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  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 یفضا ها بر حکمرانان درافراد و گروه یاثرگذار
رشد  )مانند یها( و فرهنگدولت یشنهادیمورد نظر و پ یهانهیگز یبه جا نیگزیجا یهانهگزی طرح

 هنگزمان 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 ینگ بومفره 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

های فناوری مورد نظر اند، افراد دیگری از فرصتبرخی از مسووالن از تهدید بودن آن یاد کرده

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

ها تحدید شده، در مجموع شهروندان قادر به استفاده این 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 
ناسب جازی، پاسخ متولید ادبیات فاخر برای فضای م این راستا به انجام مواردی مانند: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 رسانیم اطالعاخیر به صورت یکی از مباحث درسی نظام آموزش عمومی درآمده است(، انجا

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

، نوجوانان و جوانان کاربر فضای مجازی، فضای مجازی، تدوین قوانین خاص برای حمایت از کودکان
 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
؛ ایجاد صندوق حمایت از مراکز پژوهش مداخله و اثرگذاری فعال در فضای مجازی ،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 مخو کتابدار گرفته تا وزارتخانه اند با بسیج امکانات الزم از پزشک، کوشیدهدست 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. 

هت الزم جتدوین قوانین »و « مدیریت فضای مجازی»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... . 

ا ق کشورهای جهان در برخورد بکه اکثریت قریب به اتفا گفتهاما برخالف تجربه بشری پیش
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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، به صرف آن که امکان کاربری های ارتباطی پیشرفتهایران در مواجهه با فناوریاولیای 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

یده است، حال آن که برخالف تصور اولیای فرهنگی های اجتماعی تلفن همراه انجامبرخی از شبکه
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
 کاربران از آن زد.

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

های نامناسب از این فضا، امر مهم دیگری است که در جامعه به وضوح مالحظه برخورد با کاربری
های شورای عالی انقالب فرهنگی در دهه هشتاد و تشکیل شورای امگردد و با وجود برخی از اقدمی

و گذشت قریب به یک دهه از عمر این شورا، ماحصل چندانی  1321عالی فضای مجازی در سال 

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

، با طرح موضوع 1های ساالنه خودست و شورای مزبور در همایشفضا، به جامعه ارایه نگردیده ا

 ، 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 

 ر بود.توان شاهد فرازهای مشخص زیاخیر، 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 -
 پیشنهاد تغییر رویه نفی به بسترسازی فرهنگی در امر فضای مجازی را دارند 

های اتخاذ شده مسووالن در سطح جامعه مشاهده متی که از سوی مردم در برابر تصمیمو مقاو -

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

 اشبوردها وگشتن دها در خیابانها از آغاز انقالب وجود داشته است. متوقف کردن ماشینفناوری
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 وی61های آغازین دهه در سال
گ و ارشاد محسوب شده، شواهدی در دست است که برخی از این دست افراد در وزارت فرهن

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

 گردد.می
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اند. در ادامه روند اخیر، اعالن ممنوعیت ویدیو توسط مجلس شورای اسالمی، اسالمی شالق خورده
 الف(. 1313های ارتباطی جدید بود )منطقی، اقدام مهمی در مخالفت کالن نظام با فناوری

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

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

ی، )نشریات داخل علیه وزیر وقت ارتباطات اعالن جرم کرد و وی را به دادگاه فرهنگ و رسانه کشاند
6/11/1322.) 

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

 لودر و بولدوزر خرد کرد.ها را زیر 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  17/1/1315آموزش عمومی کشور نیز در تاریخ نظام 

که ورود اشیای تزئینی را به مدارس ممنوع اعالن داشته است، ممنوعیت تلفن همراه را اعالن داشت 
به  لفآموزان مقاطع مختو 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

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

سازد، تا سال خود خاطرنشان می 1322های مجلس در برآورد اردیبهشت سال مرکز پژوهش
 میلیارد تومان صرف اینترنت ملی شده است. 111/12گذشته 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 جدید از منظر سیاسی برخورد میهای ارتباطی فناوری

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

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

 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 میبه اطالعات نداریم و باید از این فضا بهره
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اد، )اعتم« شودهای ممانعت برای ارتباط با دهکده جهانی کارساز واقع میه راهاطالعات را بگیرد و ن
31/2/1322.) 

