دوست نداری جواب بدی؟ -

 کشم. آخه خجالت می
 کشی عزیزم؟از چی خجالت می -

 کنه؟کنه و کلی تعجب میگم من رو مسخره میآخه به هر کی  می
 کنه خاله؟ مگه برادر و خواهر هم مسخره کردن داره؟چی رو مسخره می -

 ام نکنی؟دی مسخرهاگه بگم، قول می
 کنم، آخه برای چی باید شما رو مسخره کنم؟معلومه که مسخره نمی -

 چهارتا آبجی. شیم تا خواهر دارم، با خودم میمن سه

 کنن؟خیلی هم عالی، خواهر که خوبه، چی رو مسخره می -
 گن خیلی زیادین. دونم خاله، مینمی

 خودت که خواهرات رو دوست داری؟ -
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تر دوست داشتم دوتا باشیم یعنی من و یه داداش، اون وقت کسی آره، دوست دارم، ولی بیش
 . کرددیگه من رو مسخره نمی

 کنی؟از مدرسه میای خونه چه کار می زهرا خانم شما -

 . بینمزیون مینویسم و بعدشم با مامانم تلومی خوابم، بعد مشقام رومن میام خونه اول می
 کنی؟با خواهرات بازی نمی -

 تونم با اونا بازی کنم. تر از منن، درساشون زیاده. نمینه، آخه اونا بزرگ
 بینی؟زیون چی میتلو -

بینیم. م میخوریکنیم، اآلن مثالً یه سریال جنگی داره وقتی شام مییلم نگاه میتر آی فما بیش
 های من رو داره. قبل نماز هم همه بچه

 
 
 

 

 

 

 

 

 ها مناسب سن شما نیست؟گه این فیلمسالت نیست، مامانت نمی 9مگه شما  -
رو دعوام کرد، گفت ب گه. ولی یه بار یه چیزی به آبجیم گفتم، بابامامممم، نه هیچ وقت نمی

 ها. گیره خانمها یاد میها رو از این فیلمدهنت رو آب بکش. بعدش به مامانم گفت، این
 مگه چی به خواهرت گفتی؟ -

دونم. اش رو نمیتونم بگم که، آخه قسم خوردم دیگه تکرار نکنم. ولی به خدا خودم هم معنینمی
 دش مامانم گفت، اینجا بچه نشسته. فقط یکی دوبار از دهن داییم شنیدم که بع

 کنی؟زهرا خانم شما شبکه پویا هم نگاه می -

 رن مسجد. ها که مامانم و بابام مینه خیلی زیاد، فقط بعضی وقت
 چرا، مگه اجازه نداری؟ -

 زنه اخبار. خواد سریال ببینه و بابام هم بیاد، مینه، آخه مامانم باشه که می
 کنی؟ون نگاه میزهرا خانم شما کارت -

 ت. گونه هسهاشون خیلی بچهبینم، ولی بعضیزنم پویا کارتون میگم که اگه بشه میمی
 گونه یعنی چه جوریه؟بچه -

  .زنه، مثل همون ببعیهگونه حرف میمثالً خانم مجری دوتا عروسک دستشه، بعد با صدای بچه
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 ن بده؟هایی نشوزهرا خانم شما دوست داری پویا چه کارتون -
 بینه رو ببینم. هایی که پسر داییم میمن دوست دارم کارتون

 تونی ببینی؟بینه که تو نمیمثالً چه کارتون هایی رو می -

 ها. یه چیز بگم، به مامانم نگی
 شه مگه؟بگو عزیزم چرا باید به مامانت بگم، اگه بفهمه چی می -

 نه داییم. ذاره برم خوآخه اگه به مامانم بگی، دیگه نمی
 گم، خیالت راحت. بگو عزیزم من به هیچ کس نمی -

شینیم کارتون نگاه رم با پسر داییم میشون ماهواره دارن. منم هر وقت میداییم اینا خونه
 کنیم. می

 کنید؟هایی نگاه میچه کارتون -
 های جم جونیور رو دوست ندارم. دونم هر چی نشون بده. ولی من کارتوننمی

 جم جونیور دیگه چیه؟ -

 زنه یه دونه دیگه ازچرخه، تازه بعدشم زنداییم میبابا همون کانالس که باالش الماس داره می
 بینه. همین الماسا سریال می

 هایی رو نشون بده؟خوب شما دوست داری جم جونیور چه کارتون -
ی خوشگل داره هامثالً سیندرال، السا و آنا یا مثالً سفید برفی. دوستم شکیال کلی از این برچسب

 های والت دیزنین. گه اینا پرنسسکه می
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 گی؟هاشون رو به من میهاش رو داره؟ اسمشکیال برچسب کدوم -
سیندرال  شناسم که اسمشمن که بلد نیستم اسماشون رو، فقط اونی که شکیال لباسشو داره می

هست. یه دونه برچسب داره که دختره لباساش لختیه )پری دریایی(. بعد یه بار از شکیال یه دونه 

 گفت بهم دیدش. از دفترم کند. گرفتم چسبوندم به دفترم. بابام که داشت امال می
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 اِ اِ اِ، برای چی؟ -
 گه قرطی بازیه. گه اینا گناه داره، میآخه بابام می

 چی گناه داره؟ پری دریایی، گناهش چیه خاله؟ -



 الگوهای کودکان سرزمین من /  131 

ها گه ضد انقالبها رو خراب کنن، میسازن، ذهن شما بچه مسلمونها رو میگه اینبابام می
 بینن. ها رو میاین

 ها رو دیدی؟ها کدومهای پرنسسکارتونحاال به من بگو از  -

قط شون رو فمن فقط سیندرال رو دیدم، اونم خونه داییم. سفید برفی رو هم مدرسه دیدم. باقی
 شون. شون، رو جامدادیرو وسایل دوستام دیدم. رو کیفاشون، رو کفش

 شون هست؟مثالً چی روی جامدادی -
 اینا دیگه. از این باربی خوشگال، آنا و سیندرال و 

 
 
 

 

 

 

 

 

 شناسی؟خوب تو السا و آنا رو از کجا می -
یه بار رفته بودیم اردو با مامانامون که مامان من ولی نیومد. بعد با گوشی مامان سبا این کارتونه 

گم، اونم از تو رم قیافشون رو واسه خواهرم  میها هم میاش رو. بعضی وقترو دیدم. البته نه همه
 گه. اینترنت اسماشون رو بهم می

 خوب تو هیچ وقت از خواهرت نخواستی کارتون برات دانلود کنه و تو ببینی؟ -
فهمه م میاگه ما خیلی اینترنت )حجم اینترنت( نداریم. بعد اگه دانلود کنیم بابنه، آخه خواهرم می

 کنه. و دعوامون می
 ها رو کیفت داشته باشی؟خواد از این باربیخوب زهرا خانم شما دلت می -

خواست، اما بعد که به مامانم گفتم، مامانم گفت که بچه مسلمون باید خانم باشه دونی دلم میمی

 رن تو جهنم. خب منم دلمینا میگه، ادونم. آخه مامانم میها استفاده نکنه، نمیو از این قرطی بازی
 خواد برم جهنم که. نمی

 ها رو ببینی؟خواد که کارتونخوب تو خودت دلت نمی -
 چرا خیلی دوست دارم، خیلی قشنگن. 

 چیشون قشنگه خاله؟ -
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چرخن میها قشنگن، الك دارن، ها، همه چی آرومه، همه دختردونی خاله، اون جا توی کارتونمی
رقصن، ولی من خونن و صداهاشون خیلی قشنگه، میچرخه، بعد آواز میم میه هاشوندامن
 ترسم و به خدا قول دادم که دیگه کارتون باربی و پرنسسی نبینم. می

 چه قولی به خدا دادی؟ -
خواد برم تنهایی نرم خونه داییم و کارتون نببینم، چون که دلم نمیتوبه کردم خاله که دیگه 

 جهنم. 
 ها رو دوست داشتی؟این که توبه کنی، کدوم یک از این باربی قبل از -

خونه، زنه و آواز میها حرف میمن سیندرال رو خیلی دوست دارم خاله، مهربونه و با حیوون
ام بود، مامانم قرار شد مثل لباس سیندرال برام لباسش خیلی قشنگه. یه بار که عروسی پسر عمه

 لباس بدوزه، ولی شبیه اون نشد. 
 تو دوست داری شبیه سیندرال لباس بپوشی و شبیه سیندرال باشی؟ -

 کنیم. آره خاله، مامانم که خونه نیست با خواهرم رقص سیندرالیی می

 رقصه سیندرالیی چه جوریه خاله؟ -
ره گیذاره رو شونه من. بعد دستش رو میر آبجیم اونم دستش رو میذارم رو کممن دستم رو می

 شم. باال و من از زیرش رد می
 خواهرت هم سیندرال رو دوست داره؟ -

 نه خیلی. 
 رقصه؟پس چرا میاد با تو می -

ط یه گه فقکنم که بیاد و برقصیم با هم. اونم میرم ازش خواهش میمامانم که خونه نیست، می
  بارها!
 دی سیندرال رو برات بخره و تو ببینی؟خوای به مامانت بگی سیخوب تو نمی -

دیش رو دارم، داییم برای تولدم خرید و منم به مامانم قول دادم که وقتی بابام هست نبینم سی

 دی رو پیدا کرد، نگم که داییم برام خریده. و اگه بابام سی
 کارتونش قشنگ بود؟

بینم، روز قبالً خونه داییم که دیده بودم قشنگ بود، اآلنم تابستونا یه روز قسمت اولش رو می -

 تونم ببینم. ها که بابام خونه اس، نمیبینم. فقط جمعهبعد قسمت دوم، بعد دوباره از اول می
 زهرا تو دوست داشتی جای سیندرال بودی؟ -

 دی که به کسی نگی؟قول می
 دم. قول می -



 الگوهای کودکان سرزمین من /  132 

تونستم که مثل سیندرال خوام که کاش مسلمون نبودم، بعد میها قبل خواب از خدا میمن شب
 خوام. لباس بپوشم برقصم و آواز بخونم و الك داشته باشم. بعدش ولی از خدا معذرت می

 کنی، مگه چی کار کردی خاله؟از چی معذرت خواهی می -

خواست که یهودی باشم تا د من یه مدت دلم میهاست. بعآخه خاله جلوی خونه ما خونه یهودی
رن یها آدم کشن و ممثل اونا برم مهمونی و برقصم. ولی بعدش بابام منو دعوا کرد، گفت که یهودی

 خواد که بری تو جهنم؟تو جهنم. تو هم دلت می
 خوادنمی خوام، آخه دلمخواد مسلمون نباشم، از خدا معذرت میمنم از اون به بعد هر وقت دلم می

 شون؟رن جهنم همهها هم میتو آتش جهنم بسوزم یا از موهام آویزون باشم. خاله مسیحی
بره  تونه با هر دینیها به دینشون ربطی نداره، هر کسی مینه خاله جهنم رفتن یا نرفتن آدم -

شت، به برهبهشت! به شرطی که انسان خوبی باشه و صرف این که تو مسلمون باشی تو رو نمی
 شه یا این که اگه تو سیندرالره تو جهنم یا از موهاش آویزون میبعدش هم کی گفته سیندرال می

 ری جهنم! رو ببینی می

 رم جهنم؟یعنی اگه من سیندرال ببینم، نمی
 ری. نه خاله، معلومه که نمی -

دستی  حتی چوب چرخه تو هوا،ها که میپفیآخه شکیال یه لباس صورتی داشت، با این دامن پفی
 کرد، مثالً رو سر چوب دستیشهم داشت، تو جشن مدرسه تنش کرده بود، با چوب دستیش جادو می

گفت که مامانش قراره از لباس السا و آنا هم براش بخره و موهاش هم یه ستاره صورتی بود، تازه می
م که این کیال گفترو هم طالیی کنه، مثل آبجی بزرگه که بشه ملکه سرزمین یخی. ولی من به ش

 ها گناه و اون به من گفت برو بابا. کار
 ها داشته باشی؟تو هم دوست داشتی از اون لباس -

 آره خاله، چون مامان یکی از دوستام بهم گفت که چرا پیرهن تنت نکردی! 
 خوب تو چرا لباسی که قرار بود شبیه سیندرال باشه رو تنت نکردی؟ اصالً جشن چی بود؟ -

کی از دوستام بود، تولدش رو تو مدرسه، تو کالس خودمون گرفت. بعد من به آبجیم گفتم، تولد ی
ده بری! منم به همین خاطر یه بلوز شلوار زیر گفت اگه به مامان بگی که تولد دوستته اجازه نمی

 لباس مدرسم پوشیدم تا مامانم نفهمه! 

 خاله یه سوال بپرسم؟
 بپرس عزیزم!  -

م مثل سفید برفی و زیبای خفته قشنگ و سفید باشم و الك بزنم و موهام یعنی اگه من بخوا
 کنم؟خوش رنگ باشه و کمرم باریک و قدم بلند باشه، گناه نمی
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 ها باشی؟خوای مثل اونعزیز من آخه تو چرا باید مثل اونا بشی، مگه خودت چته که می -
ه گگن زهرا سیاه یا مثالً داییم به من میبه من میدونی خاله، من سیاهم، همه فامیل آخه می

گن تو چرا این قدر الغر و کوچولو هستی. بینن، میانگور سیاه، خرما سیاه. هر بار هم که من رو می
دونم به یها. مخواد مثل شکیال یا آبجی بزرگم سفید و تپل باشم یا مثل این پرنسسمنم دلم می

 شم، چون خدا دوستم نداره! یچ وقت خوشگل نمیهایی که کردم، هخاطر گناه

ها رو دوست داره! بعدش هم تو چه گناهی کی گفته که خدا تو رو دوست نداره، خدا همه ما -
ه دلیل هست ک کردی! کی گفته که تو گناه کاری عزیزم! بعدش هم این که رنگ پوست تو سبزه

سان خوب ت سفید و بلند و بلوند باشی که انشه تو زشت باشی! تو خیلی هم قشنگی و الزم نیسنمی
اشن ای داشته بها باید قلب مهربون و بخشندهو دختر خوبی باشی! تا همه دوست داشته باشن! آدم

و باید به دیگران محبت کنن تا دیگران هم دوسشون داشته باشن! هر کسی به اندازه خودش زیبا 
نقاشی هستن و قرار نیست تو دنیای عادی و  شونهها همهای تو کارتونهست و اون پرنسس

 واقعیت وجود داشته باشن! 

برای این که آدم خوبی باشی و خدا دوست داشته باشه و بری بهشت، باید انسان بخشنده و 
فداکار و مهربونی باشی، نه این که خوشگل باشی! هیچ وقت هم به خاطر سبزه بودنت ناراحت 

به  ای نشده که تو بخواینگ پوستش دانشمند یا هر چیز دیگهنباش! هیچ کس تو این دنیا با ر
 خاطر رنگ پوستت ناراحت باشی! 

 زهرا خانم شده تا حاال خواب ببینی که سیندرالیی؟ -
 گی؟اگه این رو بگم به مامانم نمی

 گم. معلومه که نمی -



 الگوهای کودکان سرزمین من /  134 

ته بودن شیه شب همسایه جلوییمون عروسی داشتن خونشون. بعد کلی آهنگ رقصی باحال گذا
خونن. بعد منم تا دیدم مامانم اینا کار دارن، چراغ اتاق ها همیشه تو مدرسه میها که بچهاز همون

ود( شرو خاموش کردم و پنجره رو باز گذاشتم تا صدای آهنگ قشنگ بیاد بعدش )خجالت زده می

اس ب دیدم که یه لبی که خودم ساخته بودم رقصیدم. بعد شب که خوابیدیم، من خوابا یه شاهزاده
یدیم ها، بعدش کلی با یه آقایی که شبیه پسرداییم بود، رقصشبیه سیندرال تنمه از این دامن پف پفی

 و بعدش)با کلی خجالت گفت( من رو بوسید. 
 ساختی؟تونستی که کارتون بسازی، چی میزهرا تو اگه می -

های بلند مز بلند داشته باشه با موساختم که یه دختری باشه یه لباس پف پفی قرمن یه چیز می
 گرده تا من رو پیدا کنه و بعدشهای آبی که تو جنگل گم شده و پرنسس کلی میفرفری و چشم

رقصیم و هم رو شن و ما با هم میخونم و کلی حیوون دور ما جمع میوسط جنگل من آواز می
 من گناه نکنم.  دونم چی کار کنم که اینجا محرم باشیم تابوسیم. فقط نمیمی

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زهرا چرا اون شب خواب دیدی که با پسر داییت رقصیدی؟ -
آخه من پسر داییم رو خیلی دوست دارم، اونم من رو خیلی دوست داره و به من گفت که وقتی 

 بزرگ شدیم قراره با هم ازدواج کنیم. 

 ات چه شکلی بشه؟خوب تو بزرگ شدی دوست داری بچه -
باشه و آبی، موهاش هم طالیی باشه و فرفری بعدش قدش بلند باشه و بلد باشه  چشماش درشت

 آهنگ بزنه.
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 چرا دوست داری بلد باشه که آهنگ بزنه؟ -

زنه و تنها شد برای خودش آهنگ میآخه یکی که آهنگ بلد باشه بزنه خیلی خوبه. هر وقت که 
 ره. اش سر نمیخونه و حوصلهمی

 من باید برم. ببخشید خانوم
 برو عزیزم. اما هیچ وقت فکر نکن که خدا تو رو دوست نداره! -

 ساله 11مهسا، مصاحبه با  -2-9

هالووین امسال همه دوستام رفتن لباسای وحشتناک خریدن و گریمای باحال 

 کردن. 

 
خوایم در مورد مسایل مختلفی مثل مدرسه، هنر، فناوری و جان امروز میخوب مهسا -
وگو کنیم، ممکن هست طول بکشه، پس هر جا خسته کنی با هم گفتهایی که از اون میدهاستفا

 شدی به من بگو تا متوقفش کنم. 
 باشه.

 شون رو داری؟گی از وسایل مربوط به فناوری کدومخوب عزیزم به من می -
 تاپ.تبلت، گوشی و لپ

 اولین بار کدومش رو برای تو خریدن؟ -

 تبلت.
 میاد چند سالت بود؟یادت  -

 پنج، شش سالم بود. 
 چی شد که برای تو تبلت خریدن؟ -
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م خوام، اوندیدم همه دوستام و دورو بریام تبلت دارن، منم دلم خواست و به مامانم گفتم که می
 گفت به بابات بگو بخره برات. 

 ؟داددست میهای خودت تبلت دارن و تو نداری، چه احساسی بهت دیدی همه دوستوقتی می -

اش شون نیستم، همهکردن، انگار چون من تبلت ندارم، دیگه دوستخب همه یه جوری رفتار می
 زدن و من حس بدی داشتم، تنها مونده بودم. راجب تبلت حرف می

 خوای، راحت برای تو خریدن؟وقتی به مامان و بابات گفتی تبلت می -
 داشتم؟خریدن! همه داشتن من چرا نباید میمی خواستن سرم گرم بشه، بااایدآره، چون می

 خواستی با تبلت چه کار کنی؟موقع میاون -
اش راجع بهش های باربی بود که دوست داشتم داشته باشم، دوستام همهخب یه سری بازی

 کردن. زدن و واسه باربیاشون لباس انتخاب میحرف می
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 ها برای تو جذاب بود؟چه چیزی توی این بازی -

شون داشتن و باید اول آرایش 1ها خیلی خوشگل بودن، بعد مثالً فشن شوهمه چیش، باربی

تونستی یه عالمه لباس جذاب و خوشگل کردی، کالً مدالی مختلف میکاپ داشت، بعد میمی

دن و تو ن میطوریه که دوتا دختر خوشگل و الغر لخت بهت نشوبراشون انتخاب کنی، یا کالً این
 شون لباس انتخاب کنی.باید واسه

 
 کنی که چه کار کنن؟لباس انتخاب می -

 رن بیرون.بعدش با پسرا می
 قدر زیاد این بازی رو دوست داشتی؟چرا این -

 خب خیلی جالبه.
 چه چیز اون برات جالب هست؟ -

پوشی، بیرون یه لباس جدید بری دار باشی که بتونی هر بار که میکه یه دختر خوشگل و پولاین
 تیپ جدید قرار بذاری.و با یه پسر خوش

 ها باشی؟یعنی تو دوست داشتی جای اون باربی -
 آره، کی دوست نداره!

 ها بشی؟تا حاال کاری کردی که بخوای شبیه اون -

ی اونا لگم برام بخرن، وبینم به مامانم یا بابام میآره، یه وقتایی لباسای شبیه اونا رو که می
تر وقتا دست خالی از مغازه بیرون میایم، البته نه دست گن، تو این همه لباس نیاز نداری و بیشمی

خواستم خوام نیست یا مثالً یه لباس بندی دارم که میخرن برام، ولی اونی که من میخالی، لباس می
شی، اری بزرگ میتو مهمونی بپوشمش، ولی صباجون )همسر پدرش( گفت این خوب نیست و تو د

باید لباسات مناسب باشه، یا من اندامشون رو مثالً خیلی دوست دارم، ولی خودم تپلم، یه وقتایی 
 گیرم دیگه هیچی جز آب و میوه نخورم تا شبیه اونا بشم.تصمیم می

                                                             
1 . Fashion show 
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 تا حاال موفق هم شدی؟ -
گشنم  ش که خیلیشه، دوستمم امتحان کرده، شبیه باربی نشده، فقط بعدنه، متأسفانه نمی -
 شم.خورم و بعدش خیلی ناراحت میرم غذای زیادی میشه، میمی

 شی؟چرا ناراحت می -
شم، کنم و مطمئنم دیگه شبیه باربیا نمیآخه دو روز تحمل کردم رژیم گرفتم، ولی بعد ول می

ینه، جلو آ رمحتی یه بار بعدش گریه کردم وقتی خودم رو تو آینه دیدم، دوست دارم یه بار که می
 م. خورم، ولی بازم چاقببینم تبدیل به یه باربی خوشگل و الغر شدم، تو مهمونیا هم هیچی نمی

 عزیزم شما تو سن رشدی، کی به تو گفته رژیم بگیری؟ -
گفت، دیگه مامانم من رو آخه واقعاً انقد بستنی خوردم چاق شدم، مامان بزرگ فضولمم هی می

 برد پیش متخصص.
 قدر کم بخوری، درسته؟ئنم متخصص نگفته اینولی مطم -

 کنم. آره، اون کم نذاشته، ولی من چون دوست دارم مث اونا الغر باشم، این کار رو می

 گفت؟خوردی، مامانت چیزی به تو نمیوقتی هیچی نمی -
 اون اصن نفهمید. 

 چه طور؟ -

 گم آره.منم میپرسه چیزی خوردی، خیلی وقتا خونه نیست، وقتی میاد هم فقط می

 قدر دوست داری شبیه باربی بشی؟چرا این -
 کالسیامم دوست دارن، آخه باربی خوشگله. هم

 دونی؟ای به جز خوشگلی در مورد باربی میچیز دیگه -
 اممممم، مثالً چی؟

 که چه طور شخصیتی داره؟این -
 قرار بذاره. تونه با پسرای مختلف خب اعتماد به نفس داره که انقد خوشگله و می

 دونی، درسته؟ای نمیولی چیز دیگه -
 دن. تر در مورد همین خوشگلیش مانور میها و کارتونا هم بیشآره، تو بازی

 خوب وقتی به تبلت رسیدی چه حسی داشتی؟ -

 م. تونم یه خودی به دوستام نشون بدکردم دیگه تنها نیستم و میحس خوبی داشتم، احساس می
کردی دور شدی ازشون، وقتی تو هم تبلت داشتی تبلت نداشتی حس میگفتی وقتی  -

 تون فرقی کرد؟دوستی

های مشترك گفتن دوستام و بازیفهمیدم که چی میطوری منم میخیلی خوب شد، این
 کردیم و دیگه این چیزا... . می
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 کردی؟هایی میدیگه چه بازی -
دونم، چون همه شبیه هم بودن یا باید شون رو نمیها در مورد همین بود، اسمتر بازیبیش
کردیم ازشون، پوشوندیم بهشون یا مثالً پو بود که باید مراقبت میکردیم یا لباس میشون میآرایش

 م.کردیها رو جمع کنه، اونم بازی میپرید تا سکهها میبعد یه بازیه بود که پسره از روی قطار

ه کم ها رو بره جلوتر. البته یتر از همه تونسته مرحلهدیدیم کی بیشمی رفتیم، بعدمثالً همه می
ها هم بازی کردم، این مدلی که مثالً یه جنایتی اتفاق افتاده و وسایل تر از این بازی معماییبعد

 کردیم، اونم خوب بود، ولی دیگه سخت شد، ولش کردم. مشکوك رو باید پیدا می
بینیم دادیم بموتور سواری رو دوست داشتم، با موتور و ماشین مسابقه میهای یه مدت هم مسابقه

 شه. کی برنده می
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 های ماشین سواری و موتور سواری دوست داشتی؟چه چیزی رو توی بازی -

-مون خوبه، هم ماشین بابام خفنه، هم مامانم، ولی هیچهیجانش رو دوست داشتم، خب ما وضع

 روندمش. تونستم سرعت برم، انگار خودم داشتم میرن، تو این بازیا مینمیکدوم سرعت 

کنی شبیه باربی بشی، مثالً رژیم رو امتحان کردی، درباره پسرها خوب گفتی که هر کاری می -
 چی؟

زنیم، ولی من تا حاال با یه پسر خب بعضی وقتا که با دوستامم تو چت روما با پسرا حرف می
 ها.مثل باربیبیرون نرفتم، 

 گذارن؟ها با پسرها قرار میهای خودت چه طور، اوندوست -
رن با هم حرف بزنن، یکی خوان دوست پسر بازی اینا بکننا، فقط می. نمی1رن سر دیتآره، می

 ذاره. دوتاشون آره، ولی مامان من نمی
 ها سر قرار بری؟های خودت و باربیخوب تو هم دوست داری مثل دوست -

 ذارم، در حد من نیستن. رن دیت رو من محل نمیآره، البته پسرایی که اینا باهاشون می

 مگه حد تو چه طوری هست؟ -
دارن و ما خانواده معروفی هستیم، بابا هم با هر کسی رفت و آمد نداره، منم دوستام همه پول

 رن. مدرسه عالی می

 کنی؟می های باربیچه قدر از وقتت رو صرف بازی -
تر بودم بود و مثالً روزی چهار، پنج ساعت درگیرش بودم، با دوستام اون بازی مال وقتی که بچه

 یا خودم تنها. 

 یعنی اآلن دیگه بازی باربی رو دوست نداری؟ -
 تر شدم و مدلش فرق کرده یه جورایی.اآلن دیگه بزرگ

 چه جوری شده؟ -

 شون کنم.رو بخرم و جمع اصل های باربیکنم عروسکمن دارم سعی می
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 شون چی هست؟اسم -
 کنه، پیداشون کنم. دونم، دوستم بهم کمک مینمی

 خوب تا حاال چندتاش رو خریدی؟ -

باربی بدی، اونا فکر برای گن ارزش نداره، این همه پول فعالً هیچی، چون مامان و بابام می
 ارزشه.کنن باربی بیمی

 کنی؟فکر می خودت راجع بهش چی -
خب من خودم خیلی دوست دارم، یک بار هم از توی اینستا یه پیج خوب پیدا کردم که بخرم، به 

فروشنده پیام دادم که بخرم، قیمتش یک میلیون و نیم بود، به بابام گفتم واریز کنه، نکرد، خیلی 
 هم ناراحت شد که چرا من خودم پیام دادم بهش، منم چند روز قهر کردم. 

 نوز هم تو فکر خریدش هستی؟ ه -
شناسم بیاره همین جنس رو، شاید تونستم حضوری آره، خیلی دوست دارم، قراره یه مغازه که می

 بخرم. 

 کنی؟های دیگه غیر از بازی با باربی، چه کارهایی میوقت -
 کردم قبالً... . بینم، لگو بازی میسریال می

 بینی؟هایی میچه سریال -
خواد من تنها ره سرکار و میمونم، چون مامانم میبزرگم میوقتا پیش مامانخب من خیلی 

 بینم. رو می 1های جم سریزشینم باهاش سریالنباشم، منم می
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 های ترکی؟یعنی سریال -
 آره.

 دونی؟شون رو میبینی، اسمها رو میکدوم سریال -

 ده که من خیلی دوستش دارم. و میاآلن داره دوباره سریال دختران آفتاب ر
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 داستانش چی هست؟ -
کنه، اون مرده هم یه پسر داره، حاال اینا قراره شون داره با یه مردی ازدواج میتا دخترن که مامانسه

ه کشون، این پسره هم با اون دخترا مشکل داره، ولی یکی از اون دخترا، واسه اینبا هم زندگی کنن همه

 شه. زنه و با اونا دوست میره تو مهمونیای پسره، با دوستاش حرف میحرصش رو در بیاره، می
 خوب تو چی رو تو داستان این فیلم دوست داری؟ -

ارم، شن، البته شایدم دوست دکه حرص پسره در میاد، البته بعدش عاشق هم میخیلی باحاله این
واسه خودم این اتفاق بیفته، مثالً مامان بره با یکی دیگه ازدواج کنه، بعد اون طرف یه پسر داشته 

 باشه و ما عاشق هم بشیم. 
 هست؟ هاشون چه طوریهای پسره و دوستانش، مهمونیره تو مهمونیگفتی دختره می -

ن، یا رقصشن و میشون جمع مییه سری دختر و پسرن که با هم تو ویالی مامان و بابای یکی
 کنن. توی استخر شنا می

 کنن؟با چه لباسی شنا می -

 با مایو.
 کنن، چی هست؟که پسرها و دخترها با هم شنا مینظرت راجع به این -

 کنن.کار رو میخب من به نظرم اشکال نداره، تو خارج همه این 
دارن و همه چیزشون خیلی خاص های ترکی، همه زیادی پولکنی تو این سریالتو حس نمی -

 و گرون هست؟
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جوری شون، چون اینبه حال گم خوشاش میدارن، ولی من همهاممم خب آره، همه خیلی پول
 ده.گیر ب کنن، ایرانم نیست که کسی بهشونخیلی خوبه، هر کاری دوست داشته باشن می

 دن؟منظورت چی هست که تو ایران گیر می -

 حجاب رفت بیرون، یا با پسرا بری مهمونی و استخر و تفریح کنی.شه بیجا نمیخب این
 تو دوست داری با پسرها این کارها رو بکنی؟ -

 آره.
 ها هستن؟جور سریالها هم اهل اینهای خودت چه طور، اوندوست -

 کنیم.دنبال میمون با هم آره، همه
 زنین؟راجع بهش با هم حرف هم می -

زدیم، اش راجع بهشون حرف میموقع که مدرسه حضوری بود، توی زنگای تفریح همهآره، اون
 کنیم. مون چت میخندیدیم، اآلنم تو گروهشدیم یا میشون عصبانی میو از دست

 رسان هست؟تون توی کدوم پیامگروه -

 ذاره فیلترشکن داشته باشم، به خاطر همین واتساپیم.بودیم، ولی اآلن بابا نمیقبالً تلگرام 
 پس تو فیلترشکن نداری؟ -

این خواست تبلتم رو ازم بگیره، منم دیگه اجازه نصب کردم، ولی بابام که فهمید مینه، یه بار بی
 کار رو نکردم. 

 اون یک بار واسه چی نصب کردی؟ -
 تاك ویدیو بببینم، فیلترشکن الزم داشت.  خواستم برم تو تیکمی

 تیک تاك چی هست؟ -
کنن، بعد طبق اون یه اپلیکیشنه که مردم با یه سری آهنگای خاص یه چالش درست می

 کنن.رقصن یا یه کار جالب میمی
 کار جالب مثل چی؟ -

و ببینین، شش رتون بگین دوست پسر یا دوست دختر دارید و واکنمثالً یه چالش بود که به مامان
 جا به اشتراك گذاشته بودن.این تو تیک تاك بود که مردم انجام داده بودن و اون
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 هایی که رقصن چه طوریه، باید شکل مشخصی رقصید؟اون -
آره، با یه آهنگ خاص، باید یه جور خاص رقصید و آپلودش کرد )برای نمونه یک مدل را اجرا 

 کند(.می

 انجام بدی؟پس تو هم بلدی  -
 گیری، منم خیلی رقص رو دوست دارم.آره، ببینی یاد می

 بینی؟تو که اآلن فیلترشکن نداری، پس چه طوری می -
شه تازه دید، ولی در کل خبر دارم از قدر نمیذارن، اونخب اکثرشون رو توی اینستا هم می

 .1ها و ترندهاشچالش

 ترند یعنی چی؟ -

 شه.و زیاد می شهیعنی یه چیزی که مد می
گن دیم رو میهای تیک تاك، گفتی یک کاری رو که معموالً انجام نمیبرگردیم به چالش -

 انجام بدیم؟

 آره، دقیقاً )با هیجان(.
که جلوی دوربین دروغ بگیم، باعث بشه بقیه دیگه بهمون اعتماد کنی اینخوب فکر نمی -

 نکنن؟
 کنی.کشه که بفهمن داری شوخی میطول نمی ها خیلی کوتاهه، زیادنه، خب این ویدیو

 شون بدی؟تو حاضری انجام -
 آره، خیلی دوست دارم امتحان کنم. -

 چرا تا حاال انجام ندادی؟ -
ترسم که ازم گوشی و تبلتم رو بگیره، اون دفعه که به باربی فروشی پیام دادم، بابام میاز خب 

 خودش وصله.  اینستام رو حذف کرد، اآلن اینستام روی گوشی

 های خودت تیک تاك هم دارن؟دوست -
کنن، ولی تونن فیلترشکن داشته باشن و مثل من توی اینستا دنبال میبعضیاشون مثل من نمی

 بعضیاشونم دارن و زودتر از بقیه از چالشا خبر دارن.
 ای نسبت به تو دارند؟ها که اپلیکیشنش رو دارند، برتریکنی اونفکر می -

شه رفت، دوست داشتم مثل اونا، ره، بیرونم که نمیام سر میمن خیلی تو خونه حوصله آره، خب
 شدم. ها رو و سرگرم میدیدم ویدیومنم تازه تازه می

 این کار رو نکردی؟ شه ویدیو گذاشت، جای دیگههای دیگه هم میبه جز تیک تاك، جا -

                                                             
1. Trend 
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 که چه جوری باید پروتکالرباره کرونا و اینچرا... چند ماه پیش یه فیلم از خودم گرفتم، توش د
 رو رعایت کنیم حرف زدم. 

 بعد چه کارش کردی؟ -

های خانوادگی، یعنی تو اینستا هم گذاشتم، ولی بابام که فهمید گفت باید فقط گذاشتم تو گروه
 برش دارم.

 چرا این رو گفت؟ -
 ره. طوری آبروش میو این گه شغلش مهمهای بودم و پیجمم بازه، میچون با لباس حلقه

 ناراحت شدی که این رو گفت؟ -
 آره، خیلی، حتی باهاش قهر کردم. 

 چی شد که با بابات آشتی کردی؟ -

 خره.می 1گفت برام یه بسته جدید لگو

 لگو چی هست؟ -

گن آجر لگو، مدالی درشتش هست که لگو یه مدل اسباب بازی فکریه، هر تیکش رو می
شه درست کرد، من ترن و یه سری هم مدل ریز داره که باهاشون چیزای سخت و ظریف میآسون

 از اون نازکا دوست دارم، خیلی هم گرونن، چند هزار تیکه ان. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 خرند؟ادو میتو کی کنی براهمیشه وقتی قهر می -

 آره، اکثراً یه جوری دلم رو به دست میارن. 
 و تو هم از این شیوه خوشت میاد... . -

 زند(.شه )پوزخند میآره، واسه من بد نمی
 های فکری هم هستی؟برگردیم به لگو، پس اهل بازی -

 آره، مخصوصاً تا پارسال.
 های قبلیت رو چه کار کردی؟خوب لگو -

                                                             
1. lego 
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 یگه.استفاده کردم د
 شن؟مگه مصرف می -

 شون درست کردم و بعد گذاشتمش کنار.نه، منظورم اینه که یه بار یه چیز خوشگل با کل

 شه هر بار با اون چیزهای مختلف درست کرد؟مگه نمی -
 زنه و دوسش ندارم.چرا، ولی دیگه بعد یک بار دلم رو می

 هر بسته لگو قیمتش چند هست؟ -
 طوری باید باشه.چهار میلیون این جنس خوبش اآلن دیگه سه،

 دوست داری ازش زیاد داشته باشی؟ -
آره، دوست داشتم یه کلکسیون ازش داشته باشم، اما این یه سال اخیر دیگه حوصله لگو ندارم، 

 خوام. واسه همین عروسک باربی می
 برای چی دوست داری که کلکسیون لگو داشته باشی؟ -

 تونم عکسشون رو تو اینستام بذارم، حس خوبیه. میدم، خب به دوستام نشونش می

 مامانت هم موافق خرید این همه لگو هست؟ -
ها رو طال یا یه چیز با ارزش بخر، ولی من اینا رو دوست دارم گه پول این لگوخب خیلی وقتا می

 ام باهاش یکی نیست. گم که سلیقهو به مامانم هم می
 زنی؟میطوری حرف با مامانت این -

 شه.آره، بعضی وقتا که اعصابم خورد می
 کنی؟شه، چه کار میوقتی اعصابت خورد می -

تمه رو ای که دسزنم، یا وسیلهشم سریع داد میمن اخالقم خیلی شبیه نازلیه، عصبانی که می
 کنم.پرت می

 نازلی کی هست؟ -
 یکی از اون دخترا توی دختران آفتاب.

 پرخاشگری نکنی؟گه مامانت به تو نمی -
 تونم کنترلش کنم.کنه، اما نمیچرا، ولی دست خودم نیست، مشاورمم نصیحتم می

 رفتار مادر بزرگت با تو چه طوری هست؟ -

گن که خیلی دوسم دارن، بعد از تولد برادر ناتنیم برام یه استخر بادی خریدن، بردم تو ویال می
 گذاشتم. 

 چه طور شد که استخر بادی خریدی؟ -
ن، فروشها هم میاومد، توی اینستا گشتم دیدم این جاها دارن، خوشم میدیدم بچهتو فیلما می
 رفتیم خریدیم. 
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 گذاری؟هایی از خودت میتوی اینستاگرام چه پست -
 ذاشتم، عکسای تولد دوستام و این چیزا. های قبلی رو گذاشتم، سلفی میعکسای سفر

 یا گوشی؟رفتی با تبلت اینستاگرام می -

 گوشی. 
 کی برای تو گوشی خریدن؟ -

 خواستم برم کالس چهارم. کالس چهارم، نه یعنی تابستونی که می
 چی شد که برای تو گوشی خریدن؟ -

رفته بودیم مسافرت با مامانم، من تبلتم رو گذاشتم روی ماشین که کفشم رو ببندم، بعدش یادم 
رفت که برش دارم و ما راه افتادیم و این افتاد، واسه همین دیگه تبلتم نابود شد و چیزی نداشتم، 

 برام موبایل خریدن. 
 موبایلت چه مارکی هست؟ -

 شیائومی.

 باشه؟ برای تو مهم بود چه مارکی -
 نه خیلی، ولی دوست داشتم خوب باشه. 

 کنی؟هایی میخوب با گوشی چه کار -
 گذرونم. تر وقتم رو هم با گوشیم میتر درگیر اینستا و درس خوندن آنالین و اینام، بیشاآلن بیش

 مدرسه رفتن مجازی چه طور هست؟ -
 کالً مدرسه مزخرفه دیگه.

 خونی؟ی شهر درس میین مدرسهگفتی در بهترچه طور، خودت که می -
دارتر هم خیلی هست، ولی در دارن، از ما پولهاش هم پولمون معروفه، همه بچهآره، مدرسه

 خونم.و درس نمی کل من از مدرسه خوشم نمیاد
 خونی؟چرا درس نمی -

 برام مهم نیست. 
 چرا مهم نیست؟ -

رسه، پوالی بابامم که هست، من می پوالی مامانم به منخب مثالً درس بخونم که چی بشه؟ 

 خودم رو بکشم واسه درس که چی... . 
 ها مجازیه چه طور؟پس اآلن که مدرسه -

 دیم. اآلنم که رو هواعه، همه کتابامون بازه و امتحان می
 ای رو دوست داری به جای درس انجام بدی؟چه کار دیگه -
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ر با دوستمم، تدوستم بریم خونه همدیگه، اآلن بیشهمین که سریال ببینم، باربی بازی کنم، با 
ه تر از یه حدی تحمل کنم، یتونم یه عده رو بیشالبته هم بگم، من زیاد دوست و رفیق ندارم، نمی

 شون دارم، بعد دیگه برام جذابیتی ندارن. مدت دوس

 بینی؟به نظرت چرا، ازشون چی می -
دا شون یا یه دوست بهتر که پیذارمبرام، دیگه کنار میشه دونم، مثالً رفتاراشون مسخره مینمی

 ها رو ندارم. کنم، دیگه حوصله قبلیمی
 کنی. این حالت شبیه بازی لگو و باربی نیست؟ وقتی یه چیز جدید میاد دیگه قبلی رو بازی نمی -

 آره، تقریباً.
 در کل چندتا دوست و رفیق داری؟ -

 ذارم تو اینستا و شکلک بوسطوری که مثالً عکس میا هم اینهزیاد ندارم، گفتم که با بعضی
 شون رو ندارم. ذارم، ولی در واقعیت حوصلهاینا می

 کنی؟چرا این طوری رفتار می -

 دونم، این طوریم کالً. نمی
 چند ساعت در روز پای گوشی هستی؟ -

 کنم. ای نمیایم و کار دیگهاش تو خونهدونم، ولی خیلی وقتا، چون همهاممم نمی
 ساعت خوابت بهم نریخته؟  -

خوابم، بعضی وقتا بعد می 2مونم تا تکرار فیلمای جم رو ببینم، مثالً تا بعضی وقتا شبا بیدار می
م دیر خوابم، صبحا هو بعد میکنم شم، یه کم با گوشی کار میهم تو روز کلی کار کردم خسته می

 شم. بیدار می
خوام بپرسم نظرت در مورد وضعیت کلی مهسا جون در مورد ایران صحبت کردی، اما اآلن می -

 دونی؟ایران و سیاستش چی هست، چیزی از اخبار و سیاست می
وم که شنمیبزرگ و بابا بزرگم خیلی کنم، ولی خب از مامانم، بابام یا مامان خودم نه سرچ نمی

 زنن.راجع بهش حرف می
 نظرت درباره سیاست ایران چی هست؟ -

که ما با هیچ کشوری دوست نیستیم، اصالً خوب نیست، و فقط با کشورایی دوستیم که خب این

م، خیلی کردیکنن، در صورتی که اگه مثالً با آمریکا توافق میجنگ دارن و دارن کشت و کشتار می
 شد. برامون خوب می

 شد؟از چه لحاظ خوب می -
رفت باال که همه چی گرون شه، درسته که بابام پیش من حرف گرونی رو قدر دالر نمیخب این

و رم قیمت وسایل رخره، ولی خب من خودم تو سایتا خیلی میخوام میزنه و تقریباً هر چی مینمی
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م بخرم خواستویی که پارسال میتر شده، مثالً یه لگکنم گرونبینم، همه چی هر بار که چک میمی
یک تومن، امسال شده دو و نیم میلیون، من خیلی دوست دارم که تو ایرانم ارزونی باشه که همه 

 بتونن راحت خرید کنن.

 های خودت و آشناهای شما کسانی هستند که مشکل مالی داشته باشند؟توی دوست -
شون توپه، ولی کالس نقاشی که وضعرم همه جایی که من میام نه، اونتو دوستای مدرسه

 رو بخرن.  هاتونن یه سری وسایل نقاشی مثل رنگ روغن یا بعضی قلم موها نمیرم، بعضی بچهمی
 شون کمک کنی، مثالً قلم موت رو بدی یک جلسه استفاده کنه؟تا حاال شده به یکی -

 ترسم وسایلم رو به کسی بدم. شنوم که دزدی و اینا زیاد شده، مینه، چون خیلی تو اخبار می
 ت؟های ایران چی هسخوب مهسا برگردیم به بحث سیاست، به نظرت اشکال کار سیاست مدار -

ر خوان، نه که فقط به فکتر به مردم اهمیت بدن و اول ببینن اونا چی میفکر کنم باید بیش
ور دیگه جرت کرده بود به یه کشخودشون باشن. مثالً من تو پیج اینستاگرام به هنرمند ایرانی که مها

ه، شگفت تو ایران اهمیت زیادی به هنر داده نمیفکر کنم آلمان یا همچین چیزی، دیدم که می

مداراش هنرمند نیستن، به نظرم اگه یه وزیری چیزی بذارن که هنرمند باشه و متوجه چون سیاست
ه، خیلیا تو ایران هنرمندن، ولی چون گشه، اون خانومه میارزش کار ما هنرمندا بشه، وضع بهتر می

 ای بهشون ندارن. رن سراغ کارایی که عالقهتونن پول خاصی ازش دربیارن، مینمی
 خونی؟های سیاسی رو میهای مجازی مثل اینستاگرام هم موضوعپس تو از شبکه -

 بینم.جور چیزا رو زیاد میکردم اینم سیاسی حساب شه، ولی اینآره، فکر نمی
 مثالً دیگه چی؟ -

شون خیلی بده، ذارن که واقعاً وضعهای داغون و فقیر ایران میخب یه سری فیلمایی از محله
ک گن دولت باید بهشون کمحتی یه لباس درست حسابی ندارن بپوشن، یا غذا ندارن بخورن و می
کنه میدولت کمکی نشه، ولی کنه، مخصوصاً تو این اوضاع کرونا که بعضی وقتا همه جا تعطیل می

یری ها به خاطر فقگه خیلی از دزدیا یا قتلو اونا مجبورن از هر راهی که شده پول دربیارن، بابام می

ال کنن تا ما هم مثل کشورای پیشرفته بزنیم و دیگه با خیکه واکسن وارد نمیاین پولیه و دیگهو بی
ضوع و منم باهاشون موافقم، به نظرم دولت راحت همه جا بریم، همه توی اینستا شاکین از این مو

نم، کقدر آدم نمیرن، ولی من فکر میباید مردم رو تو اولویت بذاره و براشون واکسن بخره تا دیگه این

 هاشون مریض نشن، براشون کافیه. که خودشون و خونوادهبراشون مهم نیست و همین
 اگه ایران خودش واکسن تولید کنه تو حاضری بزنی؟ -

ش دم خارجیای رو بشه زد، ترجیح میای نباشه آره، ولی اگه واکسن کشور دیگهاگه چاره دیگه
 رو بزنم. 

 کنی واکسن خارجی از ایرانی بهتر هست؟چرا فکر می -
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 خب معلومه دیگه، همه چی خارجیش بهتر از ایرانیه.
 های خودت هم همین نظر رو دارند؟خانواده و دوست -

کنن چیزای مهم مثل کیف و کفش و اینا رو خارجی بخرن، ولی مم سعی میآره، مامان و بابا

 خریم. قدر گرون شده که همون ایرانی رو میحاال مثالً بلوز و شلوار دیگه این
 زنین؟ها میجور حرفهای خودت از ایندر کل با دوست -

و  اجع به فیلماتر حرفامون رنه خیلی، چون برامون جالب نیست و ناراحت کننده هست، بیش
ن ترسم فکر کنکنم جلوشون راجب گرونی و اینا نگم، چون میها هست، سعی میسریاال و بازی

 ترم.من پول ندارم و ازشون عقب
 های خودت ممکنه قضاوتت کنند؟گی دوستیعنی می -

 خوام فکر کنن من چیزی از اونا کم دارم. دارن و نمیشون پولآره دیگه، همه
 های خودتکه دوستشده یک چیزی مثل لباس یا یک وسیله رو فقط به خاطر اینتا حاال  -

 دارن، تو هم بخوای بخری؟

خب آره، مثالً هالووین امسال همه دوستام رفتن لباسای وحشتناك خریدن و گریمای باحال 
کردن، و به خاطر همین منم دلم خواست، البته خودمم دوسش داشتم، یه لیست از وسایلی که 

اش رو نخرید، گفت الزم نیست این همه هزینه کنیم واسه فقط خواستم نوشتم، ولی بابام همهمی
 یه بار در سال. 

 به نظر خودت الزم بود که بخری؟ -
جا نرفتیم، حداقل اگه تو خونه خب دوست داشتم تفریح کنم، ما که امسال به خاطر کرونا هیچ

 شد. یذاشتم خوب مدادم و تو اینستا میام نشون میگرفتم به دوستپوشیدم اونا رو و عکس میمی
 ها باشه؟کنی هالووین برای خارجیجدا از بحث هزینه، فکر نمی -

ای واسه خوشحالی پیدا شه، بعد مردم یه بهانهگم تو ایران هم اگه بیاریمش جالب میخب من می
لووین ها تو شب هاتا دیدم بچهگذره، چون مثالً تو اینسکنن، به نظرم که خیلی بهشون خوش میمی

 ها واسه ناراحتی و غصه خوردنه.گیرن، تو ایران همه مناسبتزنن و شکالت میها رو میدر خونه
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 هایی به نظرت ناراحت کننده هست؟مثالً چه مناسبت -

نن کتلوزیون ایران هم هر کانالی بزنی مداحی میاش شهادت و وفات و اینا، دونم، مثالً همهنمی

 تر دوست دارم. های خارجیا رو بیشکنن، به خاطر همین من مناسبتخونن و گریه میو نوحه می
 ها چه هدفی داره؟کنی این نوحهفکر می -

 اش گریه کنن. که مردم همههیچی، فقط این
ری و هنرمند هستی، هدف خاصی رو توی جوری که تو گفتی، کالس نقاشی هم میمهسا این -

 کنی؟این کالس دنبال می
دم، یکی از آشناهامون که سوئد خب خیلی دوست دارم، راستش به درس خوندن ترجیحش می

ه ریال حساب خره، من وقتی بکرون می 44گفت که یکی از تابلوهام رو به قیمت کنه، میزندگی می

 ربیارم. تر بکشم و تمرین کنم تا پول دشه، انگیزه گرفتم که بیشکردم، دیدم خیلی پول خوبی می
 خیلی خوبه، دوست داری در کنارش درس خوندن رو هم ادامه بدی؟ -

تر و بهتر کنم، چرا باید درس بخونم؟ های جالبتونم وقتم رو صرف کارنه، گفتم که وقتی می
تر هم شده و من یه کم افت کردم تو درسام، البته با ن که مجازی شده خیلی سختمخصوصاً اآل

 کنم. تقلب حلش می
 گن؟کنی، مامان و بابات به تو چی میوقتی به لحاظ درسی افت می -

گن که درس بخونم تا آینده بهتری داشته باشم و سر شغل بهتری برم زنن و میباهام حرف می
 ن رو بردن مشاوره که بررسی کنه، چرا افت کردم. و اینا، چند بار هم م
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ن شون برسکنی درس خوندن باعث شده مامان و بابات به موقعیت خوب اآلنمهسا فکر نمی -
 خونن؟ها درس میو برای همین هست که آدم

های اینستاگرامی ماهی چندین آره، ولی اآلن خیلی چیزا فرق کرده، اآلن تیک تاکرا یا بالگر

تونم تو اونم پیشرفت کنم، اعتماد به نفسمم که ن حقوق دارن، تازه من نقاشیم هم خوبه و میمیلیو
 تونم مجری بشم. خوبه، حتی می

 بالگرها چه کسایی هستند؟ -
دن، چیزایی که بلدن رو به فالوورهاشون یاد می ای تخصص دارن و میانکسایی که تو یه زمینه

میاد از  کنه، اسمش صدف بیوتیه، اینیرانیه و تو آمریکا زندگی میمثالً یه بالگر آرایشی هست که ا
یره، اآلن گده و در ازاش وقتی فالووراش رفت باال، تبلیغ میگیره و یاد میآرایش کردنش فیلم می

اش مسافرته یا مثالً یه دختره هم هست خارجیه، اون تیک تاکره، خیلیم داره و همهخیلی خیلی پول
ن، اینا کنهای بامزه درست میالسا رو هم پوشید، چند بار عکس گذاشت یا ویدیوخوشگله، لباس 

 شن. دار میطوری پولشون اینهمه

 
 

 
 
 
 
 تو هم دوست داری در آینده بالگر بشی؟ -

 شی. دار میخواد و کلی هم پولآره، به نظرم شغلیه که درس خوندن نمی

 انجام بدی؟ای این کار رو دوست داری تو چه زمینه -
 دونم، تا حاال جدی بهش فکر نکردم. نمی

 خونی؟ها رو میهای غیردرسی چه طوری، اونبا کتاب -
 خونم، چونکنم، ولی معموالً تا تهشون رو نمیخره و منم شروع میبابا بعضی وقتا برام می

اتاقم  ده توشم و دوست دارم برم با گوشیم کار کنم، یه کتابخونه هم برام خریوسطش خسته می
 گذاشته، ولی من کتاب خاصی ندارم که توش بذارم.

 خرن چی هست؟نظرت راجع به کتاب خوندن و کسانی که کتاب می -

خب به نظرم خوبه کتاب خوندن، ولی این کار لزومی نداره، چون هر چیزی که بخوای تو اینترنت 
 مثالً هری پاتر رو دو، سه جلد از کتابشهست، البته کتابای داستانی اگه جذاب باشن رو دوست دارم، 

بخونم،  خواستمرو خوندم و بعدش که فیلمش رو نگاه کردم دیگه بقیه کتاب رو نخوندم، یعنی می
 کنم هر چی الزم بود، از فیلمش فهمیدم. ولی تنبلی کردم، چون فکر می
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 مهسا جون نظرت در مورد دروغ گفتن چی هست؟ -

 خیلی بدی باشه!  کنم چیزفکر نمی
 کنی؟پس ازش استفاده می -

گم که نخوندم، یا به بابا میگم آره، در حالیپرسه درس خوندی؟ میآره خیلی وقتا، مثالً مامان می
 که دارم. پول ندارم، در حالی

 ده؟کنی، چه حسی بهت دست میوقتی از دروغ استفاده می -

 فته.احس خوبی دارم، وقتی کارم باهاش راه می
 نظرت در مورد عدالت چی هست؟  -

 که منی که درس دوست ندارم، مجبورم نباشم درس بخونم!عدالت یعنی این
 دی؟ این مسأله رو چه طور به عدالت ربطش می -

خب یکی که دوست داره، بره این کار رو بکنه، چرا من که دوست ندارم هم مجبور باشم درس 
شال بذارم سرم، ولی پسرا مجبور نیستن، اینا یعنی اصالً عدالتی  که من مجبورم اآلنبخونم یا همین

 وجود نداره. 
 کنی؟ها چه کسی رو دنبال میاز خواننده -

 حامد همایون.
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 هاش رو دوست داری؟کدوم آهنگ -
اش رو هم حفظم، یه بار هم رفتم کنسرتش، دوتا از دوستامم بودن، هر اش رو، همهتقریباً همه
خونم رو خوندیم، آخرش متعجب شده بود گفت اینا چه طور هر چی میخوند، ما هم میچی اون می

 تونیم بکنیم. بلدن و این چیزا، حیف شد کرونا اومد، دیگه کاری نمی
 دی؟هایی رو گوش میدیگه چه آهنگ -

 دم. شون رو بلد نیستم، اتفاقی گوش میدم، ولی اسموش میخارجی هم گ
 که امروز وقت گذاشتی تا با هم صحبت کنیم. ممنونم از این -

 کنم. خواهش می

 ساله 12دنیا، مصاحبه با  -2-11

 . 1دن، یا حمایت از این حیوونا و ایناما و تیلور به محیط زیستم خیلی اهمیت میاِ

 
 سالم دنیا جان.  -

 م.سال
 خوبی شما؟  -

 مرسی ممنون.

 دنیا جان شما چند سالته؟  -
 سال. 13رم تو سالمه، البته دیگه به زودی می 12

 به سالمتی، کالس ششم دبستان هستی، درسته؟  -
 بله.

 کنی؟ کار میخوب دنیا جان شما معموالً تو طول روز چی -
، آهنگ رم بیرونهست، با دوستام می گذره، گوشی و اینستا هم کهیه تایمیش که برای درس می

 کنم.هم بازی می فوراسپیبینم... و آهان دم، یه فیلمی و سریالی هم میگوش می
 کنی؟ هایی رو گوش میتر چه آهنگبیش -

 آهنگای توی بورس و روز.
 زنی؟ مثال می -

 آره، مثالً ساچ اِ واو از گروه اپیکوره.

                                                             
 .آمده است« های ارزشی آنانآموزان دبستانی درباره تحولچند مصاحبه با دانش»قسمت نخست این مصاحبه در کتاب  . 1
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 چی شد به آهنگ گوش دادی؟  -
 آخه آهنگش خیلی سر و صدا کرد.

 دن؟ های تو هم به این آهنگ گوش دادوست -
هم که  امخندد( فرشته دختر خالهآره، یادمه که دوستم صبا یه مدت رو این آهنگه قفلی بود! )می

 داد.کالس اوله، یه مدتی فقط همین رو گوش می
 قفلی بودن یعنی چی؟  -

گن طرف همون کلید کردن رو یه چیزی، برای آهنگ هی گوش کنی یه چیزی رو، مییعنی 
 قفلی زده.

 ها؟ ده به این جور آهنگاآلن هم گوش می -

 فرشته یا صبا؟ 
 جفتشون؟ -

نه تا صبا! تر گوش ک، ولی خب فکر کنم فرشته بیشجور آهنگا خوششون میادجفتشون که از این
 خندد(.تره )میبیش چون اون توانایی قفلی زدنش

 دن؟ هایی گوش میمعموالً فرشته یا صبا به چه جور آهنگ -
 تر آهنگای تتلو، اپیکور، تی ام بکس. خب، بیش
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 مندن؟ تر به کدوم عالقههای تتلو بیشدونی از آهنگمی -  

 خندد(.خب، آهنگ یه سرم به ما بزن، آهنگ مسخره بازی )می
 خندی عزیزم؟ چرا می -

 وضع اون آهنگ مسخره بازی تتلو خیلی خرابه.
 چه طور مگه؟  -

 خندد(. کنه! اصالً یه وضعیا )میاصالً از یه جور کلمات و چیزایی استفاده می
 این آهنگ رو تو گوشیت داری؟  -

 آره، تو تلگرامم دارم.
 کسی برات فرستاد یا خودت دانلودش کردی؟  -

 خندد(. فرستاد )می صبا خانوم

 کنی؟ معموالً زیاد آهنگ گوش می -
 نه بابا! زیاد از تتلو خوشم نمیاد.

 دی؟ هایی گوش میخوب معموالً خودت به چه آهنگ -
 کنم.تر آهنگ خارجی گوش میمن بیش

 دلیل خاصی داره؟  -
 ترن.های خارجی باحالخب، زیاد از این آهنگ فارسیا خوشم نمیاد، آهنگ

 ترن؟ های خارجی باحالچرا به نظرت آهنگ -
 کنم.دونم برای من که این حس رو داره، زیاد با آهنگای فارسی حال نمیخب، نمی

 هایی که داری خارجی هستن؟ چند درصد از آهنگ -

 درصدشون خارجین. 94خب، حدوداً 
 دی؟ دی یا به زبان دیگه هم گوش میخارجی فقط زبان انگلیسی گوش می -

 دم.ترش انگلیسیه، ولی خب فرانسه یا روسی هم گوش مینه، البته بیش
 زبانت هم خوب هست؟  -
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 رفتم، ولی خب اآلن دیگه تعطیل شده برای کرونا.زبانم که بد نیست، از کالس دوم کالس زبان می
 های خارجی روی زبانت تأثیری گذاشته یا نه؟ گوش دادن به آهنگ -

گفت اگر آهنگ خارجی هم ذاشت به زبون اصلی، ولی بعد میکارتون خارجی میآره، مامانم برام 

 شه.طوری زبانت بهتر میگفت اینگوش کنی، انگلیسی منظورش بود، آره دیگه، می
 کنی؟ تر آهنگ گوش میها بیشمعموالً از کدوم خواننده -

دار چهکه ازدواج کرد و بد از اینتر آهنگای تیلور سوییفت یا هیالری داف، البته هیالری بعبیش
 کرد، من فیلم سیندرال استوریش رو خیلی دوست دارم.کنه، فیلم هم بازی میشد، دیگه کار نمی
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 کنم.دیگه، سلنا گومز و بیلی آیلیش رو هم گوش می
 ات کدوم هست؟ خواننده مورد عالقه -

 خونه! یه سوییفتیم.خیلی خوب می تیلور سوییفت! عاشقشم

 سوییفتی یعنی چی؟  -
 گن سوییفتی.دار تیلور سوییفتن، میبه اونایی که طرف

 دار تیلورسوییفت هستی؟ پس خیلی طرف -
 آره بابا یه چندتا پوسترش رو تو اتاقم دارم.

 
   

  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 تر دوست داری؟ کدوم آهنگش رو از همه بیش - 

که جزو ی آهنگاش قشنگه، ولی آهنگ الو استوریش رو خیلی دوست دارم، با اینهمهخب، 
ده، راستش وقتایی که خیلی حس آهنگای اولیش بود که خوند، ولی خیلی آهنگش بهم آرامش می

 دم.و حال ندارم، به این آهنگش زیاد گوش می

ای کنه یا کارهای دیگههایی که زیاد حس و حال نداری، فقط آهنگ حالت رو خوب میوقت -
 دی؟ هم انجام می

 کنه.تر حالم رو خوب میخب، راستش فیلم دیدن از آهنگ گوش دادن، بیش
 کنی؟ هایی رو تماشا میحاال چه طور فیلم -
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ها به آهان آره، بحث فیلم رو دوست دارم جذابه )بزرگ شدن مردك چشم و مالیدن کف دست
 همدیگر(. 

 تر از همه دوست داری؟ ی رو تو فیلم دیدن بیشمعموالً چه ژانر -

 تررر فیلمای تخیلی و اونایی که در مورد زندگی نوجووناست، یا فیلمای مرموزم دوست دارم.بیش
 تر تو چه حال و هوایی هستن؟ ها هست، بیشهایی که در مورد زندگی نوجووناون فیلم -

 ، عاشقانه طوری هستن.خب، معموالً اونایی که در مورد زندگی نوجووناست
 پس ژانر عاشقانه هم دوست داری؟  -

ای رو، اگر در مورد نوجوونا باشه رو دوست دارم، چاشنیه تخیل و معمایی و هیجان نه هر عاشقانه
 این طور چیزا رو هم داشته باشه.

 کنی؟ معموالً در هر هفته چندتا فیلم تماشا می -
 کنم، البته بستگی به کارامم داره دیگه.نگاه میتا فیلم  4یا  4ای خب معموالً هفته

 ات رو بگی؟ های مورد عالقهشه فیلممی -

یکیش رو که گفتم، همون سیندرال استوری که خیلی دوستش داشتم، دیگه فیلم دیو و دلبرم 
پاترم خیلی دوست خیلی دوست داشتم، همونی که اما واتسن بازی کرده، دیگه آهان مجموعه هری

 تو اونم اما واتسون بازی کرده. دارم!
 اما واتسون رو دوست داری؟  -

 آره خیلی دوستش دارم )نمایش شوق در چهره(. 
 ؟ از چه چیز اما واتسون خیلی خوشت میاد -

 رخشید.پاتر خوش دخب، خیلی خوشگل و خوش هیکله، بازیشم خیلی خوبه، به نظرم واقعاً تو هری
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 ات یا هیکلت شبیه اما واتسون بشه؟ داری چهرهدوست  -
ای که موهاش رو کوتاه کرد، موهام رو کوتاه کنم، ببینم خب یه بار دوست دارم مثل اون دفعه

 شم، فکر کنم خیلی باحال بشه.چه طوری می

 از نظر هیکلت چه طور؟  -
 الً.خندد(، اگر تعریف نباشه، فکر کنم شبیهشم هیکاز نظر هیکل که... )می

 های اما واتسون رو هم توی اتاقت داری؟ پوستر -
 آره، یکی، دوتایی دارم ازش، عکسایی که تو مجله زیبایی و اینا چاپ کرده.

های افراد مشهوری که دوستشون داره رو تو اتاقش صبا هم همین طوره یعنی عکس -
 چسبونه؟ می

 تو اتاقاشون عکس دارن. ها از سلبرتیایی که عاشقشوننآره دیگه، اآلن همه بچه
 به نظرت چرا این کار رواج پیدا کرده؟  -

، حاال بینیشخواد یه جایی باشه که زیاد میواال خب وقتی یکی رو خیلی دوست داری، دلت می
ی ذارن، یا پشت زمینهی گوشیاشونم عکساشون رو میکه چیزی نیست، معموالً تو صفحهاین

ه شه کرد، آدم شیفتذارن، آره دیگه چه میاینا هم عکسای اونا رو میچتاشون تو واتساپ و تلگرام 
 خندد(. شه دیگه! )میمی

 ی گوشیت عکس اما واتسون یا تیلور سوییفت رو داری؟ خوب تو هم توی صفحه -

 نه، اآلن نه، ولی راستش یه مدت عکس پروفایل تلگرامم تیلور بود.
 اآلن چه طور؟  -

 نه، اآلن عکس خودمه.
های خودت برای کسانی که خیلی مشهورن و دوستشون دارن، چه خوب دیگه از بین دوست -

 دن؟ کارهایی انجام می
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 خندد(. زنن )میمی 1برن و تو اینستا براشون فن پیجخب یه سریاشونم که ترمز می

 های خودت کسی هست که فن پیج برای کسی داشته باشن؟ از بین دوست -
 گرفتم.کردن و در جریانش قرار میخبر ندارم، ولی اگر داشتن حتماً من رو فالو میفکر نکنم، خیلی 

 خودت تا حاال دوست داشتی که فن پیج بزنی؟  -
 نه واال، خیلی تو فکرش نبودم، همون پوستر موستر کافیه برام، هنوز به اون درجه نرسیدم.

 به نظرت ممکنه که یه روز فن پیج بزنی؟  -
 خندد(. ال، شایدم بزنم، خدا رو چه دیدی؟ )میدونم وانمی

 صبا چه طور، تا حاال فن پیج زده؟  -
 نه نزده، ولی فکر کنم تو فکرش هست که برای جاستین بیبر فن پیج بزنه.

 پس خیلی دوست داره؟  -
 آره خییییلی، تو عکسای پروفایلشم چندتا عکس ازش داره.

 ده؟ هاش رو هم خیلی گوش میآهنگ -

 بابا، تمام آلبوماش رو هم داره. آره
 به نظرت چرا جاستین بیبر رو خیلی دوست داره؟  -

 خندد(. ی قیافشن دیگه، ولی به نظر من شبیه دختراست )میواال اآلن دیگه اکثر دخترا کشته مرده
 
   
 

 
 

 

 
 دی؟ هاش رو گوش میتو هم دوستش داری یا آهنگ -

 اصالً.نه بابا، از صداشم خوشم نمیاد 
 چرا به نظرت شبیه دختراست؟  -

 اش یه طوریه. آخه قیافه
 چه طوری؟  -

                                                             
 صفحه طرفداری .1
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انگار اون ملیح بودن دخترا رو داره تو چشماش، یه همچین حسی دارم، یه بار این رو به صبا 
 خندد(. گفتم، نزدیک بود بزنه تو گوشم! )می

 چرا نزدیک بود بزنه؟  -

 ما! بابا آخه خیلی روش غیرتیه خانوم خانو
 شه؟ یعنی چه طوری روش غیرتی می -

خندد(، ولی باالتر از گل نباید به آقا تونه، چون دیگه زن گرفته )میحاال از اون لحاظا که نمی
 گفت جلو صبا.

 تازگی ازدواج کرده؟  -
 تر.طورا باشه، شایدم بیشواال من خیلی در جریان نیستم، ولی شاید یه سال این

 بیبر ازدواج کرد، صبا خیلی ناراحت شد؟ وقتی که جاستین  -
 خندد( اوففف اصالً یه وضعیا! )می

 کرد؟ کار مییعنی چی -

ت ریخذاشت و زار زار باهاش اشک میکرد، یعنی مثالً آهنگش رو مینشست گریه میبابا می
 خندد(. )می
 گفتی؟ تو بهش چی می -

کنی، آخه! ببخشید که جاستین به جای اون دختره میگفتم، بابا خره چرا نشستی داری گریه می

 نیومد تو رو بگیره! واال... .
 این قضیه خیلی روی صبا تأثیر گذاشت و مثالً موجب افت تحصیلی صبا هم شد یا نه؟  -

 نهههه در اون حد پیش نرفت.
 های صبا طول کشید؟ چه مدتی گریه -

 شایدم دو ماه برای این قضیه گریه و زاری کرد.ای بابا از دست این دختر، فکرکنم یه ماهی، 
کرد که ممکنه یه روزی به جاستین بیبر برسه که وقتی ایشون ازدواج کرد، یعنی صبا فکر می -

 قدر حالش بد شد؟ این
 ها هم با جاستین زده بود.آره، فکر کنم از این فانتزی

 هایی؟ مثالً چه فانتزی -

رن خندد(، یا با هم میزنن و از این جور مزخرفات )میرل می رسن ومثالً این که به هم می
کر و ره تو فده، میکرد که وقتی آهنگای جاستین رو گوش میمسافرت و... یه بار برام تعریف می

 کنه.خیال و تو ذهنش کلیپ ملیپ درست می
 خوب تو چی جوابش رو دادی؟  -

 دد(. خنببخشیدا، ولی گفتم خاك تو سرت )ریز می
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 داری هست؟ ها با فرد محبوب و مشهور کار خندهها و فانتزیپس به نظر تو این جور تصور -
 آره بابا، مسخره هست، خب طرف اون ور دنیاست. 

 این موارد رو به صبا هم گفتی؟  -

 آره گفتم، ولی گوش خانوم خانوما بدهکار نبود که نبود! 
 زدی؟ ا رو بهش میهگفت، وقتی که این حرفمثالً چی می -

 کنی تو.گفت، درکم نمیفهمی و از این جور مزخرفا یا میگفت تو نمیمی
هایی که تو تخیل با فردی صورت گم، ولی شده قبالً تو هم از این جور عشقاآلن رو نمی -

 گیره رو داشته باشی؟ می
خاراندن سر و عدم برقراری ارتباط دهد، های دروغ مینه نداشتم )زبان بدن وی خبر از نشانه

 چشمی و بعد از پاسخ دادن خاراندن گونه(.
های رفتاری چه طور؟ تا حاال شده رفتاری رو توی افرادی مثل تییلور سوییفت از نظر ویژگی -

 یا اما واتسون ببینی که دوست داشته باشی ازشون تقلید کنی؟ 

 مثالً چی؟ 
 کنی، درسته؟ می خوب تو توی اینستاگرام دنبالشون -

 خندد( بله، صد البته! )می
کنی، تا حاال شده با موردی از کارهاشون مواجه خوب وقتی که تو اینستاگرام دنبالشون می -

دادم؟ مثل کارهای خیر یا بشی و با خودت بگی که آهان کاشکی منم همچین کاری انجام می
 کارهای دیگه.

هاست و چند صد میلیون دالر ثروتشه! خیلی ارترین خوانندهدآهان خب آره، مثالً تیلور جزو پول
 های فقیر... .کنه مخصوصاً به بچهکمک می

 کنه؟ های فقیر کمک میشی که به بچهاز کجا خبردار می -
 نویسن.ها زیاد در موردش میخب تو این خبرگزاری

 نویسن؟ به نظرت منابعی هستن که مطالب درست رو می -
 مطمئنم. آره بابا،

 های فقیر کمک کنی؟ خوب پس دوست داری مثل تیلور به بچه -

 آره چرا که نه؟! 
 کنی؟ از اآلن تالش می -

دم به مامانم بذاره تو اون کمکایی که تو صدقه دادن و اینا یه بخشی از پول تو جیبیم رو می
 دیم به فقیرا.ماهانه می

 دی؟ هر ماه این کار رو انجام می -



 الگوهای کودکان سرزمین من /  184 

 شه.ماهی می 8یا  7، تقریباً یه آره خب
 کردی؟ های فقیر کمک میکرد، تو باز هم به بچهاگر تیلور سوییفت این کار رو نمی -

دونم، اما راستش رو بخوای از وقتی فهمیدم که نه خب، خیلی وقت نیست که من این رو می

 تر شد.کردم، بیشیده، خب از اون موقع مبلغی که کمک متیلور هم این کار رو انجام می
 تر شد؟ چه قدر بیش -

 تومن. 111کردم، اآلن شده تومن کمک می 41خب، مثالً اگر قبالً 
 کنی؟ تومن کمک می 111پس یعنی اآلن هر ماه  -

 بله دیگه، این طوریاست.
 این پول بخش زیادی از پول تو جیبیت هستش یا بخش کوچیکی از اون هست؟  -

 دم به فقیرا.تومنش رو می 111گیرم، تقریباً تومن پول توجیبی می 811خب، من هر ماه 
 گیرن؟ های خودت هم معموالً همین قدر پول توجیبی میدوست -

 گیره.ها پول توجیبی میدونم صبا هم تو این مایهدونم، اما میواال بقیه رو زیاد نمی

 کنه؟ صبا هم کمک می -
 کنه.کنم، اونم ماهانه یه مبلغی کمک میخب وقتی فهمید که من کمک می

 هایی رو از از این افراد مشهور کسب کردی؟ دیگه چه ویژگی -
 دن، یا حمایت از این حیوونا و اینا.دیگه، آهان اما و تیلور به محیط زیستم خیلی اهمیت می

 خوب ازشون تو این زمینه تقلید کردی؟  -
 ریزم، ولی از، طبیعتم همین طور، اصالً آشغال نمیخب راستش کالً که حیوونا رو دوست دارم

ونه های خشکمون بگیره که تو خوقتی این رو فهمیدم به مامانم گفتم که حتماً یه سطل برای زباله
 ها رو تفکیک کنیم.زباله
 ها رو اون افراد بهت یاد دادن؟ این -

 نه، خودم بلد بودم، ولی خب عملیش کردم دیگه.

 های خشک رو خرید؟ مادرت سطل زباله -
ته افکم داره جا میها رو قاطی پاتی نریزن، کمآره خریدش، خودمم خیلی حواسم هست که زباله

 خندد(. شه دیگه، اولش بابام سختش بود، ولی اآلن دیگه اوکی شده )میو قانون می

 ها چه طور؟ خوب در مورد حیوان -
 برم، چندتا گربه خوشگلبراشون استخوون و از این چیزا براشون میتر آره از اون موقع هم بیش

 مون داریم.هتو کوچ
 ده؟ صبا هم به حیوونا غذا می -
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ده، البته نه اندازه من، خودشم یه طوطی داره که تو خونه آزاده، اسمش پاستیله آره اونم می
 خندد(، خیلی بامزه هست.)می
 کنی؟ فور هم بازی میاسخوب دنیا جان گفتی که با پی -

 آره دارم.
 کنی؟ زیاد بازی می -

 نه خیلی، ولی خب آره.
 کنی؟ مثالً در روز چه قدر بازی می -

خب بستگی به درسامم داره دیگه، اگر خیلی کار نداشته باشم شاید تو روز یه ساعت یا یه ساعت 
 و نیم اینا بازی کنم.

 کنی؟ بازی می هایی رو دوست داری ومعموالً چه بازی -
 تر بازیای ماشینی رو دوست دارم.بیش

 ها داری؟ تو گوشیت هم از این بازی -

مالد و شوق در ها را به هم میده )کف دستآره بازیه ماشینی کالً زیاد دارم، خیلی حال می
 گردد(. اش هویدا میچهره
 ؟ چرا از ماشین بازی خوشت میاد -

 خندد(. سابقه و پیست و سرعته دیگه! )میآخه خیلی هیجان داره، فاز م

 تو واقعیت هم ماشین دوست داری؟  -
ه آزادی، فرستتم ورزشگاتر شدم، میآره بابا خیییلی! )شوق در چهره( بابام گفت یه کم که بزرگ

 کالسای پیست کارتینگش.
 ات چیه؟ ماشین مورد عالقه -

ا، وندا النترا که خیلی خوشگله، یکی اوپتیمواال دوست دارم چندتا ماشین داشته باشم، یکی هی
 تر دوستش دارم و رنگشم باید آبی جیغ باشه، المبورگینیه.یکی هم که از همه بیش
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 صبا هم ماشین و یا ماشین بازی و سرعت رو دوست داره؟  -
رفتم  گفتم وقتیآره، تا حدودی، ولی نه در حد من، عاشق ماشین بازی و اینا نیست، یه بارم بهش 

اسمش، شندونم باید به مامانم بگم و اینا، اما خب میکالس کارتینگ تو هم میای، گفتش که نمی
 شد.خیلی ذوق نشون نداد، اگر دوست داشت، حداقل تو رفتارش و حرفاش مشخص می

 دی ماشین هست؟ هایی که انجام میتر بازیخوب دنیا جان پس بیش -
 کنم.ال بازی میآره دیگه، تو این مد

 کنی؟ تنهایی بازی می -
 .کنیممون بازی میخونه شه، البته بعضی اوقات که صبا میادآره دیگه، با دیبا که نمی

 بره؟ صبا هم از این بازی لذّت می -
 خندد(.گه )میگه دوست دارم با تو این بازی رو کنم، شایدم برای دل من میمی

 رو در اختیار من گذاشتی. ممنون دنیاجان که وقتت -

 کنم، منم لذّت بردم راستش.خواهش می
 خوب خدا رو شکر، موفق باشی عزیزم. -

 طور. مرسی تو هم همین

 ساله 11سیاوش، مصاحبه با  -2-11

کرد و کرد، من رو هم بغل میزد مامان بزرگم رو از وسط نصف میمن بود، میکاش بت

 رفتیم یه جای دور! کردیم و میپرواز می

 
 تذکر پژوهشگر:

به من  نشست وسیاوش بیش فعال بود و خیلی مصاحبه طوالنی و سختی را داشتم. اصالً نمی

 رفت. کرد و راه میاتاق بازی میکرد. تمام مدت با وسایل موجود در نیز نگاه نمی
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 سالم.  -
 سالم.

 اسمت چیه؟ -

 اسمم سیاوشه. 
 شما چند سالته؟ -

 سالمه، چهارمم.11
 دونی معنی اسمت چیه؟می -

گن گه وا این دیگه چه اسمیه! یا میرسه به ما مینه بابا، با این اسم اسیرمون کردن، هر کی می
 کرد(.انیت ادا میب)سیاوش این جمالت را با عص 1دختره یا پسر!

 حاال چرا عصبانی هستی؟ -
 خسته شدم از زندگی، از اسمم، از مامان و بابام، از مدرسه، از مشق، از همه بدم میاد. 

 مگه چند سالته که خسته شدی خاله؟ -

 مگه ربطی به سن داره؟
 خوب برات چه اتفاقی افتاده که خسته شدی؟

کنن. قبلش که همیشه دعوا مامان و بابام از هم جدا شدن، دیگه پیش هم زندگی نمیدونی می
رفتم پیش مامانم، بعد ها یه روز میرفتم. آخر هفتهبود و بعدش هم من از این خونه به اون خونه می

 گردوندن خونه بابام. من رو دوباره برمی
 دوست نداشتی که برگردی؟ -

 معلومه که دوست نداشتم. 
 چرا؟ -

کنه، ولی بهتر از مامان بزرگمه )مادر اش گریه میده یا همهدرست که مامانم خیلی گیر بهم می

 زنه. بزرگ پدری( که من رو کتک می
 زنه؟چرا تو رو کتک می -

زد به بابام اش زنگ میرفت، همهها که بابام سر کار میچون که از من خوشش نمیاد، اون موقع
دار، من وقت آرایشگاه دارم یا مثالً بیا من مهمون دارم، ات رو خودت نگهتوله گفت: بیا اینمی
 کنه! ات داره من رو اذیت میبچه
 کردی؟خوب تو مامان بزرگت رو اذیت می -

                                                             
 نام مصاحبه شونده در این مصاحبه مستعار است. .1
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ها بهتون امال بگن، منم هیشکی رو نداشتم! یه ترگفت که باید بزرگنه به خدا! خانم معلم می
مال نگفت، خودم نوشتم، ولی خانم معلم فهمید و دعوام کرد! گفت اگه یه بار که مامان بزرگم بهم ا

کنم. اون بار هم من رفتم گفتم که بهم امال بار دیگه خودت امال رو بنویسی، از کالس اخراجت می

ها هم که اومدن من رو انداخت تو اتاق و در رو بست و گفت که اگه به بگه، ولی من رو زد. مهمون
 کشه و قول دادم که صدام در نیاد. ن رو میبابام بگم م

 تنها بودی؟خوب بعد تو چه قدر تو اتاق  -
 تنهایی نترسم. من هم اومد پیشم که از تنها که نبودم، بتمن 

 
 

 
 
 

 
 
 
 من اومد پیشت؟بت -

 من واقعی نه که! بت
 پس چی؟ -

این خانمه که میاد خونه مامان بزرگم رو تمیز کنه، گفت که هر وقت مامان بزرگت این کار رو 
کرد، دوستت رو پیش خودت فرض کن! یه دوستی که بتونه ازت محافظت کنه تو تاریکی تا وقتی 

 که بتونم از اتاق بیام بیرون! 
 مندیه؟من دوست قدرتبت -

کرد، من رو هم بغل مامان بزرگم رو از وسط نصف می زدمن بود، میآره دیگه! ولی کاش بت
 رفتیم یه جای دور! یه جایی که یه مامان و بابای جدید داشته باشم! کردیم و میکرد و پرواز میمی

 من بشی؟خوب تو خودت دوست داری که بت -

ی عمن بشم! یه چند باری ستونم بتشد! ولی حیف که من نمیشد چه خوب میآخ که اگه می
 کردم که بپرم با شنلم پرواز کنم! اما نشد خوردم زمین و دماغم زخم شد! 

 کنی؟تو از مدرسه میای، چه کار می -
 های بد مادر بزرگ باکرد و بعد از رفتارها سیاوش پیش پدرش زندگی میاآلن یا قبالً؟ )قبل

 ام اس، مادرش او را پیش خودش آورده است!(سیاوش و ابتالی پدرش به
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 ها رو بگو! اول قبل -
رفتم تو اتاقم وسایلم رو مرتب کنم، بعد دست و روم رو اومدم خونه، باید میها میترخوب قبل

کردم نوشتم و بعدش هم با تبلت بازی میرفتم تو اتاقم اول مشقام رو میبشورم. بعد از ناهار هم می

 کردم و فیلم! یا شاید کارتون نگاه می
 هایی داری؟بازی توی تبلتت چه -

 . 1وی رایدرهای کردم یا تمپل ران باکلش آف کلنز بازی می

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

                                                             
 وی رایدر بازی موتورسواری است.های کلش او کلنز بازی استراتژیک و خشن، تمپل ران بازی فرار از دست پلیس و .1
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 دی؟ها خودت رو برای من توضیح میخوب این بازی -

کنی، بعد یه عوضی میاد بهت سازی، سرباز جمع میکشی شهر میکلش که کلی زحمت می
های کالسیگیره! )سیاوش بعداً تعریف کرد که برادر یکی از همازت میکنه و همه چی رو حمله می

او به شهرش حمله کرده و وقتی او فهمیده که وی چه کسی بوده است، وی را هل داده و بعد از 

ها وی رایدر یه موتور سواره که باید از الی ماشینهای زده است(یا مثالًزمین زدن او، به وی لگد 
 کنم؟دونی من چی کار میی میرد بشه. ول

 چه کار؟ -
ی خورد ترهای بیشها که تعداد استخونزنم به ماشینکنم محکم مییه دفعه سرعتم رو زیاد می

تری ازش بره! )هنگام گفتن این جمالت ماشین و صحنه تصادف را با دست اجرا بشه و خون بیش
 کرد و لذّت و عصبانیت را به همراه هم داشت(.می

 کنی؟کنی، حس خوبی پیدا میها رو که بازی میبعد تو این -
ها رو بزنم، هر کاری تونم آدمآره، چون هم کسی نیست که حتی با اون حرف بزنم و هم می

 کنم. دوست داشته باشم باهاشون می
 کنی، ببینی؟هایی رو که تماشا میها، خواب کارتونتو شده که توی شب -

 ها خواب جوکر رو دیدم. یادم نیست، ولی همین تازگیها رو کارتون
 کنی؟برام خوابت رو تعریف می -

زد یا با دیدمش، من رو میشد و وقتی من نمیخواست غیب میجوکر هر وقت که دلش می

زد. بعد یه کم دیگه که گذشت من تونستم چاقوی جوکر رو بردارم و تو سرش چاقوش بهم ضربه می
ای تو هوا پودر شد. بعدش بابام اومد خونه با یه کاله روی کشید و یه دفعهفریاد می فرو کردم و اون

 سرش، من رفتم که بابام رو بوس کنم، وقتی بابام کالهش رو برداشت، اما بابام نبود، جوکر بود! 
 گی که فیلم جوکر رو کی دیدی؟به من می -
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ا کنم، ، بعد منم رفتم پیشش بشینم و تماشدیدمن بیگینز( رو مییه بار بابام داشت فیلمش )بت
اما بابام من رو دعوا کرد و گفت که تو الزم نکرده این رو ببینی و برای سنت مناسب نیست، برو تو 

ف تاش رو نگاه کردم. خیلی کیاتاقت! بعدش من وقتی بابام خوابید رفتم و هاردشو برداشتم و سه

های منفی کرد و صدایش را مثل شخصیتتنگ میهایش را داد! )هنگام ادای این جمالت چشم
 کرد(.ها آرام میفیلم

 
 

 
 

 
 
 

 
 من خیلی عالقه داری؟تو به بت -

من رو خرید برای تولدم، بعد آره خیلی یه بار هم مامان بزرگم )مادر بزرگ مادری( برام لباس بت
من که برگشتم خونه شب لباسم رو پوشیدم و رفتم تو اتاق مامان بزرگم و بعد پریدم رو تختش و 

 جیغ زدم. 
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 خوب بعدش چی شد؟ -
ومد و زنگ زد به بیمارستان و مامان هیچی دیگه مامان بزرگ )پدری( ترسو جیغ کشید و بابام ا

 خندید(.کرد میبزرگم چند روز رفت اون جا )سیاوش وقتی این ماجرا را تعریف می

)من سیاوش را همراه پرستارش داخل پارك دیدم و زمانم برای مصاحبه بسیار محدود بود.  
ا این مصاحبه رپرستار سیاوش گفت که مادر سیاوش به علت حساسیت بیش از حد، اجازه ادامه 

ب گشت. سیاوش با توجه به تجاردهد. و زمان بازی سیاوش هم گذشته بود و باید به منزل برمینمی
های تلخی که پشت سر گذاشته بود، شخصیت پیچیده و مبهمی داشت. پر از ترس و وحشت و کار

جا بند  ه یکها. او حتی یک ثانیهای منفی سریال هایی شبیه شخصیتعجیب و ترسناك. یه جور
 ها رو هلدوید. حتی برای صف وسایل بازی، بچهشید و این ور و آن ور میشد و مدام جیغ مینمی

 دانست!(.داد و خودش را محق در همه موارد میمی

 ساله   9دُرسا،  -2-12

 وام.خدومادش هم خیلی خوشگله، منم باسه خودم یه دوماد خوشگل میباربی دوماد داره، 
 

 تذکر پژوهشگر: 
آموز کالس سوم دبستان است. اولیای دُرسا به دلیل تنها بودن او سال سن دارد و دانش 9دُرسا، 

ای هدهد با وجود آن که از بازیاند و دُرسا در جریان عمل نشان میدر خانه، برایش تبلت تهیه کرده
ا دیده هود و نظیر آنچه در بازیشها واقع میآید، اما به شدت تحت تأثیر آنتبلت خیلی خوشش نمی

 گیرد. به همین ترتیباست، رفتارهای هنجارشکنی را سر کالس درس و زندگی خویش پیش می
 های اخیر واقع می شود کهای چنان تحت تأثیر فیلمهای ماهوارهدُرسا بیان می دارد، با دیدن سریال

 کند. با دوستش اجرا می ای راهای عاشقانه و توام با خیانت ماهوارهعیناً سریال
ر از آن که تهای ارتباطی پیشرفته، بیشاولیای دُرسا در برخورد با کژکاربری دخترشان از فناوری

جویی و پرکردن بهینه وقت فرزندشان در جهان واقعی باشند، با محکوم کردن یکدیگر در فکر چاره
گشا ن رفتار برای آنان و دخترشان راهکنند مسأله را به نفع خود فیصله دهند که بالطبع ایسعی می

 نخواهد بود.
اسمت چیه خانومی؟ -

  .دُرسا
 خانوم کالس چندمی؟ دُرسا -

 خونم.کالس سوم درس می
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 کنی؟هایی میخانوم تو از تبلتت چه استفاده دُرسا -
 خونم.کنم، نرم افزار کتابای مدرسم رو توی تبلت ریختم و با اون درس میبازی می

کنی؟قدر بازی میچه  -

 کنم تا این که درس بخونم. تر بازی میبیش
 کنی؟چرا بازی می -

 ره!ام سر میآخه حوصله
 چه طور مگه؟ -

 اش تو خونه تنهام.مامان و بابام که سر کارن. آجیم هم دانشگاه هس، پیش ما نیست و من همه
 کنی؟تر بازی میکی بیش -

 رو درنیاوردم. وقتی از مدرسه میام، هنوز لباسام 
 نویسی؟پس کی مشق می -

 آخر شب!

 بره؟خوابت نمی -
 ها!بعضی وقت

 اگه وقتی خوابت برد، مشقات رو ننوشته باشی، چی؟ -
 رم. مشق میاشکال نداره، بی

 کنی؟هایی میتر چه بازیبیش -
 باربی و چندتای دیگه!
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 دوست داری، مثل باربی بشی؟ -
 خوام.ومادش هم خیلی خوشگله، منم باسه خودم یه دوماد خوشگل میدآره! باربی دوماد داره، 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 دیگه چی؟ -
 کنه. منم دوست دارم، خودم رو خوشگل کنم.باربی خودش رو خوشگل می

 بینه؟مشق مدرسه بری، مگه معلمتون مشق شما رو نمیگفتی ممکنه بی -
 بینه!چرا، می

گه؟ندادی، چیزی نمیپس به تو که تکالیفت رو انجام 
ای هروم و معلم دیگر یادش میره، مشقمن قبل از این که نوبت من برسه، از کالس بیرون می -

 من رو ببینه. 
 ای بال! این کار رو از کجا یاد گرفتی؟

ها هم این کار تر بچهزنه، من و بیشیه بچه هست، معلم خودش رو گول می تو بازی 
ا هم. تازه حتی من یه بار دفتر مشق خودم رو موقعی که معلم داشت تکالیف بچهرو از اون یاد گرفتی

 دید، وسط کالس پرت کردم و از کالس بیرون رفتم. رو می
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 این رو هم تو از توی بازی یاد گرفته بودی؟ -
 آره!

 هات چی یاد گرفتی؟دیگه از بازی -

از مامان بزرگ پرسیدم، این چیه، اون گفت یه بازی زبان هست، توش یه شیشه روی میزه، من 
 دیگه این بازی رو نکن. بعد دوستام به من گفتن اون مشروبه!

 گه؟خونی، مامانت چیزی به تو نمیخوب، حاال که درست رو درست نمی -
 کنه.چرا، مامان دعوام می

 کنی؟خوب، تو اون وقت چه کار می -
 رم مدرسه!مشق میمن بی

 شه؟میمامان ناراحت ن -
 گیره. اش میشه، گاهی هم گریهچرا. اون عصبی می

 گه؟بابات چیزی نمی -

م، دگه، تو براش تبلت خریدی، منم که به حرف مامانم گوش نمیاش مامان به بابا مینه، همه
گه، خودت این جوری تربیتش کردی، بعد بین مامان و شه، بابا فقط به مامان میمامان عصبی می

 شه.میبابا دعوا 
 کنی؟ها بگذریم، خودت چه طور فکر میحاال از این -

 برای چی؟
 گن؟به نظرت مامان و بابات، راست می -

 آره، باید درس بخونم!
 هات از وقتی تبلت خریدی تغییر نکرده؟نمره -

 چرا، تغییر کرده!
 کم شده یا زیاد شده؟ -

 کم شده.
 کنی؟غیر از تبلت دیگه چه کار می -

 بینم.یماهواره م

 ای؟چه شبکه -
 جم!

 ها که متناسب سن تو نیست!اما این -
 ره، هم دوس دارم. ام سر میخب هم حوصله

 بینی؟چرا فیلم ایرانی نمی -
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 های خوبی نداره.زیون ایران برنامهآخه تلو
 تر برنامه ماهواره رو دوست داری؟چرا بیش -

 رن.دونم. لباساشون خوشگله. جاهای قشنگ مینمی

دیگه چی؟ -
 دن. شن، به هم ب*س میشن، عاشق هم میدختر پسرا راحت دوس می

 بینن؟های خودت هم ماهواره میدوست -
 آره!

دونی؟از کجا می -
 کنن.ام میکنن. اگه ندیده باشم، مسخرهآخه میان تو مدرسه تعریف می

گذارند؟ هات تأثیری هم میها روی تو و دوستفیلم -
 دونم!نمی

گن؟های خودت غیر از فیلم، دیگه از چی میمثالً دوست -

 گن. بعضاشون شبیه لباسای بازیگر اس. از لباسایی که خریدن می
ای داری؟غیر از فیلم و تبلت سرگرمی دیگه -

 آره، بازیگری!
 )با تعجب( بازیگری، چه طوری! -

 کنیم.مون، با هم فیلم بازی میهمینا که میاد خون
چه فیلمی؟ -

 کنه.حرم سلطان. مینا خیلی خوب بازی می
 
 
 

 
 
 

 
 پس این فیلم رو خیلی دوست دارید؟ -

 آره.
 از همکاری شما متشکرم دُرسا جان. -

 کنم.خواهش می
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 ساله 11آراد، مصاحبه با  -2-13

س بینن، یکیشون که از تراش کابوس میگن بعد از دیدن آنابل همهخیلی از دوستام می

 دستشویی کرده.تو خودش 

 
 سالم.  -

 سالم.
 چه طوری آقا پسر؟

 .خوبم. خانم شما برا چی ما رو خواستین، ما که کاری نکردیم
 دونم کاری نکردی، من خواستم که با شما صحبت کنم و از معلمتون اجازه گرفتم.عزیزم می -

 در مورد چی هس حاال.
 خواییم صحبت کنیم با هم.می های هم سن تو دوست دارند،در مورد چیزهایی که بچه -

 آهان.
 خوب آراد جان شما خواهر و برادر داری؟ -

 نه تکم.
 مامان شاغله؟ -

 بله.
 تونی بگی شغلش چیه؟می -

 معلم زبان آموزشگاهه.

 پدرت چی؟ -
 پدرم شغل آزاد داره.

 کنی؟ری خونه چه کار میاز مدرسه که می -
بینم زنم و یکی، دو ساعتی کارتون میعدش ناهار میکنم، دستشویی، باول لباسام رو عوض می

 کنم.یا بازی می
 دی؟هات رو انجام میپس کی مشق -

 بعد از این که استراحت کردم.
 هایی عالقه داری؟تر به چه کارتونبیش -

 لگو، بتمن، چهارقهرمان، من شگفت انگیز، باب اسفنجی هم که عاشقشمممم.
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 چرا عاشقشی؟ -
گیره از اش میاش خندهده، خنده داره، آدم همهچون پاتریک خیلی باحاله، کارای بامزه انجام می

 کارای پاتریک. 
 کنی؟باب اسفنجی رو تو کدوم شبکه نگاه می -

 دیش رو هم دارم.بعضی اوقات جم جونیور، ولی سی
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 کنی؟های ایران مثل پویا نگاه نمیتو شبکه -
 دیدم. ذاشت میذاره دیگه، اون وقت که میشبکه پویا نمی

 ؟کردند یا نهگذاشت فرق میگذاره، با باب اسفنجی که پویا میباب اسفنجی که جم می -

 اوووم نه، فقط پویا سانسور داره.
  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 یعنی چی؟ -
 .کنهاش رو حذف میهای باحال خندهیعنی قسمت

 گی؟قسمت باحالش که حذف شده رو میمثالً یه  -
 کنه.اون جاش که باب اسفنجی ماچ می

 مگه چی داره؟ -
 کنن باب اسفنجی و پاتریک.همدیگه رو ماچ می

 چه جوری؟ -
 با لباش.

 یعنی چه جوری؟ -
 .مدل زن و شوهری

 شه؟یعنی پاتریک زنش می -

 کنن.نه دوستشه، مسخره بازی می
 پاتریک مرده یا زن؟ -

 وااا پاتریک مث باب اسفنجی مرده دیگه.
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 شه یه مرد با یه مرد دیگه ازدواج کنه؟یعنی به نظرت می -
 تو ایران نه.

 شه؟تو خارج می -

 گه اون جا آزاده.ام میآره، پسرخاله
 یعنی چه جوریه؟ -

 تونن دوتا مرد با هم ازدواج کنن.می
 به نظرت این کار عاقالنه هست؟ -

 نه زیاد. 
 یه پسره بود به من گفت، به نظر من عاقالنه هست، به نظر تو چی؟ -

 کنه.ره یکیشون خودش رو مث زن میدونم زیاد، ولی حتماً میاممم نمی
 کنه؟یعنی چه کار می -

 ها دارن داشته باشه.کنه چیزایی که زنسعی می

 مثل چی؟ -
 کنه، مث زنا.ای بابا اندام زنونه دیگه، خوشگل می

 کنن؟دونی دقیق چه کارهایی مینمی -
 نه.

 کنه، از کسی یاد گرفتی؟این اطالعات که گفتی، یعنی یکیشون خودش رو زن می -
 ام.از همین پسرخاله

 ات چند سالشه؟پسرخاله -
 .17-18حدودا 

 بینی؟چه قدر در روز باب اسفنجی رو می -
 کنه مامان.دعوا میساعته باب اسفنجی رو ببینم، ولی  24 دوس دارم

 چرا؟ -
 .هات برسگه برو به مشقمی
 دی؟تو هم گوش می -

 افتمآره چون واقعاً عقب می
 های باب اسفنجی خیلی عالقه داری؟به کدوم شخصیت کارتون -

 تره.باب از همه باحال
 چیش باحاله؟ -

 هاش.لباسش، کاراش، خنگ بازی
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 دوست داری مثل اون لباس بپوشی؟ -
 چیز خاصی نیس آخه، یه شلواره فقط با کروات.لباسش 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 خوب دوست داری مثل شلوار اون رو داشته باشه؟ -

 آره.
 گی برات بخره؟رین برا خرید به مامان میمغازه می -

 آره.
 خره مامان یا نه؟می -

 گه ندارم.تر اوقات میگیره، اما بیشاگه پول داشته باشه می
 شدی؟تونستی توی کارتون باب اسفنجی بری، کدوم شخصیت میمیاگه  -

 خود باب اسفنجی.
 چرا؟ -

 چون با پاتریک برم بخندم.
 های دیگه باب اسفنجی چه جورین؟شخصیت -

 اونا هم خوبن، اما اختاپوس رو دوس ندارم.
 چرا؟ -

 اش.عصبانیه همه

 دارن؟های تو هم به کارتون باب اسفنجی عالقه دوست -
 بینن.آره، بعضیاشون اون رو می

 نظرشون چیه؟ -
 گن باحاله. اونا هم می

 ادای باب اسفنجی رو هم درمیاری؟ -
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 گاهی اوقات )خنده(.
 کنی؟مثالً چه کارهایی می -

 شم.رم مدل اون حالت آشپزا میمثالً گاهی می

 های خودت هم ادای باب اسفنجی رو در میارن؟دوست -
 با یکی از دوستام با هم اداش رو در میاریم. آره، مثالً

 جوری؟ چه -
 .خندیماش با هم میشه، من باب، بعد همهمثالً امین پاتریک می

 جوری اداشون رو در میارین؟ دیگه چه -
 تر همین جوری.بیش

 آراد حاال بعد از باب اسفنجی، دیگه به چه کارتونی خیلی عالقه داری؟ -
 ای جنگی و خشن هم هستم.هعاشق کارتون

 مثل چی؟ -

 مثل سریع و خشن.
   
 
 

 
 

 
 

 
 موضوع کارتونش چی هست؟ -

 چاقوکشی و تفنگی، مسابقه اس.
 های چاقوکشی و تفنگی رو دوست داری؟چون موضوع -

 خوام پلیس بشم، عالقه دارم که ببینم اینا رو برا آینده.آره آخه چون خودمم می

 داری؟چرا عالقه به پلیسی  -
 گیری.به خاطر همین کارای تفنگیش و این که دزد می

 کنی؟اگه تو پلیس بشی، چه کار می -
 دم.شم، گازززز میسوار ماشین می

 کنی؟دیگه چه کار می -
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 گیرم.دزدها رو می
 کارتون من شگفت انگیز رو هم گفتی دوست داری؟ -

 آره، ولی نه به اندازه پاتریک.

 ت انگیز رو چند بار تا حاال دیدی؟کارتون من شگف -
 دو، سه باری دیدم.

 هاش رو دیدی؟کدوم فصل -
 .2با  3فقط 

 تر دوست داشتی؟کدوم رو بیش -
3. 

 چرا؟ -
 تو فصل سه اون برادر دوقلوی گرو خیلی باحال بود.

 ها رو هم دوست داری؟مینیون -

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 ان.آره اونا هم بامزه 

 عروسکشون رو بخری؟دوس داری  -

 بدم نمیاد.
 خوای بگیری؟عروسک کدومشون رو می -

 اونی که چشماش چپه.
 بینن؟های خودت هم من شگفت انگیز رو میدوست -

 آره،
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 بینه.علی هم می
 کنی؟تن نگاه نمیبن -

 کردم.بچه بودم، نگاه می

 کنی؟اآلن چرا نگاه نمی -
 گونه هست.ه و بچههاش تکراری شدچون دیگه همه قسمت

 تن عالقه داشتی؟وقتی بچه بودی، چرا به بن -
 کارتونش قشنگ بود، مخصوصاً اون ساعتش.

 ساعتش چه جوری بود؟ -
 .شدباهاش چیزا مختلف داشت و تبدیل می

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 تن رو دوست داشتی؟هایی از بنتو دقیقاً چه جا -
 همون زمانا تبدیل شدنش.

 تن رو هم بخری؟های بنداشتی وسیله تو اون موقع دوست -
 آره کیف و دفترش رو داشتم.

 اآلن چی؟ -
 گونه اس.اآلن دیگه بچه

 یعنی اآلن دیگه جذابیتی برات نداره؟ -
 تر.اآلن کم

 چرا؟ -
 تر شدم. آخه اآلن بزرگ

 اون موقع چرا دوست داشتی؟ -

 چون خیلی جدید بود اون زمان.
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 نیست؟یعنی اآلن دیگه جدید  -
 نه دیگه.

 لباسش رو هم خریده بودی؟ -

 نه.
 ماسک یا عروسکش رو چی؟ -

 ماسکش رو داشتم.
 هات هم وسایلش رو دارن؟دوست -

 تریا داشتن.آره بعضیاشون دارن، ولی کالس اول دوم که بودم بیش
 کنید؟تر در مورد چی صحبت میهای خودت بیشتوی مدرسه با دوست -

 کنیم.ها با هم صحبت میزیتر در مورد بابیش
 گی؟هایی اسماشون رو میچه بازی -

 ای.تیکلش، جی
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 ای چه جوریه؟تیجی -
کنه آدم رو، کشه با چاقو، نصف میره آدم میزنی، مییه پسره هس که آزاده، هی براش رمز می

 کنن.خیلی خوبه، همه دوستام این رو بازی می

 از چه نظر خوبه؟ -
 شه، تازه فارسیش هم اومده.ای هس و تکرار هم نمیهمین که هی مرحله

 به نظرت چیزهای نامناسب هم داره؟ -
 )خنده( آره، ولی دیگه برا ما عادی شده.

 چه چیزهایش عادی شده؟ -
 های بد دیگه.همین صحنه

 ایش؟مثالً چه صحنه -
 شه بگه اصن.بده دیگه آدم روش نمی

 هات رو ببندی بگی؟خوای چشممی -

 اوووم باشه.
 هات رو و بگو؟خوب ببند چشم -

 های لختی دیگه با شورت و اینا هستن.صحنه زن
 چه جوری براتون عادی شد؟ -

 از بس دیدیم دیگه عادیه.
 زنین؟هات در موردش حرف میبا دوست -

 نه.
 اصالً نشده که حرف بزنین؟ -

 کم. چرا بعضی اوقات خیلی
 گن؟چی می -

 کنن از این که این صحنه رو دیدن.هیچی همین تعریف می
 دیگه چه چیزهایی داره به نظرت که مناسب نیست؟ -

 ده. شه، فوش )فحش( میبعضی اوقات که کار پسره درست نمی

 گن، به نظرشون کجاش نامناسبه؟هات در این مورد چی میدوست -
گن، حتی بد زیاد داره، همین فوش )فحش( که گفتم رو هم اونا میدونن چیزای کالً همه می

 ای ایرانی فوش )فحش( جدید یاد گرفته. تیگف از جییکی از دوستام می
 کنی؟ای بازی نمیتیات جیبا اون پسرخاله -

 چرا خیلی.
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 گه؟اون در موردش چی می -
 گه.چیزی نمی

 داره، نظر تو چیه؟ 18های مثبت ای خیلی صحنهتیجی بازی تگفیه دوستی داشتم می -

ره ای میتیگفت، اون پسره تو جیام که جلوتره، تو بازی میآره داره، راست گفته، مثالً پسرخاله
 کنه.گیره، هی اذیتش میدوس دختر می

 
 

 
 

 
 
 

 
 کنه؟یعنی چه کارش می -

 .شهیه دختر دیگه دوس می ره باکنه، میمیزنش و اینا، بعد خیانت کنه میگفت اذیت می
 ای؟تو خودت کدوم مرحله -

ترم، این چیزا رو هنو نرسیدم، مرحله من فقط دخترا لختی هستند، دیگه چیزی من خیلی عقب
 نداره.

 زنین؟های لختی توی مدرسه حرف میدر مورد این دختر -
گن مثالً به مرحله دختر لختیا کنن میمی جنبه ان میان هی برا هم تعریفها بیآره. بعضی
 رسیدی یا نه.

 کنی؟چند ساعت در روز بازی می -

 شنبه و جمعه.تر پنجقبالً زیاد بود، ولی اآلن که درسام زیاد شده، بیش
 کنه؟کنی، کدوم قسمت کلش هست که جذبت میگفتی کلش هم بازی می -

 در کل جنگی بودنش خوب بود. کنم، ولیکردم، اآلن نمیکلش بازی می

 کنی؟چرا اآلن دیگه بازی نمی -
مامانم با مشاور صحبت کرده بود، بهش گفته بود که آخرین قسمت کلش اف کلنز باید قرآن رو 

 دونم این کار گناهه، به خاطر همین دیگه ترك کردم این بازی رو.بسوزونی، منم می
 هات چی؟دوست -

 کنن، ولی من بهشون گفتم این جریان رو.ی میاونا بعضیاشون هنوزم باز
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 کردی، توی کار خرید و فروش کلش هم بودی؟تو اون موقع که بازی می -
 اومد بفروشمش.نه، دلم نمی

 شناسی؟بازی نهنگ آبی رو هم می -
 خواستم نصب کنم اونم، زن داییم نذاشت، روشنم کرد.آره، می

 چی بهت گفت؟ -
نه که باید خودت از ساختمون بندازی پایین، چاقو بزنی انگشتت رو ببری یا گفت جزء مراحلش ای

 این که با چاقو خط بندازی رو دستت.
 کنن؟هات هم نهنگ آبی رو بازی میدوست -

 ترسه.فهمه مرحله آخرش چیه، میده، هر کی میهاشون اجازه نمینه، اونا هم خانواده
 هم هستی؟ های ترسناكراستی اهل کارتون -

 بینم.نه زیاد، چون شبش خواب بد می

 هات یا ببینی؟بار هم نشده در موردش حرف بزنی با دوستحاال یک -
 کنه.بینه، ازش تعریف مییکی از دوستام که آنابل می

 چه جوریه؟ -
 اش وحشتناکه. یه عروسکه، روح یه دختری رفته توش و خیلی هم قیافه

 تو اون رو کجا دیدی؟ -
 خوونه همین دوستم.

 

 
 

 

 
 خوب بعدش روی تو تأثیر گذاشت؟ -

 .مون روشن باشه شبچراغ تو خونه از اون شب تا حاال باید همیشه

 شینی ببینی؟اگه بازم بری خونه دوستت می -
 نه اصالً.

 چرا؟ -

 کنه.چون بد خوابم می
 به نظرت این فیلم واقعیت داره؟ -

 گن عروسک آنابل واقعیه.می
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 کنی؟تو چی فکر می -
 دونم، ولی فک نکنم واقعی باشه.نمی

 گن؟هات در موردش چی میدوست -
 گن باحاله.ترسن، ولی میاونا هم می

 به نظر تو چی؟ -
 من که خوشم نمیاد.

 از وقتی دیدی چه چیزهایی بهت دست داد؟ -
 .مونمنمیتنها ی چراغ روشن باشه، خونه هم شبا حتماً باید

 ها هم تأثیر گذاشته؟هات چه طور، روی اونروی دوست -
و بینن، یکیشون که از ترس تاش کابوس میگن بعد از دیدن آنابل همهآره، خیلی از دوستام می

 خودش دستشویی کرده.

 یعنی بعد از دیدن فیلم؟ -
 آره، آنابل رو دیده شب، یهو ترسیده، این جوری شده.

 بینی یا توی شبکه ایران؟ره کارتون و فیلم میتو توی ماهوا -
 های باحال رو.ده کارتونتر، ایران که نشون نمیماهواره بیش

 کارتون خارجی بهتره یا ایرانی؟ -
 خارجی.

 چرا؟ -
 تری هم ساختن.تره، کارتونا بیشچون سرمایه اونا بیش

 از کجا این اطالعات رو داری؟ -

 خودم متوجه شدم.
 کردی؟تونستی کارتون بسازی، چه کار میگه اآلن میتو ا -

کردم، سه بعدی باشه، مث باب اسفنجی بامزه باشه، وسطش اوال این که با کیفیت درست می
 هم تبلیغات نیاد.
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 های خارجی تبلیغات نداره؟یعنی کارتون -
 داره، ولی تبلیغاتشم باحاله.

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 یعنی چه جوریه؟ -

 های باحاله.هاس، یعنی تبلیغ اسباب بازیمربوط به بچهبازم 
 ممنون که با من صحبت کردی آراد جان. -

 ساله 11فردین، مصاحبه با  -2-14

 پسر باید شکمش شش تیکه باشه.
 

 حالت خوبه فردین جان؟ -
 ممنون.

 کالس چندمی؟ - 
 پنجم.

 شه؟ساعت چند مدرسه تعطیل می -
12:31. 

 خونه؟رسی کی می -
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 ام.خونه 1، اگه با دوستام حرف بزنم، 12:44
 گید؟هایی به هم میچه حرف -

 زنیم.در مورد فوتبال حرف می

 گید؟چه چیزهایی می -
 ذاریم بعد از ظهر بریم فوتبال .با هم قرار می

 خونی؟کی درس می -
 ریم فوتبال بعضی وقتا که درس نداریم.نه، همیشه نمی

 کنی؟خونه چه کار میبرگشتی  - 

 خونم.رم درس میشورم، بعدش میشورم، دست و صورتمم میشورم، جورابام رو میکفشامو می

 خونی؟همیشه بعد مدرسه درست رو می -
 خوام زود تموم بشه.همیشه که درس زیاد داشته باشم، آره چون می

 چرا دوست داری زود تموم بشه؟ -

 بعضی وقتا مهمون داریم.
 خوب؟ -

 بینم، دوس دارم زود تموم شه.زیون میبضی وقتام تلو
 بینی؟زیون چی میتلو -

 کارتون و فیلم و اینا.
 بینی؟هایی کارتون میتو چه شبکه -

 جم جونیو، مای کارتون، یوتون، شبکه تمشک، بعضی وقتا هم شبکه پویا.
 بینی؟تر از همه میکدوم شبکه رو بیش -

 جم جونیور.
 چرا؟ -

 اش کارتونه.چون همه
 دیگه چی داره؟ -

 کارتوناش جذابن.

 چه جوری جذابن؟ -
 ها دوسش دارن.کنه، همه بچهکارتونای خوب پخش می

 شبکه پویا چه جوریه؟ -
 کنم.تر جم جونیور نگاه میاونم خوبه، ولی من بیش

 دوست داشتی شبکه پویا چه جوری بود؟ -
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 دونم.نمی
 زیاد دوستش نداری؟چی داره که  -

ره، آدم دوس نداره، دوس دارم شبکه رو آهااااا تبلیغ خیلی زیاد داره، هیجان کارتون از بین می

 عوض کنم.
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 بره؟خیلی وقت زیاد می -
رم یه کارتون تو جم جونیور ببینم، بعد کنم، میخونم، بینش استراحت میآره، مثالً من درس می

 اش تبلیغه، دوس ندارم نگاش کنم. خونم، ولی شبکه پویا همهدرسم رو می
 شبکه یوتون چه جوریه؟ -

 ذارن.شبکه یوتون، تمشک، مای کارتون خوبن، کارتونای سینمایی خیلی زیاد می
 گفتی جم جونیور از همه بهتره؟ -

 آره.

 تبلیغ نداره؟ -
 تبلیغاش جذابن.داره، ولی خیلی کم، مثالً یوتون هم تبلیغش زیاده، ولی 

 تبلیغش چیه؟ -
 در مورد لباس و اسباب بازی.
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 ای دیدی، چیزی خریدی؟تا حاال از مواردی که توی تبلیغات ماهواره -

 نه.
 چرا؟ -

 ذاره.مامانم نمی

 گه؟چی می -
 هاس. گه بزرگ شدی اسباب بازی واسه بچهمی
 بینی؟میفردین جان بهم بگو، چه کارتونی رو  -

 ها.تیتان

 
 

 
 
 
 

 
 دیگه چی؟ -

 پشتای نینجا.الك
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 خوب؟ -

 تن و سوباسا. خیلی سوباسا رو دوس دارم.بن

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 تر از همه دوست داری؟کدوم رو بیش -
 ها.گوید(: تیتان)خیلی با هیجان و ذوق می

 چرا؟ -
 چون اکشنه، خفنه، باحاله. 

 داری؟ دیگه چی داره که دوست -
 جنگن.پنج عضون با آدمای بد می

 کردی؟اگه جنگ نداشت، نگاه نمی -
 خب جنگ هیجان داره.

 کنن؟آدم بدها چه کار می -
 کنن.مردم رو اذیت می

 زنن؟ها رو میها اونتیتان -
 آره.

 زنن؟چه جوری می -
زنن تو کنن با پا میدهد(، کاراته میاین جوری اکشن درمیارن )دست و پایش را تکان می

 شکمشون.
 کنی؟هات دعوا میتو هم با دوست -

 نه.
 اگه تو رو اذیت کنن چی؟ -

 زنم. آره، اون موقع می
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 زنی؟چه جوری می -
 زنم.با پا می

 تا حاال زدیشون؟ -
 کردیم، دعوا کردیم.فقط یه بار داشتیم فوتبال بازی می

 چه جوری دعوا کردین؟ -
 دادیم.همدیگه رو هل 

 بعدش چی شد؟ -
 بعدش دوستامون نذاشتن.

 کردی؟گذاشتن، چه کار میاگر می -
 زنم زمین.زنم شکمش، میزدم. با پا این جوری میمی
 چه جوری یاد گرفتی با پا بزنی؟ -

 ها رو هم دیدم. خودم، تو کارتونا هم دیدم تیتان
 آهان، دیگه چی؟ -

 زنم.بابامم زمین می
 زنی؟زمین میچه جوری  -

 کنم باهاش.شم. اکشن میگیرم، من برنده میکشتی می
 کنی؟تنهایی با خودت هم کارهای اکشن می -

 آره خیلی.
 چه جوری؟ -

 پرم پایین.رم رو مبل میمی
 کنی؟با خواهرت بازی می -

 نه، اون کوچیکه.
 دوست داری؟تر از همه ها پنج عضو داره، کدوم رو بیشخوب گفتی تیتان -

 رابین.
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 چرا؟ -
 تره. چون از همه قوی

 کنه؟چه کار می -

 کشه.با یه ضربه آدم بدا رو می
 های دیگه چی؟اون -

کشه، ری میتدن، رابین آدم بدای بیشاونای دیگه نه، باید زیاد بجنگن، بعد آدم بدا رو شکست می
 زنه.اون یه میله داره، با میله می

 اگه میله نداشته باشه، قوی نیست؟ -
 جنگه.هست، ولی با میله بهتر می

 تا حاال دیدی بدون میله بجنگه؟ -
 شه.تر میآره، آدما رو هم کشته، ولی با میله قوی

 میرن؟چه جوری آدم بدها می -

 ن. یرمفتن زمین، خون میاد از سرشون با دست و پا و ایناشون، بعدش میازنه، میرابین می
 درد ندارن؟ -

 دارن، هر کی بجنگه دردش میاد.
 هات رو بزنی، دردشون میاد؟اگه تو هم دوست -

 دونم، شاید بیاد.نمی
 زنی؟اگه دردشون بیاد باز هم می -

 آره، شایدم نزنم.
 خوب بهم بگو ظاهر رابین چه جوریه؟ -

 خیلی عضالنی، خیلی جذابه.
 دیگه چه جوریه که جذابه؟ -

 شن. قدش بلنده، دخترا عاشقش می
 شن؟رابین چون جذابه عاشقش می -

 آره، هم اندامش قشنگه هم قویه، باهوشه، قدرت داره.

 شه؟اون خودش عاشق دختر نمی -
 اون نه، خودش دوس دختر داره.

 چه جوری با هم دوست شدن؟ -
 شن.ارفایره، با هم آشنا میده، بعد اونم میاد تو گروه، اسمش استرابین یه گروه تشکیل می

 با هم خوبن؟ -
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 شه.ره پیش استارفایر، پیش اون آروم میشه، میآره خیلی، هر وقت رابین ناراحت می
 کنن؟دیگه چه کار می -

 کنن.همدیگه رو بغل می

 ظاهره دختره چه جوریه؟ -
 العاده داره، زیبا هست، خیلی زیبا. جذابه، الغره، اندام فوق

 ها زیبا هستن؟ه دخترهای توی کارتونهم -
 آره.

 کنی چرا همه دخترهای کارتون زیبا هستن؟تو فکر می -
 تا کارتون جذاب بشه.

 شه؟اگه دخترا زیبا نباشن، کارتون جذاب نمی -
 دونم، ولی باشه بهتره، پسرام باید شکم شش تیکه داشته باشن.نمی

 

 
 
 
 

 
 
 

 شوند؟میدخترها چه جوری جذاب  -

 الغر باشن وآرایش داشته باشن. 
 آرایش خوبه؟ -

 آره.

 چرا؟ -
 شن. چون دخترا زیبا می

 اگه آرایش نداشته باشن، زیبا نیستن؟ -

 دونم.نمی
 شن؟گفتی پسر باید شکمش شش تیکه باشه، چه جوری شش تیکه می -

 نم تغییر کرده.کنم، ببیرم جلوی آینه، بدنم رو نگاه میبا ورزش، من همیشه می

 چرا دوست داری شکمت شش تیکه باشه؟ -
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 چون باید قوی باشم.  

 شی؟ کی قوی می -
 امسال.

 شی؟اگه قوی نشی، ناراحت می -
 آره، پس چی. 

 ها کدوم باشی؟دوست داری تو تیتان -
 رابین، چون من پسرم اون رو دوس دارم، بعدشم خیلی قویه.

 ترن یا پسرها؟دخترها قوی -
 در صد پسرا.  صد

 چرا؟ -
تری کنه، دخترا زیاد بلد نیستن، پسرا قدرت بدنی بیشده، کاراته میچون پسر اکشن انجام می

 دارن، زور دارن عضالنین. 

 دیگه دخترها چه جوری هستن؟ -
 دخترا رحم دارن، پسرا ندارن، پسرا خشنن.

 تو هم خشنی؟ -
 آره دیگه، چون پسرم.

 های تو چی؟دوست -
خوان عضله داشته باشن، همیشه هم شکممون رو به هم نشون اونام خشن دوس دارن، می

 دیم.می
 دین؟چرا شکمتون رو به هم نشون می -

 تره.تر عضله داشته باشه، قویهر کی بیش
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 کنن؟ها رو نگاه میها هم تیتاناون -
ها تایی مثل تیتاندیم، یه گروه سهنجام میآره، خیلی دوس دارن، ما هر کاری انجام بدیم با هم ا

 تشکیل دادیم. 

 کنید؟ها بازی میبا هم مثل تیتان -
 کنیم. آره خیلی، بعضی وقتا میان خونه ما با هم بازی می

 کنید؟چه جوری بازی می -
 جنگیم.شیم، با هم میتا تیتان میسه

 شی؟شون میتو کدوم -
 ذارم.ابین باشن، ولی من نمیرابین، دوستام دوس دارن ر

 کنید؟با دخترها هم بازی می -
 نه.
 چرا؟ -

 زنن.چون اصالً دوس نداریم دختر باشه، اونا بازی ما رو به هم می
 کنن؟هایی میدخترها چه بازی -

 خاله بازی.
 تو خاله بازی رو دوست نداری؟ -

 نه، اصالً مال دخترا هست.
 دیگه چی مال دخترها هست؟ -

 بینن. اش هم کارتونای سیندرال و السا و آنا میعروسک و آرایش، همه
 پسر چی داره؟ -

 تفنگ اسلحه.
 خودت تفنگ داری؟ -

 آره.
 چندتا؟ -

 خیلی، مال بچگیام رو هم دارم.

 ها رو هم داری؟لباس تیتان -
 نه، نیومده بازار.

 گیری؟بیاد بازار می -
 نه، چون دقیق شیبهه اون نیس.

 دوست داری دقیق مثل اون باشه؟ چرا -
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 ها نیس.شه دیگه، لباس تیتانچون تقلبی می
 دیگه چی داری؟ -

 تن دارم. کش بنکیف تیتان دارم، خط

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 های تو چه چیزهایی دارند؟دوست -

 من و دوستام زیاد لباس ورزشی داریم. 

 چه ورزشی؟ -
 فوتبال.

 چندتا لباس ورزشی داری؟ -
 خرم. شه، زود زود میکنم، زود کفشام پاره میخیلی زیاد، چون زیاد فوتبال می

 لباس چی؟ -
 لباسم دارم، دوس دارم زیاد دشته باشم. 

 خره؟کی برات می -
 بابام.

 خره؟هر وقت بگی واست می -

 آره.
 چرا فوتبال دوست داری؟ -

 کنم.بخوام نگاه می دیشم دارم هر وقتچون خیلی سوباسا رو دوس دارم. سی
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 کنی؟نگاه کردی، بعدش چه کار می -
 دوس دارم فوتبال بازی کنم.

 چه کسی رو توی کارتون فوتبال دوست داری؟ -

 سوباسا.
 چرا؟ -

 زنه.اش گل میچون همه
 زنی؟کنی گل میتو هم بازی می -

 آره.
 سوباسا چه جوریه؟ -

 خیلی قویه، باهوشه مهربونه.
 چه جوری مهربونه؟ -

 ده، همه دوسش دارن.به همه فوتبال یاد می
 خونه؟سوباسا درس هم می -

 آره.
 خونه؟کنه یا درس میتر فوتبال بازی میسوباسا بیش -

 کنه. فقط یه قسمت دیدم رفت مدرسه. فوتبال بازی می

 مدرسه درس خوند؟ -
 نه، با دوستاش حرف زد در مورد فوتبال.

 خوبه؟ درسش -
 دونم.نمی

 تر دوست داری یا فوتبال؟خودت درس رو بیش -
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 فوتبال.
 چرا؟ -

 اش باید درس حفظ کنیم.چون همه

 تو کارتون سوباسا دختر هم داره؟ -
 آره.

 کنن؟چه کار می -
 کنن.تشویق می

 کنن؟دخترها بازی نمی -
 کنن. نه، فوتبال مال پسرا هست، فقط پسرا بازی می

 بهتره یا رابین؟سوباسا  -
 هر دو.

 تر؟کدومشون بیش -

 رابین خیلی عضله داره. 
 تردوست داری مثل کدوم باشی؟تو بیش -

 کنه( رابین.مث )سکوت می
 تا حاال خوابشون رو دیدی؟  -

 بینم.خوابم خوابشون رو میآره، هر وقت می
 خوابت چه جوریه؟ -

 داره جنگ داره.کنم، خوابم اسلحه تو خواب فوتبال بازی می
 جنگی؟تو هم می -

 کشم.ها آدم بدا رو میآره، با تیتان
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 ساله  7آوا، مصاحبه با  -2-15

شم، خب حاال دکترم نشدم، کنم، اون طوری پولدار میرم مثل باب اسفنجی کار میمی

 اشکال نداره، ولی پول که دارم.

 
 تذکر پژوهشگر:

ر مندی به دکتپژوهشگر احساس صمیمیت نکرده است، ادعای عالقهآوا در ابتدای بحث که با 
های موفقیت، ذهن کودك شود، از بین تمام شاخصکند، اما دقایقی بعد مشخص میشدن را می

 فقط به سمت دو عامل ثروت و مورد تحسین واقع شدن جهت گرفته است.
واد سرستوران )و در عین حال بیآلش را کار کردن در یک آوا با دیدن یک الگوی کارتونی ایده

 داند.ماندن( ولی پولدار شدن می
 سالم. -

 سالم.
 اسمت چیه خانومی؟ -

 آوا.
 کالس چندمی آوا جان؟ -

 اول.
 گذره؟مدرسه خوش می -

 آره خیلی.

 کنید؟خوب تو مدرسه چه کارهایی می -
 کنیم.خونیم، بازی میدرس می

 بشی؟خونی چه کاره آفرین، درس می -
 خانوم دکتر.

 کنی؟خانوم دکتر شدی، چه کار می -
 گه باید خانوم دکتر بشی.کنم، ولی همیشه مامانم میمریضا رو خوب می

 خوای دکتر بشی؟ گه باید خانوم دکتر بشی، میچون مامانت می -
 اهوم.

 گفت باید دکتر بشی، دوست داشتی چه کاره بشی؟اگه مامانت نمی -
 .خیلی کالس داره، پولم زیاد داره همون دکتر آخه

 یعنی چی کالس داره؟ -
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 گن خانوم دکتر، خیلی خوبه، کالس داره دیگه.خب وقتی همه بهت می
 برای این که کالس داره، دوست داری بهت بگن خانوم دکتر؟ -

 اهوم.

 کی بهت گفته اگه بهت بگن خانوم دکتر، کالس داره؟ -
دوست دارن، تو هم باید دکتر بشی تا دوستت داشته باشن و  گه دکتر رو همهمامانم همیشه می

 .با کالس باشی
 چه کسانی دکترها رو دوست دارن؟ -

 کنه دیگه. مریضایی که خوبشون می
 کنه؟چه طوری خوبشون می -

 شه.گیره ازشون، پولدار میکنه، بعدم پول میعملشون می
 شی؟ اگه دکتر بشی پولدار هم می -

 .آره

 کنی؟اگه پولدار شدی، با پولت چه کار می -
 خرم.لباس و کفش و روسری خوشگل می

 خوای کفش و لباس خوشگل بخری؟چرا می -
 پوشم همه بهم بگن به، به، چه دختری. وقتی می

 دوست داری همه بهت بگن به، به، چه دختری؟ -
 اهوم.

 چرا دوست داری بهت این رو بگن؟ -
 دارن.فهمم دوسم چون می

 اگه بهت نگن، یعنی دوستت ندارن؟ -
 آره.

 چه کسانی باید بهت بگن به، به، چه دختری؟ -
 همه اونایی که من رو دوست دارن، باید بهم بگن.

 فهمی بقیه دوستت دارن؟هایی میخری، چه وقتهایی که لباس جدید میخوب به جز وقت -

 وقتی خوشگلم دیگه. 
 گن، به، به؟جام بدی یا کمک شون کنی، نمیمثالً وقتی یه کار خوب ان -

 گن. تر میگن، ولی اگه خوشگل باشم، بیشچرا می
 پوشی؟ها میآهان، حاال این لباس و کفش و روسری خوشگلی که خریدی رو کجا -

 مهمونی، خرید، پارك.
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 پوشی؟ها میبرای چی این جا -
 چون همه ببینن که خوشگلم و تعریف کنن ازم.

 چی تعریف کنن؟ یعنی -

 یعنی خیلی بهم بگن تو خوشگلی.
 اگه نگن چی؟ -

 فهمم دوسم ندارن. شم و میناراحت می
 فهمی که همه دوستت دارن؟یعنی فقط این طوری می -

 آره.
 از کجا فهمیدی اگر از تو تعریف کنن و بگن به، به، چه دختری، یعنی دوستت دارن؟ -

 کنن.دارن، از هم تعریف میآخه اونایی که همه رو دوست 
 خوب مثالً چه کسانی؟ -

 دونم، همه.نمی

 ها همدیگه رو دوست داشته باشن؟خوب مثالً تا حاال توی فیلم یا کارتون دیدی آدم -
 آره، باب و پاتریک همه جا با هم دوستن. 

 بینی؟آهان برنامه کودك باب اسفنجی رو می -
 آره.

 دوست داری باب اسفنجی رو؟ -
 آره خیلی.

 
  

 
 

 
 
 

 چرا باب اسفنجی رو دوست داری؟ -
 اش پیش هم هستن و خیلی هم دیگهبرا این که باب اسفنجی و پاتریک با هم خیلی خوبن. همه

 رو دوست دارن. 
 چرا همیشه پیش هم هستن؟ -
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 چون هم دیگه رو دوست دارن.
 یعنی هر کی همیشه با یکی باشه، دوستش داره؟ -

 مثالً من مامان و بابام رو دوست دارم، همیشه هم با همیم.اهوم 
 ها هم باید با مامان و باباشون باشن، مگه نه؟ولی اون -

 اونا که مامان و بابا ندارن، پس باید همیشه با هم باشن.
 شه کسی مامان و بابا نداشته باشه؟مگه می -

 شون نیستن.دارن، ولی پیش
 شون باشه؟رو دوست داره نباید پیشمگه هرکس مامان و باباش  -

 خب مامان و باباشون رو دوست ندارن. 

 شه آدم مامان و باباش رو دوست نداشته باشه؟مگه می -
 آره.

 شون ندارن؟یعنی مامان و باباشون چی کار کردن که دوست -
 رن. خخب حتماً بهش گوشی ندادن یا نذاشتن بره تولد دوستش. براش باید اسباب بازی زیاد ب

 شون نداری؟تو هم اگر مامان و بابات بهت گوشی ندن، دوست -
 ذارید با گوشی شما بازی کنم. خرید، نه میگم من با شما قهرم که نه برام گوشی مینه، می

 دن؟خوب مامان و بابات هیچ وقت بهت گوشی نمی -
کن، ولی اگه گریه کنم، ها بازی گن برو با بچهدن. میریم مهمونی نمیچرا. وقتایی که می

 دن. می

 خوب تو دوست نداری بری با بقیه بازی کنی؟ -
 ره.ام سر میدن، منم حوصلهشون رو به من نمیدوست دارم ولی اونا تبلت

 خوب گفتی هرکی مامان و بابا نداره، باید با دوستاش باشه؟ -
 آره.

 ها باید همیشه با هم باشن؟پس دوست -
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 دوست داشته باشن، آره باید با هم باشن.اگه همدیگه رو 
 هات همیشه باشی؟تو هم دوست داری با دوست -

 آره.

 های خودت باشی؟چرا دوست داری همیشه با دوست -
 خندیم.چون همیشه با هم می

 خندی؟های خودت زندگی کنی، همیشه مییعنی اگر با دوست -
 آره دیگه، تازه، نبایدم درس بخونم.

 د درس بخونی؟چرا نبای -
آخه اون جا که مامانم نیست بگه درس بخون، وقتی درس نخونم، مثل باب و پاتریک همیشه با 

 کنیم.ریم بیرون و تو یه خونه زندگی میهم هستیم و با هم می
 تونی خانوم دکتر و پولدار بشی؟اگه درس نخونی که نمی -

شم، خب حاال دکترم نشدم، اشکال ر میکنم، اون طوری پولدارم مثل باب اسفنجی کار میمی

 نداره، ولی پول که دارم.
 کنه؟خوب باب اسفنجی چی کار می -

 کنه. مثالً توی رستوران آقای خرچنگ کار می
 تو دوست داری توی رستوران کار کنی یا مطب داشته باشی؟ -

 تو رستوران کار کنم که پولدار شم.
 

 
 
 
 

 
 
 

 تونی چیزی رو بخونی.پولداری. نمیولی اگه کار کنی فقط  -
 خوام پولدار بشم.اشکال نداره، من فقط می

 چرا پولدار شدن این قدر برات مهمه؟ -
 .کنیچون با اون هر کاری بخوای می

 حتی کارهایی که خدا دوست نداره؟ -
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 نه.
 دی؟یعنی کارهایی که خدا دوست نداره رو انجام نمی -

 نه.

 چرا؟ -
 کنه.دعوام میچون مامانم 

 اگه مامانت نبینه چی؟ -
 م.دیه ذره انجام می

 کنی؟یعنی مثالً چه کار می -
 شه بگم که، رازه. نمی

خوردم. حاال تو هم به من ی تو بودم، یواشکی سرکالس خوراکی میخوب منم وقتی اندازه -
 رازت رو بگو.

 ه به کسی نگیا. بینیم. قول بداگه مامانم نباشه، با دوستم ماهواره می

 بینید؟گم. حاال چی میبه هیشکی نمی -
وستم رقصید. ددونم خب. فقط یه بار دیدیم یه زنه با لباسای لختی میهاش رو نمیاسم برنامه

 دار هم داره. گه فیلم صحنهمی
 دار یعنی چی؟ فیلم صحنه -

 کنن. یعنی توش دوست پسر و دوست دختر داره. همو بوس می
 دار دیدی؟تا حاال فیلم صحنهتو  -

 بینم.ی دوستم میرم خونهنه، ولی اگه مامانم نباشه، می
 خوب به نظرت این کارها رو خدا دوست داره؟ -

 نه. 
 چرا؟ -

 چون بده.
 شه ببینی؟خوب چرا بده، مگه چی می -

 . کنهدونم، ولی مامانم دعوام مینمی

شه هم درس خوند، هم ماهواره داری، مگه نمی خوب گفتی برای این جور کارها پول الزم -
 دید؟

 باید پول داشته باشم که یواشکی یه ماهواره بخرم که مامانم ندونه. 
 شی.کنی، پولدار میخوب اگه درس هم بخونی، بزرگ شدی کار می -

 نه، درس بخونم، شاید بزرگ شدم، کار نبود، پولدار نشدم.



 219میدانی /  هایگزارش مصاحبه

 

 کار نیست؟دونی درس بخونی، از کجا می -
آخه بابام درس خوند، ولی چون بابا بزرگم براش از این ماشین بزرگا خرید، پول در میاره، وگرنه 

 پول نداشتیم.

 خوب بابات هم اول درس خوند، بعد کار کرد. -
 ولی چون بابا بزرگم پول داشت، اون تونست کارکنه، اگه بابا بزرگم پولدار نبود، بابامم پول نداشت.

 کی پولداره، نباید درس بخونه؟ یعنی هر -
 آره پولدار باشی خوبه.

 چرا خوبه؟ -
 چون همه چی داری، نبایدم درس بخونی.

 خونی؟آهان پس تو اگر پولدار بشی، درس نمی -
 نه. 

 سواد؟خوب یه آدم پولدار باسواد بهتره یا بی -

 خوده. کنه. کتابامونم بیفرقی نداره. سواد فقط آدم رو خسته می
 کنن؟خوب دیگه باب اسفنجی و پاتریک چه کار می -

 گردن.رن میهیچی دیگه با همن همیشه و شادن و با همدیگه با ماشین پاتریک می
 تو هم دوست داری بری بگردی؟ -

 اهوم خیلی خوبه.
 با چه کسانی دوست داری بری؟ -

 با دوستام.
 خوای بری؟هات میچرا با دوست -

 خندیم.ریم بیرون و با هم میپاتریک و باب اسفنجی میآخه خیلی خوبه، مثل 
 خندی؟اگه با مامانت اینا بری نمی -

 خندم.تر میچرا، ولی با دوستام بیش
 هات باشی؟پس دوست داری همیشه با دوست -

 خندیم.ام با هم میاهوم، همیشه

 بینی؟هایی رو میبه جز باب اسفنجی، دیگه چه برنامه کودك -
 ه ناقال.بر
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 اون رو هم دوست داری؟ -

 اهوم.
 اون چه طوریه؟ -

کنن، یه سگه هم مواظب شونه. اونا صاحب هم دارن، ولی هی چندتا بره هستند با هم زندگی می

 ه.دکنن. یه بره کوچولو هست، خیلی باهوشه، اسم همون ناقالست، اونا رو نجات میخراب کاری می
 ده؟نجاتشون میچه طوری  -

 ده.کنه، نجاتشون میکنه. یه فکر خوب پیدا میفکر می
 فکر یعنی چی؟ -

 یعنی یه کار خوب.
 مثالً چه فکر خوبی؟ -

ها خواستن، بعد اون فکر کرد، بعد چندتا از این برهخورد، اونا هم مییه بار صاحبشون پیتزا می
 روی همدیگه سوار شدن و لباس مترسک رو پوشیدن، رفتن پیتزا گرفتن. 

 
 

 
 
 

 
 

 شه یه فکر خوب؟این می -
 آره.

 زدن. شون رو گول گفت گوسفندها کار بدی کردن صاحبولی مرضیه به من می -
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 خواستن پیتزا بخورن خب. نه، مرضیه خنگه، می
 تر دوست داری، باب اسفنجی رو یا بره ناقال رو؟حاال کدومش رو بیش -

 باب اسفنجی.

 تر دوست داری؟چرا اون رو بیش -
 خندم.تر میچون بیش

 خندی؟تر میچرا بیش -
 آخه پاتریک و باب اسفنجی خیلی باحالن.

 ی باحالن؟یعنی چی خیل -
 کنه، خیلی باحالن.کنن تو رستوران، آقای خرچنگم دعواشون میچون خراب کاری می

 کنن؟چه طوری خراب کاری می -
 ه.کنکنه باب اسفنجی، بعدم آقای خرچنگ دعواش میهمبرگرا رو تو رستوران بد درست می

 

 
 
 
 

 
 

 

 ؟ کنیها بدن، چه کار میهمبرگر خرابتو اگه بری توی رستوران آقای خرچنگ و بهت از اون  -

 رم یه رستوران دیگه.می
 خوب این جوری باب اسفنجی پول درنمیاره که... . -

 واقعی که نیس. کارتونه. 
 تونه پول دربیاره. دونم. ولی اگه یه باب اسفنجی واقعی تو دنیا باشه، نمیمی -

 خب نباید خرابکاری کنه. 
 کنی؟میتو هم خراب کاری  -

 یه کم.
 کنی؟مثالً چه کار می -

 کنم.اتاقم رو جمع نمی

 کنه؟پس کی اتاقت رو جمع می -
 مامانم.
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 کنی؟چرا خودت اتاقت رو جمع نمی -
 دوست ندارم. دوست دارم بهم ریخته باشه.

 چرا دوست داری بهم ریخته باشه؟ -

 تر دوست دارم.خب دیگه بهم ریخته رو بیش
 یخته که خوب نیست؟ولی بهم ر -

 تر دوست دارم.دونم، ولی اون طوری رو بیشمی
 اگه مامانت هیچ وقت جمع نکنه و وسایلت گم بشن، چی؟ -

 کنه.دونم، مامانم همیشه جمع میمن می
 بینی؟هایی رو میباشه. دیگه چه برنامه کودك -

 کنم.هیچی، فقط بازی می
 کنی؟های میچه بازی -

 کنم.پزی تو تبلتم، بعدم با عروسکام بازی میآرایشی، آش

 تر دوست داری؟کدوم رو بیش -
 آرایشی. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 تر دوست داری؟چرا اون رو بیش -
 شه، بعدم یه عالمه لباس داره.چون دختره توش خوشگل می

 شه؟یعنی چی دختره توش خوشگل می -
 .شهکنیم خوشگل میوقتی آرایشش می

 کنی؟آرایشش میتو  -
 آره.

 دوست داری جای اون که توی بازی هست باشی و همیشه خودت رو آرایش کنی؟ -
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 آره خیلی.
 چرا دوست داری جای اون باشی؟ -

 آخه خیلی لباس داره.

 های اون رو داشته باشی؟دوست داری لباس -
 ره، باید برام لباس بیاره.دونی هر کی هر جا میاهوم، می

 برات لباس بخرن؟چرا باید  -
 چون من لباس دوست دارم.

 خوای چه کار؟خوب این همه لباس رو می -
 خوام یه عالمه لباس خوشگل داشته باشم، هی لباسام رو عوض کنم.می

 هات رو عوض کنی؟برای چی هی لباس -
 خب لباسام مثل هم نباشه دیگه.

 شه؟اگه مثل هم باشه، چی می -

 تره.نباشه، خوشگلهیچی، ولی اگه مثل هم 
 یعنی آدمی که خودش خوشگله، اگه زیاد لباس نداشته باشه، دیگه خوشگل نیست؟  -

 تر. اممم... هست ولی کم
 شه؟خوب اگه یه آدم زشت کلی لباس عوض کنه چی، خوشگل می -

 شه، ولی زیاد، نه. آره... نه، نه، یه ذره خوشگل می
 هایی که زیاد لباس دارن؟تن بهترن یا آدمتر هسهایی که مهربونبه نظرت آدم -

 اونا که هم مهربونن هم زیاد لباس دارن.
خوب فکر کن شما یه معلم داشته باشید که لباساش زیاده، ولی بداخالقه، یه معلم هم داشته  -

 تر دوست داری؟باشید که یه دست لباس داره، ولی مهربونه، کدوم رو بیش
 زیاده، چون مهربون هم هست. اونی رو دوست دارم که لباساش

 کنی؟کنی، خودت رو هم آرایش میوقتی اون دختره رو آرایش می -
 آره. 

 کنی؟خودت، خودت رو آرایش می -

 نه، مامانم، خودم که بلد نیستم.
 کنه؟مامانت چه طوری آرایشت می -

 بنده.زنه و موهام رو میهرجا بخوام برم، برام رژ می
 زنه؟مانت برات رژ بزنه یا خودش میگی ماتو می -

 زنه.گم، ولی بعضی وقتا هم خودش برام میتر وقتا خودم  میبیش
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 زنه؟هایی خودش برات میچه وقت -
 . خوام برم عروسی و تولدوقتایی که می

 زنی؟کنه، رژ میآهان، بعد بابات دعوات نمی -

 گه همیشه خوشگل باشم.نه، بابام می
  خوشگل باشی؟یعنی چی  -

 بندم، یعنی خوشگل شدم.زنم و موهام رو میخب وقتی رژ می
 کنی؟هان پس این طوری خوشگل میآ -

 آره.
 گی؟اگه بابات بهت نگه خوشگل شدی، تو چی بهش می -

 گم بابا ببین چه خوشگل شدم.می
 اگه بابات بگه خوشگل نشدی چی؟ -

 تره. همه خوشگلگه دختر من از گه که. بهم میخب نمی

 هایی داری؟روسکخوب چه ع -
 همه جور عروسکی دارم، ولی یکیش رو خیلی دوست دارم.

 چه شکلیه؟ -
م و اش غذا بدییه دختره خوشگله. یه دونه بچه داره. بعد کلی لوازم آرایشی داره و باید به بچه

 پوشکش رو عوض کنیم. 
 تو هم دوست داری بچه داشته باشی؟ -

 دارم بچه داشته باشم.آره. دوست 
 کنی؟فقط با همین عروسکت بازی می -

 آره. 
 کنی؟هات بازی نمیچرا با بقیه عروسک -

 کنم.تر دوست دارم، برای همین فقط با این بازی میخب این رو بیش
 کنی؟تنها بازی میهمیشه  -

 اهوم.

 کنی؟تنها بازی میچرا  -
 کنم.تنها بازی میکنن، منم خب بقیه میان عروسکام رو خراب می

 کنن؟دونی خراب میاز کجا می -
 یه عروسک داشتم، دوستم اومد با هم بازی کنیم، وسط بازی دستش رو کند.

 کنن؟خوب چون یه بار عروسکت خراب شده، بقیه هم همین کار رو می -
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 دم. آره دیگه، راهشون نمی
 تنهایی بازی کردن؟شی از خسته نمی -

رم خونه مامان بزرگم، شبم شم، مینه، بعضی وقتا هم که از بازی کردن با عروسکام خسته می

 تنها نباشه.خوابم که مامان بزرگم اون جا می
 دوست داری اون جا بخوابی؟ -

 آره خیلی.
 چرا دوست داری اون جا بخوابی؟ -

 ا نباشه.تنهخوام پیش مامان بزرگم بخوابم، آخه بابا بزرگم مرده. می
 خوره؟به نظرت مامان بزرگت وقتی تنها هست، غصه می -

 سوزه. آره. من دلم براش می
 سوزه، چه حسی داری؟وقتی دلت می -

 تنها نباشه.خوام برم پیشش که حس این که می

 خوره؟تنها هست، غصه میدونی مامان بزرگت وقتی تو از کجا می -
 خورن.میهمه آدما وقتی تنهان، غصه 

 خوری؟کنی، غصه میتنها بازی میپس تو هم وقتی  -
 آره، ولی دوس ندارم به کسی اسباب بازی بدم.

 شون رو به تو بدن.ها هم تبلتهات اسباب بازی بدی، اونفکر کنم وقتی تو به دوست -
 باشه، اگه قول بدن خراب نکنن، بهشون میدم.

 خوب ممنون که با من حرف زدی آوا.  -

 ساله  11فرشته، مصاحبه با  -2-16

رم کنم، مثالً تاج و ایناش رو دارم مینه خودم رو شبیه سیندرال میتر توی خوبیش

 پوشم. می

 
 دی؟های ایرانی رو به خارجی ترجیح میجان پس گفتی فیلمفرشته...  -

 بله.

 چرا؟ -
 تر از فیلمای خارجی ان.که فیلمای ایرانی خوببرای این

 چه نظر؟از  -
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 تربیتانه نگاه کنه.که خیلی بده که بچه فیلمای خارجی و بیاز نظر من این
 تربیتی یعنی چی؟های بیفیلم -

 که اآلن گفتم، پسر و اینا دیگه.همین

 به نظرت دختر خوشگل چه شکلی هست؟ -
ش ودختر خوشگل کسیه که چادر داشته باشه، نمازخون باشه، بعد به حرفای مامان و باباش گ

 بده، خدا رو هم بپرسته.
 ها رو کی به تو گفته؟این -

 مامان و بابام... . 
 بینی؟شبکه پویا رو می -

 آره.
 فرسته؟هایی که گفتی دوستت میشبکه پویا خوبه یا فیلم -

 شبکه پویا... .

 تا حاال چیزی بوده که توی گوشی ببینی، ولی به مامانت نگی؟ -
 گم.وقت دروغ نمینه، من هیچ

 گی؟چرا دروغ نمی -
 که دروغ کار بدیه... . برای این

 هایی رو که دیدی، یادت هست؟اسم برنامه کودك -
 نه.

 ماهواره بود؟ -
 آره. 

 تلوزیون ایران؟های ماهواره خوب بود یا برنامه -
 تلوزیون خودمون.

 چرا؟ -
 که مثالً حرکات بد نداره.برای این

 به من بگو.یکی از این حرکات بد رو  -

 دونم.شون رو نمیاسم
 توضیحش بده. -

 مثالً خیلی بدآموزی داره که دختر با پسر باشه.
 این رو تو فیلمی تا حاال دیدی؟ -

 آره.
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 چه فیلمی؟ -
 دونم اسمشو، کوچیک بودم.نمی

 دختره و پسره چه کار کردن؟  -

 جور چیزی.دختر تو صورت پسر نگاه بکنه، بخنده، این
 یدن؟فقط خند -

 نه، نگاه کردن، بعد دست هم رو گرفتن.
 دست هم رو گرفتن؟ -

 آره، حرکات بدیه.
 ها رو به تو گفته؟مامانت این -

 وقت توی صورت نامحرم نگاه نکنیم.گفته باید هیچ
 تا حاال شده پسری مثالً بیاد حرفی به تو بزنه؟ -

 نه.

 زنن؟میهای خودت با پسرها حرف های خودت چی، دوستدوست -
 نه.
 کدام؟هیچ -

 کدوم.نه، هیچ

... 
 جان دوست داشتی به یک کشور دیگه بری؟فرشته -

 نه.
 حتی مثالً کشور سیندرال که گفتی دوستش داری؟ -

 خوام برم.آره، نمی
 چرا؟ -

 من عاشق ایرانم.
 تا حاال فکر کردی ایران چه چیز خوبی داره؟ -

 ست دارم... . دونم، ولی من کشور خودم رو دوخب نمی

 دونی؟جان درباره سردار سلیمانی چیزی میفرشته -
 ها بود، بعد نذاشت که دشمنا به ما حمله کنن.آره، سردار سلیمانی مرد خوبی بود، سردار دل

 ها رو فهمیدی؟از کجا این -
 تلوزیون، مدرسه.

 چه کسایی دشمن هستن؟ -
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 تر ترامپ.بیش
 ترامپ با ما چه کار کرده؟ -

 ترامپ به ما بمب انداخته، تو کشور ما خیلی از مردم رو کشته... . 

 ی.دجان گفتی بازی سیندرال رو خیلی دوست داری، این بازی رو برای من توضیح میفرشته -
 طوری.کنی بعد اینکنی، آرایشش میبازی سیندرال مثالً خوشگلش می

 سیندرال به نظرت خوشگل هست؟ -
 آره.

 چرا؟ -
 که خوشگله دیگه.برای این

 خوب بگو چه چیزش خوشگل هست؟ -
 مثالً صورتش خوشگله، چشماش خوشگله، موهاش بلنده، همینا.

 دوست داشتی شبیه اون باشی؟ -

 آره.
 دوست داری چه چیزت تغییر کنه تا مثل اون بشه؟ -

 صورتم، چشمام.
 های تو نیست؟های اون چه جوری هست که چشمچشم -

 چشماش آبیه.
 

 
 

 آهان، دوست داشتی چشمات آبی باشه. -

 آره، رو بالشتم عکسش رو دارم، موهاشم قشنگه.
 های طالیی قشنگه یا مشکی؟موهاش طالییه، به نظر تو مو -

 طالیی.

 چرا؟ -
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 که خوشگله.برای این
 مامانت خوشگله یا سیندرال؟ -

 مامانم.

 تر دوستش داری؟که بیشبرای این -
 آره.

 شبیه سیندرال بشی؟ کنی کهتالش می -
 آره.

 کنی که شبیه سیندرال بشی؟مثالً چه کار می -
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 وشم. پرم میکنم، مثالً تاج و ایناش رو دارم، میتر توی خونه خودم رو شبیه سیندرال میبیش
 کنی؟آرایش هم می -

 کنم.نه، آرایش نمی
 چرا؟ -

ن، من فقط توی تولد خودم و عروسیا آرایش کنها خیلی بده آرایش میکه برای بچهبرای این
 کنم.می

 گه که بد هست؟مامانت می -

 آره.
 هایی عالقه داری؟به چه مدل لباس -

 هایی که برق بزنن، مثل لباس سیندرال. لباس
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 ها گفتی برای من گوشی بخرین؟به مامانت این -
 آره.

 چرا دیر خریدن؟ -

 موقعیتش رو نداشتیم بریم بخریم، بابام سر کار بود، بعد شیفت بود. که اصالًدیگه برای این
 وقت نداشتین؟ -

 آره.
 کردین دیگه... .حاال باید پولش هم جور می -

 شد، گوشی خیلی گرونه.آره خب، پولشم باید جور می

 ساله 11امیرحسین،مصاحبه با  -2-17

وووق بود به تو چه آقا؟ زندگی من بوووبعد پویان اومده بود به تتلو فحاشی کرده بود، گفته 

 جاش رو نباید بگم.)با خنده( این

 
 خوب عزیزم گوشی داری؟ -

 پد دارم.گوشی ندارم، آی
 روش سیم کارت داری؟ -

 شم، شماره برای خودم ندارم.با وای فای خونه وصل می
 کنی؟پدت شرکت میهای مجازیت رو با آیکالس -
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م خواد که بتوناش به روز رسانی میرفتم، اآلن چندتا برنامهم رو میقبالً با اون کالس مجازیا
 کنم.برم اسکای روم، هنوز انجامش ندادم، با گوشی مامانم فعالً کالسا رو شرکت می

 کنه؟دی یا کسی این کار رو برات میهای اون رو انجام میخودت به روز رسانی -

 نداشتم این چند روز.دم، اآلن وقت همیشه خودم انجام می
 دی؟پدت انجام میخوب چه کارهایی با آی -

 فتم.رهای مجازیم رو میکنم، کالسبینم، بازی میکنم میدم، فیلم دانلود میآهنگ گوش می
 مدرسه مجازی چه طوره؟ -

ها حضوری شه، بازشون زیاد خوب نیست، مثالً من اآلن چشمام ضعیف شده، دوست دارم مدرسه
 شه.کنیم، چیزی نمیپروتکالی بهداشتی رو رعایت می کنن

 خوب اگه حضوری بشه، خیلی خطرناکه.   -
 اش باید سرم تو گوشیم باشه.کالً من مشکلم اینه از ساعت هفت تا یک و نیم همه

 هاتون حضوری بود از ساعت چند تا چند بود؟قبالً که کالس -

رفتیم ها میفتیم سر صف، ساعت هشت و نیم اینرقبالً که حضوری بود، ساعت هشت تازه می
 سر کالس.

 داد یا اآلن؟بعد معلمتون اون موقع بهتر درس می -
من چن وقت پیش رفتم حضوری پیش معلمم، رفتم مدرسه، حضوری خیلیییی بهتر فهمیدم تا 

 آنالین.
 ده؟مگه آنالین چه طوری درس می -

ها االی بچهده، سوتاپش رو گذاشته، بعد فقط درس میدونم لپآنالین از صبح فقط گوشی یا نمی
 تره.ده، خیلی خوبتر درس میده که، ولی حضوری خیلی قشنگرو هم همه رو جواب نمی

 شی؟یعنی توی کالس مجازی و با گوشی اذیت می -
 های سرم حسشم، وقتی آخرای کالسه، از اسکای روم میام بیرون، این شقیقهآره، من چیز می

 ها روی نکتهشن، صدا رو هم مجبورم زیاد کنم، چون معلم من گفته همهکنم دارن منفجر میمی
خوام، بیدار شن، باید هندزفری بذارم بنویسید یاد بگیرید، چون مامانم و رادین صبحا خوابن نمی

 شه.های چشمم داره منفجر میکنم این کنارهگیره، میام بیرون حس میاش گوشامم درد میهمه

 دادند یا اآلن؟تر میترها که حضوری بودید، بهتون تکلیف بیشواقعاً وضعیت خیلی بدیه، قبل -
گرفتن، اآلن هر دو، سه هفته یه دن، قبالً هر دو ماه یه بار امتحان میتر تکلیف میاآلن بیش

 گیرن.بار امتحان می
ری بود، ترم دومتون مجازی شد، ها مجازی شد، ترم اولتون حضوپارسال از اسفندماه کالس -

 بود؟ نمرات ترم اولت و دومت نسبت به هم چه طور 
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اش رو خیلی خوب گرفتم، یکیشون ترم دوم یه خورده ترم دوم بدتر شد، مثالً اونایی که همه
 فهمم.خوب شد، فارسیم بود، اونم چون فارسی رو من فقط حضوری فقط خوب می

 ادن؟دمگه حضوری چه طوری درس می -

کرد، خوندیم، کسی اشتباه میآورد پای تابلو با هم شعر میها رو میحضوری خیلی خوبه، معلم بچه
 کرد.گفت، ولی تو مجازی زیاد توجه نمیسریع می

 توی چی؟ -
 گفت.توی شاد، معلممون زیاد خوب نمی

 طوری با هم شعر نخوندین و مثل قبل نبود؟ یعنی دیگه اون -
 های راجع به درس و اینا. کردیم، بازی، با هم بازی میخوندیمشعر می

 هایی؟چه جور بازی -
 کردیم. داد، داستانا و شعرا رو بازی میهمین شعر خوندن و بازیای نقشش رو بگو، معلم نقش می

 کنی خوب یاد نگرفتی؟داد که تو فکر میمجازی شد، چه طور درس می -

وقع یه مخوند، اونیم این کارا رو انجام بدیم، فقط خودش میتونستوقتی مجازی شد، دیگه نمی
 کنن.گرفتم، ولی اآلن دیگه اون کارا رو نمیخرده بهتر یاد می

 هات گروه داری؟کالسیها و همخوب توی واتساپ با دوست -
 داشتم، حذفشون کردم.

 چرا؟ -
 کالسیای پنجمی، زدهزده بودیم، هممعلممون یه روز بحث شده بود، یادم نمیاد دقیقاً، یه گروه 

کردیم. یه شب خوابیدم، کالسمون بیست و سه بودیم همه مدیر گروه بودن، یه خرده با هم چت می
چهار نفره، صبح پاشدم دیدم حداقل صدتا پیام اومده بود تو واتساپ واسم، دیدم اینو، دیگه کالً 

ی باحال با استیکرای باحال، این دوتا حذفش کردم. یه گروهی هم منو عضو کردن، مال ماشینا
 ذاشتن.خیلی مزخرف بودن، عکس ماشینای قدیمی و اینا رو می

 اَدت کردن؟ های مدرسهرفیق -
 آره، بدم میاد کالً.

 چرا دوست نداری؟ -

تفریح کردن دوس دارم، چت کردن دوس دارم، من خودم دوس دارم چت کنم، ولی معلممون 
 دید بیاید بیرون.چیز گفت، گفتش که لفت ب

 معلمتون که تو گروه نبود، چه طور متوجه شد گروه دارین؟ -
شد، یه سری چاپلوس و خودشیرین داریم تو گفتن به معلم، بعد چیز میها یه سریاشون میبچه

 کالس، ازشون متنفرم. گروه ما اصن کاری باهاشون نداره، بچه ننرا.
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 گفتید؟هایی میخوب توی گروه چه چیز -
 فرستادیم.دار میدار یا فیلم خندهکردیم، مثالً عکس خندهچت می

 هایی؟مثالً چه فیلم -

خوره یخوره مداراست، مثالً که یه بچه و ایناس لیز میاین فیلمای چیز مثالً، از این فیلم خنده
 روی زمین، دیدی؟

 دن؟ها که سوتی میاز این -
کَل کَل ذاشتن، بازی استقالل پرسپولیسدر مورد بازیا می آره سوتی دادنیا، بعضیاشونم یه چیزایی

کردیم. کالً پنج نفر تو کالسمون استقاللیه، بقیه پرسپولیسی ان. بازی استقالل پرسپولیس بود، می
 اون روز انقد چت کردیم، انقد چت کردیم فک کن شارژ گوشی پر پر بود، ده درصد اینا شد آخرش.

 کنی؟دادن تو چت میر نمیبعد مامان و بابا گی -
 کردیم که درس و کالس نداشتیم.نه، درسم نداشتم اون روز، کالً وقتایی چت می

 توی اینستاگرام هستی؟ -
نه، کل اینستا کپور گزارش میاون روز بازی پرسپولیس، بازی فینال آسیا بود. داییم گفت فردوسی

 رو گشتم تا پیجش رو پیدا کردم. 
 

 
 
 

 
 

 پور دیدی؟سی بود، بازی رو با صدای فردوسیافپیج ای آهان، -
 آره.

 شناسی؟پور رو میخوب چه قدر فردوسی -
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گر خیلی خوب بود، برنامه نودش رو الکی تعطیل کردن، خدایی نود خیلیی پور یه گزارشفردوسی
 ی خوبی بود.برنامه
 شد که برنامه رو تعطیل کردن؟خبرداری جریانش چی بود و چی -

پور که با صدای اون ها، عادت کرده بودیم به صدای فردوسیکالً من و بابام و مامان و عمو این
اشون اومد خیلی، مثل ا...، مثل خ...، گزارشفوتبال ببینیم، خیلی هیجانش زیاده، از بقیه خوشمون نمی

فتم، رو شنیدم گپور اصالً خوب نیست. م... که دیگه خیلی حال بهم زنه، من خودم تا صدای فردوسی
خواد پور هم گفته بود که میپور نیستا، بعد خود عادل فردوسیام گفت، نه این صدای فردوسیخاله

 گزارش بده، من صداش رو شناختم، همون اول که گزارش کرد. 
 کنه؟کنی م... حال بهم زنه، یعنی بد گزارش میچرا فکر می -

م...  پور خودشپور، فردوسیت کرد به فردوسینه گزارشاش... گزارشاشم خوب نیست، ولی پش
رو آورد نود. بعد اون اومد خواست جاش رو بگیره، پرسپولیسیم هست، از استقالل خوشش نمیاد، تو 

 ای.گزارشاش تابلوئه عقده

 کنه، چیزی شنیدی؟از این که چرا توی تلوزیون گزارش نمی -
پور سیی سه لیاقت فردوسی بگم، ولی شبکهخوام چیز سیادونم که این شبکه سه، من نمیمی 

 گری کنه )با عصبانیت(.رو نداشت که واسش گزارش
 پور چه قدر خوبه؟کنی لیاقت نداشتن، مگه فردوسیچرا فکر می -

اومد، اآلن برنامه نود واال مامان منم که اصالً فوتبالی نیست، من پور بدشون میکالً از فردوسی
ده دید، مدیر شبکه سه مریض شنشست برنامه رو میم، خیلی وقتا با ما میدیدیو بابام که نود می

 اومد.پور خیلی بدش میبود، فوت شد، پسرش اومده جاش فک کنم، پسرش از فردوسی
 دونی؟اومد، تو چیزی میچرا بدش می -

رف حپور از فساد فوتبال ها چون فردوسیزنم، ولی اینگما، من سیاسی حرف نمیمن بازم می
اومد برمالشون پور میزد، دیگه اجازه ندادن برنامه اجرا کنه، اون موقع که نود بود، فردوسیمی

 کرد اونایی که فساد کردن.می
 چه فسادی؟ -
کنن، مخصوصاً همین پرسپولیس. اصالً ببین استقالل و ها کلی پول جا به جا میمثالً مثالً این 

شبیه  دن باید مث هم باشه، شرایطشونپولی هم که بهشون میپرسپولیس دوتاشون تیمای دولتین، 
دن به پرسپولیس، مربی خوب براش میارن، اما استقالل باشه، ولی کلی پول واسه خرید بازیکن می

دن خرن... میلیاردی. پول یه سری بازیکنا رو نمیبرن، بعد بازیکنای گرون مینه، تازه بازیکناشم می
.ها همهدن، مثالً که گل به خودی بزنن، اینپول می و به یه سری بازیکنا  اش فساده مثالً

 پور خوشش نمیاد رو از کجا شنیدی؟بعد تو این خبر که مدیر شبکه سه از فردوسی -
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 کنم.من علت اخراج و اینا رو تو گوگل سرچ می
رو برمال  گیمیپور این مسایلی که کنی چرا باید بدش بیاد از این که فردوسیخودت فکر می -
 کنه؟

 دست باشن با همونایی که انقد پولدونم، شاید یه منفعتی چیزی داره براشون، مثالً هممن نمی
 کنن.گیرن و فساد میمی

 پور خوب بود؟خوب حاال بازی با گزارش فردوسی -
آشغال بود. داور دهد( کالً از این بدم میاد، داوره به قرآن )با صدای آرام( یه آره )خودش ادامه می

اش، زدن پای یارو رو داغون کردن، گرفت همهها میایبازی پرسپولیس که خطا به نفع اون کره
 کالً هیچ اخطاری نداد به اونا.

 هستی، دوست داشتی پرسپولیس ببره؟ گفتی استقاللی -
 استقاللی هستم، ولی پرسپولیس تیم کشورمون بود تو فینال.

 رو خیلی دوس داری، دوست داشتی پرسپولیس ببره.آهان پس چون ایران  -

خواد کردم پرسپولیس نبره قبل بازی، بعد بازی که شروع شد دیدم نه دلم میمن اول دعا می
گفتم اش میپرسپولیس ببره، چون تیم ما تو فینال پرسپولیسه، بعد دوس داشتم پرسپولیس ببره، همه

 خدا کنه پرسپولیس ببره.
 اهوم، آفرین. -

دهد( بعد موقع بازی یه پیجی بود مال استقاللیا بود، بعد من قبل بازی رفته )خودش ادامه می
بودم الیکش کرده بودم تو اینستا که آرزوی باختن پرسپولیس بود، بازی که شروع شد، رفتم گوشی 

مامانم رو گرفتم، گشتم پیداش کردم، الیکم رو برداشتم، بعد واسشون نوشتم، آخه شما مگه 
ن پرسپولیس کنین، اآلکنین ببازه، این شکلی میدونی این تیم ملیه، مال کشورمونه، چرا آرزو مینمی

 ببره یه افتخاریه برا ایران. 
 ای، آره؟پس خیلی فوتبالی -

 آره.
 کنی؟تر پیگیری میفوتبال ایران یا خارج رو بیش -

انیا تر مال اسپتر مال خارج، چون بازیای استقالل این مدت کم بوده، اآلن بیشهر دو، ولی بیش

 کنم. و رئال اینا رو دنبال می
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 نی؟کها رو دنبال میی بازیکنان و تیمی خبرهاشون رو مثل خود اخبار فوتبال یا حاشیههمه -
سه. نویم، هم اینستاشون رو میاره، همه چیشون رو میکنخونم دیگه، تو گوگل سرچ میآره می

ون که هاشبینم، خبراشون. مثالً عکس خونهمثالً رونالدو، مسی، امباپه، نیمار، عکساشون هست می
ا های مها یه اتاقشون از کل خونهگفت اینخندد(. داییم میچه قددددر بزرگه، خیلی خفنن )می

ه لواندوفسکی شد و یا اون موقع که استراماچونی از استقالل رفت، تره، بهترین بازیکن سال کبزرگ
ها خوان استرا برگرده، ولی اینگن که میخوندم که مسووالی باشگاه هی دروغ میخبرا رو می

خودشون بودن که استرا رو فراری دادن. بعد خبرای نیمار، که گفته بودن تجاوز کرده به یه دختره، 
 م گفتنا، ولی ثابتش نکردن، مال نیمارم ثابت نکردن.البته رونالدو رو ه

 

 
 
 
 

 
 

 کنی، دوست داری خودت هم بازی کنی؟قدری که اخبارشون رو دنبال می اون -
کردم. دوس دارم، اگه کرونا نبود، من خودم خیلی فوتبالیم، فوتبالمم خوبه، بازیم خوبه، بازی می

د، کردم، بعدشم که کرونا شتو مدرسه هم بازی می رفتم، تابستون قبل مدرسه،کالس فوتبال می
 دیگه نشد بازی کنیم.

 ات فقط فوتباله؟ورزش مورد عالقه -
 تر.تر از همه دوس دارم، بقیه رو هم دوست دارما، ولی فوتبال رو بیشفوتبال رو بیش

 کنی؟اآلن که کرونا هست، یعنی دیگه کالً ورزش نمی -

دهد( من و مامان و بابا و رادین چاق شدیم، رو نه )با خنده ادامه میچند ماه اول که کرونا بود 
کردم، ماهیچه داشتم، اصالً چربی دونی که منم چون خیلی فوتبال میخوردیم، میخونه بودیم می



 227میدانی /  هایگزارش مصاحبه

 

مون، هر روزم بابا که سر کار بود، من و مامان با هم نداشتم. بعد مامان برنامه غذایی چید واسه همه
یم پارك کنار خونه، صبحای زود که خلوت بود کسی نبود پیاده روی، بعد دیگه بعد یه مدت رفتمی

 خوب شدیم. 

 دوست داری در آینده فوتبالیست بشی؟ -
کنم خوب نیست واسه شغل گفت نه، منم دیگه فکر میاش میدوس داشتم، ولی مامانم همه

 بودن.
 چرا خوب نیست؟ -

اش یا شانسیه یا پولیه، پول زیاد بدی ببرنت تو یه تیم یا شانسی یهو یه مربی ببینتت، آخه همه
ارم، رم، تفریحه دوسش دکنی، ولی کالس فوتبال رو میببردت تو تیم خودش، بگه خوب بازی می

 حاال شایدم فوتبالیست شدم. 
 دوست داری چه کاره بشی اآلن؟ -

کنم ین بشم، اگه نشد فوتبالیست. اآلنم خودم ماشین طراحی میدوس دارم طراح و سازنده ماش

کنم دراش خففن، چراغاشون نور پر قدرت دارن، یه طوریم هستن که )با ذوق( ماشین طراحی می
 سرعتشون خیلی زیااااااده.

 کنی. خوب پس اخبار فوتبال رو با حواشیش دنبال می -
 نی؟کدیگه چه چیزهایی توی اینترنت سرچ می -

که این مدت هی چیز داشتن، اآلن چیزایی مثالً سارا و نیکا رو هم دیدم، که مثالً به خاطر این
وی کنه تحاشیه داشتن، از پایتخت اخراجشون کردن، محسن تنابنده هم گفت دیگه بازی نمی

 پایتخت هفت.
 
 
 

 
 
 

 توی اینستاگرام؟ -
ی دستم ده خیلوقتا برم با اینستای خودشه، نمی ذاره. اگه هم بعضیرم، مامانم نمیشو نمیبرنامه

 تونم برم پست و چیزای اینستا رو ببینم.باشه )باخنده( ولی حواسش نیس من با گوگلم می
 کنی، بازیگرا و فوتبالیستا و... .ها رو چک میی خبرهای سلبریتیپس همه -

 نه زیاد. 
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کنم سیاسی صحبت کنی، هر چند فکر میخوای هات گفتی نمیامیرحسین یکی دوبار بین حرف -
 خوای سیاسی صحبت کنی؟چیزهایی که گفتی اصالً سیاسی نبودن، چرا نمی

 گن در مورد سیاست با کسی حرف نزن.خب مامان و بابام می

 دونی؟دلیلش رو می -
ی مدیر شبکه سه درست نیست و مشکل پیش میاد شه، مث همین قضیهگن برات دردسر میمی
 د مورد چیزای سیاسی حرف بزنیم.و نبای
 چه مشکلی مثالً؟ -

مثالً دستگیرت بکنن که حرف سیاسی بزنی، مثالً به رئیس جمهور چیزی بگی، بگی که مملکت 
 رو خراب کرده.

 نویسی؟(پرسد: اسم من رو که نمیداده و مضطرب می)یواش ادامه 
تو  تونی چیزی کهلت راحت، میشه، خیانویسم، کسی متوجه نمیفقط اسم کوچیکت رو می -

 ذهنته رو بهم بگی عزیزم.

 گفتن، جوكها همه از رئیس جمهور بد میرفتیم، بچهدهد( مثالً پارسال که مدرسه می)ادامه می
کردن، اداش رو درمیاوردن، تو خونه من یه بار تعریف کردم یکی از جوکا رو، مامان و بابا تعریف می

ن. بعد ها بودطوری حرف نزنم، من چیزی نگفته بودم، بچهکسی این وقت پیشگفتن دیگه هیچ
ری حرف طوشه، نباید در مورد رئیس جمهور پیش بقیه اینگفت نگو خطرناکه، دردسر میمامانم می

 بزنی.
 گفتن؟ ها از از این مسوول بد میچرا بچه -

موقع که  شن، من اونفقیر میشه، مردم خب این آقا از وقتی اومده، همه چی هی داره گرون می
نج ای دو تومن بود، اآلن پگرفتیم، فک کنم دونهی مدرسه میرفتم شیرکاکائو از بوفهمدرسه می

 خنده تو تلوزیون.ش، بعدشم خیلی پر روئه، هی میاد میتومنه یه دونه
 شنوی؟خونی یا میشنوی فقط یا جاهای دیگه میهای خودت میاین خبرها رو از دوست -

لی شنوم، وخونه برا مامانم، منم میشه میاز دوستام، از توی اینترنت، بابام... خبری چیزی می
 خونم، اصالً خبراش همه جا هست اصالً.خودمم تو گوگل می

 بینی؟خوب امیرحسین فیلم می -

 آره.
 بینی؟هایی میتر چه جور فیلمبیش -

 اکشن و ماجراجویانه، خشن. 
 بینی یا غیرکارتونی؟ون و انیمیشن میکارت -

 بینم، ولی نه به اندازه اون غیرکارتونیا.انیمیشن و اینا می



 229میدانی /  هایگزارش مصاحبه

 

 هایی؟مثالً چه فیلم -
 مثالً انتقام جویان از یک تا چندش رو دیدم. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 انیمیشنه؟ -

 ها توشن.نه، انسان

 دیگه چی؟ -
 بینم.باب اسفنجی رو می 

 
 

 
 

 
 
 
 

ی؟ مثالً تر دعوا کنکنی مثالً دوست داری بیشبینی، حس نمیهای اکشن میفیلمبعد وقتی  -
 بزن بزن. 

ذارم شم، خودم رو میگم، بعضی وقتا جّوگیر می)با خنده( واال بعضی وقتا خودم... راستش رو می

 جای اون بازیگره.
 زنی؟ )با خنده( خوب بعد کی رو می -

ه بوکسم زنم به کیسزنم، انقد مشت میپوشم، انقد میمی شم، دست کشای بوکسموعصبانی می
 تو اتاق تا خسته بشم.

 شی؟مثالً از چی عصبانی می -
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 کنم، فکرم دعوا میبینم مث اون قهرمانا میهمیشه هم که عصبانی نه، ولی مثالً فیلم می
ده یا راد بابام دعوام ش شم، مثالً وقتیه که با مامان وکنم دشمنمه، ولی وقتاییم که عصبانی میمی

 اذیت کرده.

 کنی؟ با خود راد دعوا نمی -
گیره، خندد(، اونم که اصالً دردش نمیگیرم )مینه، اگه دیگه خییییلی اذیت کنه، نیشگونش می

 هیچی روش اثر نداره.
 کنین؟ات با اون چه طوره، با هم بازی میرابطه -

 بعضی وقتا بد میاد رو اعصابم.  کنیم بعضی وقتا، ولیخوبه، بازی می
 گذاره درس بخونی؟نمی -

نوشتم، اومد از وسط برگه رو پاره کرد کامل، دقیقاً یه درس رو اون روز اومدم بنویسم، داشتم می
کنه، نویسم، هی اذیت مینوشته بودم، پاره کرد برگه رو )با عصبانیت(، انقد پیش اومده هی می

بردش پیش خودش سرش رو کنه، مامانم میطوری که میدیگه مامانم این مجبورم دوباره بنویسم.

ه که همون زنکنه جیغ میبینه قفله، اونقد گریه میکنم، بعد میکنه، منم اتاق رو قفل میگرم می
 در باز بمونه بهتره.

 ره رو اعصابت؟دیگه چه طوری می -
دم، حواسم بهش نبود یه دیقه، این در زودپز رو دیپاره کردن که هیچی، یه بار داشتم فیلم می

دام کشید، مامانم هر چی صآورده بود، کوبوند رو سرم، بعد سی ثانیه، حداقل گوشام داشت سوت می
م کشید، بعدش که شنیدم، گفتشدم، دست زد بهم دیدمش، گوشام سوت میکرد، من متوجه نمیمی

 گی؟چیه مامان، چی می
 کردی؟بعدش تو دعواش  -

 زنم سرش، ولی نه اونقد.کنم، داد میدعواش می
شه شه، فعالً خیلی نمیهست، خیلی متوجه کارهای اشتباهش نمی آره عزیزم، هنوز خیلی بچه -

 کاری کرد. 
دی، یبینی؟ با تلوزیون، ستر فیلم رو با چی میزدیم، بیشخوب داشتیم در مورد فیلم حرف می -

 گوشی، چی؟

 دی. یه فیلم اکشن ماجراجویانه دیدم، اسمشبینم و سیپدم میتر با آیالً، ولی بیشبینم کمی
 شون رو. سه روز تا کشتار بود، اون رو هم خیلی دوس داشتم، سریع و خشنا رو هم دیدم همه
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 بینی، ایرانی چی؟تر خارجی میمثل این که بیش -
 بینم.تر خارجی میبیش

 بینی؟تر میکمچرا ایرانی رو  -
کنه )با داره پیداش میایرانیا زیاد اکشن ندارن، بیشترشون یه دختر فقیره، مثالً یه مرده پول

وشتن، کنن واسه نهاشون خیلی خوبن، داستان پیدا میخندد(، ولی خارجیا اصالً نویسندهتمسخر می

 مثالً انتقام جویان. 
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 شناسی؟بازیگرهاش رو می -
 دونم. آره، یکیش تونی استارکه، روبرت چیز بودش، نمی

 جور چیزهاشون رو سرچ کنی؟ری در مورد بازیگراشون بیوگرافی و اینکالً می -

م انه تو فازشون نیستم، ولی یکیشون رو خیلی دوس دارم، اسمش تونی استارکه، یکی دیگه
 نیست، ولی خیلی خوبه، دوسش دارم.هست، توره اسمش، اسم اصلی بازیگرش رو دقیق یادم 

گی، همون که یه چکش داره، اسمش کریس همسورثه، یه موهای کنم ثور رو میآره، فکر می -
 طالیی داره، چکش داره.

 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 آره، آره.

 ری، آره؟خوب کالس زبان می -
 رم.رفتم، اآلن نمیمی

 چرا؟ -
 دو رو با هم ادامه بدم، حذفش کردم.تونستم هر ام شروع شد، نمیچون مدرسه

 خونی؟کتاب می -

 خونم.می
 کتاب محبوبت چیه؟ -

 کتاب محبوبممم، سه کتابن که مورد عالقه منه.
 اسمشون چیه؟ -

 یکیشون زاکه پسری از کهکشان، بعد شش خالفکار، بعد فرار از مدرسه.
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 ترسناکن، عاشقانه هستن؟ها در مورد چی هستن، خشنن، این کتاب -
ن تا خالفکار بودخونم زیاد. این شش خالفکار مثالً ششمن عاشقانه ماشقانه دوس ندارم، نمی

گیرن برن خوب شن. زاك پسری از کهکشانم یه پسریه که از زمین میاد قبالً، بعد دارن تصمیم می
رسه هم مأموریت خطرناك داره، کنه. فرار از مدره دنیای دیگه زندگی میپدرش سازنده موشکه، می

 ها و اینا.شن بعضی موقعکه بعضی معلما دیوونه میمثالً وقتی
 خونی درسته؟های ماجراجویی رو میتر سبک کتابیعنی بیش -

 بله، ماجراجویی و اکشن و ترسناك.

 کنه، مثالً مامان، بابا یا معلمتون؟خودت کتاب خوندن رو دوس داری یا کسی مجبورت می -
نه خودم دوس دارم، اآلن من کالً یه پک کامل کتاب زاك پسری از کهکشان رو دارم، خوندم 

 اش رو، دوس داشتم.همه
 دوست صمیمی داری؟ -

 بله.
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 ترین دوستت کیه؟صمیمی -
مون بودن تو خونه دوستم که نه دوستام، دوتان. دوقلوان، اسمشون آرمان و آرشامه، همسایه

 بطه خونوادگی داریم، از پیش دبستانی با هم دوستیم. قبلیمون، ولی با هم را

 هم سنین؟ -
 بله.

 پس اآلنم در ارتباطین؟ -
مون، هزنیم، بعضی وقتا اونا میان خونزنیم، زنگ میآره در ارتباطیم، بعضی وقتا تصویری حرف می

 شون. هریم خونبعضی وقتا ما می
 یه دوست صمیمی دیگه هم دارم، اسمش راده.

 کالسیته؟هم  -
 آره.

 زنین؟زنین، در مورد چی با هم حرف میزنین یا زنگ میگفتی تصویری حرف می -

  کنیم.در مورد فیلم و این چیزا مثالً، یه گروهم تشکیل دادم خودم و اوناییم، با هم چت می
 توی واتساپ؟ -

 اهوم.
 خودت که گفتی شماره برای خودت نداری، واتساپ مامانه؟ -

مامانه، من چتای خودم رو دارم، مامانم چتای خودش رو، من پیاما و چتای مامانم رو آره مال 
ای خونه، باالخره شخصیه چتخونم، شخصین. به مامانمم گفتم، اونم چتای من و دوستام رو نمینمی

 منم.
 کنید؟توی گروهتون در مورد چه چیزی چت می -

ر و داهای خندهفرستیم، همون فیلمداریم و میهایی که دوس ها، فیلمگیم، آهنگاز فیلما می
دارا، از این فیلم عجیب غریبا، مثالً آدمه نیروی عجیب غریب داره، مثالً با یه دستش آهن رو سوتی

 سازه، البته من از گوگل دانلودشونکنه از اینا، تو اینستام یه دختره هست کلیپ طنز میخم می
 برم اینستا.کنم، چون زیاد اجازه ندارم می

 سازه؟هایی میکی هست و چه کلیپ -

، سازه، انقد خنده داره پریسا، خیلی خنده دارن کلیپاشپریسا پوربلک )پورمشکی(، کلیپ طنز می
 ترکی از خنده.ببینی می
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 بازیگره؟ -

هم تو  روسازه، یه میلیون فالوئر داره، چیزه، شاخای مجازی نه از ایناست که اینستا کلیپ می
 گوگل نوشته، مثالً اآلن تتلو یکیشونه، پویان مختاری هم هست، از پویانم بدم نمیاد.

 
 

 
 
 
 

 
 یه آهنگ پویان رو خیلی دوست دارم، اسمش هیس هیسه، اونم خیلی خوبه.

 کنی؟پیجش و خبرهای مربوط به اون رو دنبال می -

 نه.
 دونم مثالً از دعواش با تتلو؟میها و کارهاش خبر نداری، چه یعنی از حرف -

 دونم.چرا، خبر دارم دعواش رو با تتلو، همه رو می
 ها دیگه زندگیشه؟خوب این -
 بندی داره؟دونی که سایت شرطخوب می -
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 هکش کردن.
 دونی؟بندی چی میخوب در مورد سایت شرط -

ه مبلغی باخت، باید یو میکردن آنالین، هرکی بازی ربندیش یه سایتی بود، بازی میسایت شرط

 داد. رو به دیگری می
 بستن؟آهان، یعنی شرط می -

 آره.
 کنی کار خوبیه؟فکر می - 

 نه.
 چرا خوب نیست؟ -

ه، بعد ره واسه بقیکنن، پولشون میکنن توش، ضرر میگن خیلیا که بازی میچون شنیدم می
 بندی هم گناهه.شرط
 داری؟ بعد با این وجود پویان رو دوست -

 دوسش که ندارم، ولی آهنگاش رو دوس دارم.
 کنی؟اگه فقط آهنگاش رو دوست داری، خب چرا زندگیش رو هم دنبال می -

ای داره خیلی بزرگه، هر مدل جدید گوشی میاد، اول داره، یه خونهخب دیگه باحالن، خیلی پول
بود،  پویان و نیلی دعواشون شدهخره. ماشیناش خیلیییی خفنن... یه چیز دیگه هم شنیدم، اون می

بعد تتلو اومده بود، گفته چرا این کار رو کردی، بعد پویان اومده بود به تتلو فحاشی کرده بود، گفته 
 جاش رو نباید بگم. بود، به تو چه آقا؟ زندگی من بووووووق )با خنده( این

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 کنی؟ هاشون رو که یاد گرفتی، استفاده میحرف -
کنن، کنن، بعد مامانم اینا فک میجا که نه، )با خنده( پیش مامان و بابا بگم که دعوام میهمه 

 گنا.گم، اونا هم میگن دیگه، پیش دوستام بعضیاشون رو میخیلی چیز بدیه، ولی اآلن همه می
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 ها حساسن؟هاشون اشتباهه، مامان و بابا هم روی اون حرفکنی چون حرفخوب فکر نمی -
 کنن، عادی شده، باور کن.دن، ولی نه اونقد که اونا فک میآره ب

 کنی؟پس چرا استفاده می -

 کنن.خب، دوستامم استفاده می
 دی؟گفتی آهنگ هم گوش می -

 بله.
 دی؟هایی گوش میچه جور آهنگ -

 دم.های قدیمی امیر تتلو رو گوش میآهنگ
 دی؟هاش رو گوش نمییعنی جدیدی -

 کنم.زیاد به فحشاش دقت نمیگوش دادم، ولی 
 ده؟پس فحش می -

 ده تو آهنگاش ولی خب.آره، فحش می

 دی؟هاش رو گوش میده، چرا آهنگخوب اگه فحش می -
نه، کالً توجهی ندارم به فحشاش، کالً من واسم صداش مهمه، فحش دادنش مهم نیست، فقط 

 دم.صدای خواننده مهمه، من فحشا رو اهمیت نمی
زنه، هایی که تو اینستاگرام میکنی، مثالً به حرفظ فکری و فرهنگی اون رو دنبال نمیبه لحا -

 توجهی نداری؟
 کنم.چرا، حرفاش رو دنبال می

 ده.خوب اون جا هم کلی فحش می -
های تو اینستاگرامش هست، اصالً بینم، بعضی از نوشتهده اون جا، چیزاش رو من میفحش نمی

 ده.فحش نمی
 ده؟اصالً فحش نمی یعنی -

 تاش، یکیشون رو فحش بده.فوقش از بیست
 خوب چه چیز تتلو این قدر برات جذابه؟ -

 صداش.

 دیگه؟ -
 آهنگاش هم باحالن کالً.

 چه طوری با اون آشنا شدی؟ -
مون بودیم شنیدم، از آهنگای جدیدش فحشم توش بود، بعد هی صداش رو هاولین بار تو خون

 این تغییر صداش خوشم اومد، از این خوشم اومد.داد، از تغییر می
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 کنی؟کارهاش رو با اینستاگرام مامان چک می -
 بینم. کنم، پستای اینستاش رو هم میرم. با گوگل سرچ مینه، اصالً اینستا نمی

 خونی؟بینی و میتو توی گوگل همه چیز رو می -

که گفته تتلو با چیز ازدواج کرده، سارا این هاش رو شنیدم، مثلآره، اآلن مثالً بعضی از حاشیه
این  ی من هشتاد سالشه، ازکه طعنه بدی زده به سارا نیکا، گفته عمهنیکای پایتخت. دیگهه این

 تره. تیپدوتا خوش
 هاش رو قبول داری؟ حرف -

 خونم. دونم واال، من فقط خبرا رو مینمی
 هاییش رو خیلی دوست داری؟چه آهنگ -

از آهنگاش رو خیلی دوس دارم، اسمش بگو بینم ندیدیش و دختر رشتی رو دوس دارم )با  چندتا
 خنده و تردید(، بزنم نفت دربیاد هم جدیده، ولی خوبه، خوشم میاد.

 زنه؟های زشت میتوی آهنگ جدیده هم حرف -

 کنم.زنه، ولی نه خیلی، من که به فحشاش توجه نمیمی
مثالً در مورد تتلو اگه این صدای خوب رو نداشت، باز هم  ش؟خوب نظر خودت چیه در مورد -

 شدی؟طرفدارش می
 ی دیگه هم دوس دارم. تا خوانندهدونم، ازش خوشم میاد. اآلن به جز این خواننده، دو، سهنمی

 چه کسانی رو دوست داری؟ -
 نه.خویکی گروه ماکان بنده، هوروش بند، حمید هیرادم هست، راغبم خیلی قشنگ می

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 239میدانی /  هایگزارش مصاحبه

 

 
 
 

 
 
  

 
 

 دی؟تو روز خیلی آهنگ گوش می -

 رفتیم پیاده روی.آره، هم موقع کارام، هم وقتی که می
اش کرده بود، آهنگ گذاشتم، یه آهنگ تتلو بود، اسمش اون روزم مامانم خواب بود، رادین خسته

ها شاید بیست بار پشت سر هم گذاشتمش، وقتی مادرم خواب گیری و اینی حالرو یادم نمیاد درباره
 بود، من غذا درست کردم، کیک درست کردم. 

 جدی بلدی؟ -
گفت تا حاال کیک به این آره بلدم، تازه عموم و زن عمو هم که شب اومدن خونه، عمو می

 خوشمزگی نخوردم.

 چه طوری یاد گرفتی؟ -
بینم، ولی چون یه جاهاییش رو یادم رفت تو گوگل گشتم، نم میکنه، مخب مامانم درست می

 نوشته بود چه طوری کیک درست کنم، مامان هم خیلی خوشحال شد.
کنم، ره بخوابه، غذا درست میکنه، بعضی وقتا خودم وقتی مامان میراد مامان رو خیلی اذیت می

شه، اخنده و خوشحالی(، ولی وقتی بیدار میها خطرناکه )بگه گاز و اینذاره، میوقتی بیداره نمی
 شه.بینه دیگه الزم نیست غذا درست کنه، خیلی خوشحال میمی

 کنی.آفریین، پس حسابی به مامان کمک می -
 بله.

 هام جواب دادی.مرسی عزیزم، واقعاً ممنونم که وقت گذاشتی به سوال -
 کنم.خواهش می
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 ساله 7آرمیتا، مصاحبه با  -18-2

 دهگن همبرگر یه دلم افتم،می یادشون هر وقت (کشدمی شکمش به را دستش)وااای 

 . خوادمی

 
 تذکر پژوهشگر:

خواند و تا به حال مدرسه حضوری را می درس دبستان اول کالس در و است ساله هفت آرمیتا
ها آن از کاری شرایط علتبه  پدرش و است بازنشسته او مادر است، فرزند تک تجربه نکرده است. او

 اند. ها به تازگی از یکی از شهرهای جنوب کشور به تهران مهاجرت کردهکند، آنمی زندگی دور
 

 سالم. -
 سالم.

 خوبی؟ -
 مرسی. بله،

 کنی؟می استفاده الکترونیکی وسایل چه از بگی شهمی جون آرمیتا -
 چیزا ست؟ جوراین گوشی و منظورت

 بله. -
 . گیرممی دستم اوقات بعضی رو هم مامانم گوشیه دارم، تبلت من خوب

 کنی؟می استفاده تبلت از روز در چه قدر حدوداً -

 ذره.  کند( یه)قدری مکث و تفکر می
 چه قدر؟ یعنی ذره یک -

 . ظهر از بعد تا مثالً صبح خب
 هستی. تبلت رو مشغول روز نصفتقریباً  نیست، ذره کی کهاین -

معموالً بعد از  اما بخونم، درسام رو من تا هستیم شاد و واتساپ توی مامان با ظهر تا صبح از
 . تبلت توی کنممی نگاه کارتون ده،می اجازه مامانم شد، تموم درسامکه این بعد ظهرا،

  نده؟ اجازه به شما مامانت شده حاال تا -
 ملع قولت به گه،می بهم همیشه ده، مامانممی اجازه همیشه بدم، انجام تکلیفم رو اگه اما آره،

 . کن
 خوابی؟می ساعتی چه ها معموالًشب -

 خوابم.می خوب دوازده تا دیگه خب
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 دی؟می انجام چه کارهایی خواب قبل -
 . گهمی قصه برام زنم، مامانممی زنم، مسواكمی حرف بابا با کنم،می بازی

 زنی؟میچه طوری با بابات حرف  -

 بابام بندره، باهاش ویدیوکال )تماس تصویری( دارم. 
 ببره؟ خوابت تا کنینمی نگاه کارتون شب یعنی -

اصالً  ها کهبش بعضی فقط کنه،می تعریف ببینم رو دارم دوست که کارتونی قصه برام نه، مامانم
 زیاد.  خیلی نه بازی کنم که اونم هم تبلت با دهمی اجازه مامان ،نمیاد خوابم

 . داره دوستت خیلی مامان پس خوب، چه قدر -
 . طورهمین منم

 کنی؟می نگاه تربیش هایی روکارتون چه -
 یادم اسمشاآلن  اممم... پرنسس دختر اون کفشدوزکی، عاشقشم، دختر رو کیتی هلو کارتونی

 .ادنمی

 بدی؟ توضیح برای من رو کیتی هلو کارتون موضوع شهخوب می -
 هست، ورباغهق یه که کلوپی کردم،می نگاه داشتم یکیش رو که مثالً امروز است، تیکه تیکه خوب

 معلم آقای به رهمی بینهمی پنگوئنه، یه که مارو بعد گه،نمی کسی به اما شکنه،می رو گلدون یه
 ور گلدون چرا که کنهمی دعوا رو کلوپی، مارو و جلوی کشهمیهایی نقش هم معلم آقای گه،می

 شهمی نپشیمو شه،می ناراحت کلوپی بعد کنه، تمیز رو جااون کل که کنهمی مجبورش شکستی،

 توقهیچ که داد یاد بهشون به معلم آقای بعدشم گه،می راستش رو کنه،می خواهیمعذرت  مارو از
 بگن. دروغ نباید

 نگی؟ دروغ وقتهیچ که گرفتی یادتو هم  قشنگی، کارتون چه -
 بله. 

 نگفتی؟ دروغ وقتهیچ یعنی -
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 . (کوچک حکایت از عدم صداقت وی دارند لبخند یک و اطراف به کردن نگاه) خب، نه
 کردی؟ نگاه جدیداً هایی روکارتون چه دیگهخوب  -

 .اسفنجی باب و رییس مثالً بچه

 
 
 
 

 
 

 داری؟ دوست رییس رو بچه چرا -
 کیوته.  خیلی چون

 چی هست؟ کیوت -

 . است بامزه و کوچولو خیلی یعنی
 گرفتی؟ یاد های خوبیچیز چه رییس بچه ازخوب  -

 . هیچی
 نبود؟ خوبی توی کارتون چیز هیچ یعنی -

 گههمدی با بودن داداش دوتا مثالً اونا یا برسه، آرزوهاش تمام به تونست خب بودش، مثالً بچه
 کردند. می بازیش اهمه

 باشی؟ داشته برادر یا خواهر داری دوست تو هم -
 . آره، خیلی

 ؟برادر یا خواهر -
 دو، رهب بعد باشه، رییس بچه سازی بچه شرکت مثل شرکتی یه خواستمی شون، دلمجفت هر

 . نیمک بازی هم با شب تا صبح از خونه بیارم خودم با کنم، انتخاب خودم برای و برادر خواهر تاسه
 رایب دارش روخنده  قسمت از تیکه یک شهمی داره، خنده خیلی رییس بچه کارتون امشنیده -
 کنی؟ تعریف من

 اما بینم،میرو  کارتون این وقتی شممی خوشحال کلی که من داره، خنده همه جاشآخه  خب
 بهش دبع کنه،بزرگه می داداش سمت باس* خودش رو کوچیکه داداش که هست قسمتیش مثالً یه

 ابامب جلویکار رو  این باریه  وقتی من اما دار،خنده و بامزه کوچه، خیلی توی برو اصالً بیا گهمی
 . کرد قهر باهام روز یه دادم، انجام
 داری؟ دوست هم را اسفنجی باب کارتون -
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 . کنممی نگاه کم خیلی اما آره،
 چرا؟ -

 نم،کمی نگاه اوقات اما باب اسفنجی هم بعضیدارم،  دوست کیتی رو هلو همه از تربیش خوب

 هر وقت (کشدمی شکمش به را دستش)وااای  اش،خوشمزه های خرچنگیههمبرگر خاطر به اونم
 . خوادمی گنده همبرگر یه دلم افتممی یادشون

 بخوری؟ همبرگر ببرتت مامانت اسفنجی باب کارتون دیدن بعد شده حاال تا -
 

 
 

 
 
 

 
 مخصوص ظرف)نی  با قرمزا لیوان اون از کنه،می درست برام خودش اوقات تربیش اما آره،

شیرین  نارنجی نوشابه برام اون توی داریم، هم( دهدمی نشان اسفنجی باب کارتون در که نوشیدنی
 کنه. می درست

 

 . یسیهاست و ناستیا یا پدر با ناستیا اسمش دارم، دوست خیلی رو هم ناستیا کارتون راستی
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 هست؟کارتونی  جور چه بدین توضیح شهخوب می -
 رو تکالیفم هاگ که داد یاد من مثالً به گرفتم، یاد ازش چیز کلی پرنسسیه عین من، من یه ناستیا

 ازشون دوستامون رو بقیه جایزه مثالً نباید یا ،نمیاد دستم بعداً به شغلی ندم، هیچ انجام موقع به

 . بده ههدی ما به هم مونتا دوست بدیم هدیه موندوست به باید ولنتاین مثل بدزدیم، مثالً روزایی
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 روزی هست؟ چه ولنتاین دونیمی -

 دهند. می کادو به همدیگه دوستا همه که روزیه یه بله،

 بدهند؟ کادو همدیگه به توننمی دوستان فقط یعنی -
 زرو باشه، داشته دوست ای رودیگه کس که کسی ها، هرخاله حتی یا و بابا و مامانکالً  نه،

  .گذشت دیگه که ولنتاین روز ده، امامی کادو بهش ولنتاین
 دونن ولنتاین چی هست؟های خودت هم میدوست -

 آره بابا، همه به هم تبریک گفتیم. 
 

 
 
 

 
 

 
 



 244میدانی /  هایگزارش مصاحبه

 

 بلدی؟ رو اسپندگان روز -
 !نه
بهمن ماه جشن  29)روز گرامی داشت زن و عشق در تاریخ ایران باستان که در  عشق روز -

 شود( ایرانیاست. گرفته می
 توجه(.  عدم و تفاوتیبی از باحالتی)آهان 

 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 داری؟ دوست رو هااون چه طور، باربی کارتون و های پرنسسیکارتونخوب  -

باربی،  زنممی گوگل تبلتم توی توی همیشه باربیه، یعنی اسمش کارتون شونم،عاشق آره، وای
  .کنممی انتخاب من بعد ارهمی واسم ش روهمه
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 بگو. به من باربی کارتون در موردخوب  -
 دخری رهمی پوشه،می قشنگ صورتی لباسای شهمه که هیکلیهخوش و خوشگل دختر خب

 . کنهمی خوشگل موهاش رو کنه،آرایش می دستش، گیرهمی گل دسته شه،می عروس بعد کنه،می

 بشی؟ اون مثل داری دوست تو هم -
 کند(. نه! )اخم می

 واقعاً؟ -
 متنفرم. کردن از شوهر آره، من

 چرا؟ -
 گوش آدم حرف به هی کنن، لوس خودشون رو هی کنن، دعوا آدم با خوانمی اشهمه اونا چون

 بابا.  چیه ندن،
 ها بشی؟خوای مثل اونها شوهر یا دوست پسر دارن، مگه نمیها و پرنسساکثر باربی اما -

 خواد شوهر و این چیزا توی زندگیم باشه. فعالً که دلم نمی

 نکنی؟ شوهر اما بشی، ملکه داری دوست تو پسخوب  -
 . وقتهیچ کنهنمی شوهر که بشم باربی یه دارم دوست آره،
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 ها هستی؟باربی نظرت شما اآلن شبیه به -

 کنم. تالش تربیش کمیه  باید خیلی نه، اما آره،

 ها بشی؟باربی شبیه تربیش که دادی انجام کاری حاال تا چی هست، تالش از منظورت -
 تخت شکمم و ها الغر بشمباربی مثل باید دارم، شکم کوچولو یه چون کنم، ورزش کمکم باید

  .باشه تخت
 بگیری؟ رژیم بشی، الغر کهاین برای شده حاال تا -
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 ورزش با ده،نمی اجازه بهم مامانم وقتهیچ چون گیرم،نمی هم رژیم و خورممی غذا کمکالً  من
 بشم.  هیکلخوش تونممی کردن
 داری؟ دوست تربیش رو ورزشی چه -

 . باله رقص
 رقصن؟می باله ها همباربی -

 کردند.  تشویقش همه و باله رقصید خرید مرکز توی باربی قسمتش یه توی آره، وای
 

 
 

 
 
 

 
 چی هست؟ اتعالقه مورد رنگ راستی -

  .دارم صورتی پفکی خوشگل و پیراهن کلی صورتی، من
 که یکن فکر و زدن قدم کنی شروع و کردی تنت رو های صورتیپیراهن حاال تا خوبه، خیلی -

 هستی؟ ملکه
 شینم،می مبل روی رم،می راهها ملکه عین منم زنن،می دست برام آروم بابام و مامانم خب آره،

 دارم.  دوست رو کار این خیلی راستش کنن،می نگاه من به دور از همه زنم،می لبخند همه به
 داری؟ دوست قدراین رو شدن ملکه چرا -

 کنند. می توجه من به دارند همه موقعاون چون باحاله، برام خیلی گذاریش تاج
 داره؟ هم خونگی حیوون باربی -

 پاپی )استفاده از واژه رایج در کارتون(.  گربه، دارند، آره، خرگوش
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 چی هست؟ دیگه پاپی -

 دارم. دوست خرگوش همه از تربیش من اما سگه، همون
 باشی؟ داشته خرگوش دونهیک  فقط باشی داشته نینیکه این جای به حاضری -

 خوام. می جفتش رو هر نه،

 کدومش رو انتخاب کن؟ یک دیگه، شهنمی -
 کنی، عوض شون روپوشک باید کنن،می گریه دارن، دردسر نیا کلیخرگوش بهتره، آخه نی خوب

 حموم. شونببری باید
 . دارند دردسر ها همخرگوش خوب -

 جای خورن،می رنمی خودشون ریزم،می غذاشون رو براشون اند، عاقل خیلی خودشون اونا نه،
 میزت رو خودشون بعد کنن،می دستشویی رنمی خودشون دم،می نشون بهشون رو دستشوییش

 . ندارد دردسراصالً  خرگوشا کنیم،می بازی همدیگه با چرخندمیان می کنن،می
 بشه؟ دعوات مامان با فیلم، یا کارتون یک دیدن خاطر به شده حاال تا -

که این رخاطبه  باریه  برن، اما سر حوصله خیلی ندارم، شوندوس کنم، آخهنمی نگاه فیلم که من
 داد. نمی اجازه بهم چون شد، دعوام مامانم با ببینم ترسناك خیلی کارتون یه خواستممی

 شد؟ چی بعدشخوب  -

 اون که ببینم ترسناکش رو یصحنه اون یواشکی تا ور،اون دادم هلش زور به مامانم رو من
 خیلی ،(گرفت صورتش جلوی را دستش) ووااای بود، واقعاً ترسناك اما خورد، رو دختره هیوال

 . ترسممی
 ببینی؟ رو ترسناك کارتون قسمت اون داشتی دوست چرا -

  .بود باحال خیلی شدم،می جوری یه داشتم، حسی یه آخه
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 بدی؟ توضیح تربیش شهمی -
 کردم. می بازی باشکقایم داشتم دونم، انگارینمی خب

 کنند؟می نگاه کارتون تو اندازه به هم های خودتدوست -

 کنم.نمی فکر
 چرا؟ -

 حرف باهاشون منم دن،می نشون های نازشون روصورت زنن،می زنگ من بهش همه اونا آخه
  .ندارن کارتون واسه وقتی زنم، دیگهمی

 بشی؟ کاره چه داری دوست شدی بزرگ آرمیتا -
 دامپزشک.

 چرا؟ !خوب چه -
 رممی بار هر من که داره عمه من یه دونه گربهکه این بعد بامزه ان، خیلی حیووناکه این خاطر به
 . بشه خوب حالش تا زنممی زخم چسبه پاش کنم، بهمیاش معاینه واقعی دکتری وسایل با شونخونه

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 باشه؟ دامپزشک که هست کسی کنیمی نگاه هایی کهتوی کارتون شما -

 . هستش شهرشون دامپزشک ترینمعروف باربی آره،
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 بشی؟ اون مثل خوایهم می شما -
 ماهره.  خیلی اون آره،

 بشی؟ دامپزشک بتونی تا بخونی درس کلی باید که دونیمی -

 . گیرممی خوب خیلی هام رونمره همه من بله،
 بمونی؟ درست عقب از دیدن کارتون خاطر به شده حاال تا -

 آره. 
 خوب هست؟ این تو نظربه  -

  کردم. عوضش مامانم کمک با که ای هستهفته یه البته کنم، عوضش باید نه،
 زندگی ایران داری دوست بپرسم از شما اگه جون آرمیتا. بده ادامه طوریهمین عالیه، خیلی -

 گی؟می چی خارج، یا کنی
 . ایران

 چرا؟ -

 دهمین هل رو هیشکی هیشکی جااین جان،این دوستام همه من مهربونن، خیلی ایران مردم چون
 ن. ذارمی احترام هم به همه و

 گذاره؟نمی احترام کسی به کسی خارج توی یعنی -
 . زنندمی حرف بد آدم دهند، بامی هل هم رو ور،اون بریدگن می همدیگه به هم جااون نه،
 دونی؟می کجا از رو چیزها این -
 . روحم توی از
 که توی جنوب پیششون بودید، چه طور بودند؟ عرب مردم -

 ابکب ماهی آدم برای تازه کنن،می بازی آدم با کنن،می بغل آدم رو اونا مهربون، خیلی اونا نه،
 . کنمی درست هم

 چی هست؟ کباب ماهی -
 . خوردممی از اینا کلی بودیم، بندر وقت هر منه، یعالقه مورد غذای

 بگیری؟ یاد هم عربی زبان داری دوست -
 از اول من اما ،(آوردمی در را کردن صحبت عربی ادای)بالنو  سخته، هاتال کوچولو یه اما آره،

 چینم. عاشق همه
 چرا؟ -

  .نازکا چوب اون غذاهاشون، با به خاطر
 دیدی؟ شون روخوردن غذا مدل کجا از -

 یلیکنن، خمی استفاده چوبا اون ، ازمیاد چینی مهمون براشون بار یه روما، و دیانا کارتونه توی

 . است بامزه
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 کنی؟می نگاه کارتونی چه دیگه ،کارتون سر برگردیمخوب  -

 . کنممی اهنگ اوقات بعضی اآلنم کردم،می نگاه قبالً خیلی هم را سیاه گربه و کفشدوزکی دختر 
 چی هست؟ کارتون این موضوع -

 نجات بد آدم یه دست از شهر رو بعد قهرمان ان، شونجفت سیاه یگربه و کفشدوزکی دختر

 . دوست ان خیلی همدیگه با دن، تازهمی
 دارند؟ دوست را همدیگه یعنی -

 . کنن ازدواج همدیگه با خوانمی کنم فکر آره،
 داری؟ رو کفشدوزکی دختر بازیاسباب تو -

 رتمصو روی کفشدوزکی دختر نقاب مامانم بودم ترکوچیک که یه کم دارم، لباسش رو اما نه،
 گربه قابن مامانم پوشید، سیاه گربه لباس دوستم اشکان پوشیدم، لباسش رو هم من کرد، نقاشی

 . کردیم بازی کلی همدیگه با ما کرد، نقاشی صورتش رو روی سیاه
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 سیاه؟ یگربه و کفشدوزکی دختر مثل کنی، ازدواج اشکان با داری دوست هم شما -
 عدب من، به دادش آورد، گل دسته من برای اشکان که دیدم خواب بار یهآخه  کنم، فکر آره خوب

 ها راصحبت بود )این خواب چی همه البته کردیم، ازدواج هم با ما کرد، بوسم بعد و کرد بغل من رو
 دارد(. بیان می آرام صدایی با

 کنی.  ازدواج عمراً گفتی که تو اما -
 نخوام شاید هنوزم من خب، اما داره، فرق باهاشون اشکانآخه  بود، بزرگآدم  با منظورم خوب

 کنم.  ازدواج
 بشی؟ ملکه باربی مثل یا بشی کفشدوزکی قهرمان دختر مثل داری دوست -

 آره.
 . بشی دامپزشک بود قرار اما -

 . شوندمی قهرمان بعدشم ،شنمی دامپزشک مدت یه بعد ،شنمی ملکه اول خوب
 کنند؟می صحبت هم خدا از کنیمی نگاهکه  کارتون توی -

 . زنهنمی حرفی نه، خب
 دونی؟می چیزهایی چه دین مورد شناسی، درمی رو خدا خودت تو -

  خداعه.  مال اونم خب دین منه، قلب توی همیشه خدا شناسم،می را خدا من بله،
 باشم؟ نپرسیده و بزنی به من بخوای که مونده حرفی خوب جون، آرمیتا -

 گی؟من یه حرفی دارم، شما حرف من رو به تلویزون ایران می
 کنم که بگم عزیزم. چه طور مگه؟تالشم رو می -

شون داشته باشیم، من کارتونای قدیمی واسه لطفاً برامون کارتونای قشنگ بذارید که ما دوس

  .شون ندارمزمان مامان و باباهامون رو اصالً دوس
 ها چه طوری باشن؟مثالً دوست داری کارتون -

دبختی اش توی بکه همهباشن، نه این تر و شادتر، مثالً توش آهنگ بخونن و برقصن و شادرنگی
 باشن و هی گریه کنن. 

 کاریت.هم بابت ممنونم -

 . 1کنممی خواهش
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