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

 چت، بیان داشت: خبرنگاران درباره دالیل فیلتر شدن شبکه اجتماعی وی
اعی غربی های اجتمتوانسته در مقابل شبکه چینی است که تقریباً چت یک شبکه اجتماعیوی»

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

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

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

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

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

 (.4/11/1322ایسنا، « )1تصمیم بگیرند

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

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

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

و عزم در اقدامات وجود داشته باشد تا در مسیر سالمت اجتماعی و صیانت از فرهنگ اسالمی قرار 
 .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 نشان داد که مردم به پیام رسان 1321رسان سروش در اسفند ماه گذاشته شدن پیام

 (.2/11/1322اعتماد هستند )نشریات داخلی، بی
گفته، تأمل در رفتار مردم در این زمینه گرای پیشووالن روحانی و تخصصگذشته از مواضع مس

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

های بعد، با کاهش کردند، طی دههیه تبعیت از مسووالن نظام را پیشه خود میتر روجدید، بیش

                                                   
 نویسد:روز می 1142چت پس از تابناك در خبری با عنوان سه پیام مهم رفع فیلتر وی .1

برمبنای قاعده دفع افسد به فاسد تغییر کرد و برای پاسخ به نیاز مردم، چت پس از توقیف تلگرام، رأی موافقان فیلتر وی

این پیام رسان )که به همین دلیل هم توقیف شد(  Shakeچت رفع فیلتر شد و این در حالی است که قابلیت رسان ویپیام

 (.16/11/1326هم 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 به سبب پیشرفت قابل توجه فناوری

های مسووالن ارشد نظام را تغییر داده، مقاومت فرهنگی در برابر آنها را پیشه مر و نهیتبعیت از ا

ب(. به عنوان مثال، اگر چه پلیس برمبنای تصویب طرح ممنوعیت  1313خویش 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 ماهوارهکهتجهیزات دریافت شب
کرد، اما با این آوری شده و مجدداً دیش ماهواره نصب کرده بودند را به دادگاه معرفی میآنان جمع

 (.31/2/1322دهد )اعتماد کاربری از ماهواره در جامعه خبر می %71همه وزیر وقت ارشاد از رشد 
میلیون  2ساعت،  41چت، طی دهد، با فیلتر شدن ویاعظی، وزیر وقت ارتباطات نیز گزارش میو

 (.22/4/1323های خود فیلترشکن نصب کردند )سایت تحلیلی خبری عصر ایران، نفر بر روی گوش
آبادی معاون وقت دادستان کل کشور در امور سه ماه بعد از فیلتر شدن تلگرام، عبدالصمد خرم

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 1327تیر ماه 
 .«زنندتلگرام را دور میشبکه اجتماعی فیلتر  ،گرام طالییتل

خویش منتشر  1322دی  1ای 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 پیامو در حالی که « است تهرسان در بین ایرانیان نداشپیام
هزار کاربر دومین  251میلیون 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 111ن سروش است که تنها دو میلیون و رساپیام

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

های ارزشی و هنجاری نوجوانان و جوانان و پیشرفت سریع حولهای دیگری مانند تروند 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 ارزشی و هنجاری شدید نوجوانان و جوانان ایرانی )که حکایت از کم اثر یا بیهای درباره 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

ی اینستاگرام را به لطف طرفداران پرشور ایرانی خودشان جا به جا کرده و این رکوردها را رکوردها
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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  11میلیون افزایش داد(، طرفداران وی  16و  12ه این میزان را به ادام

 (.12/7/1321های 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  625شد، رکورد  یاد
 (.2121آوریل  14)ایران گلوبال، 

ساسی مانکن نیز پس از آن که با مستمسک قراردادن فیلم ابد و یک روز، فراز سمیه نرو در این 
مستهجن اجرا کرد، در فضای مجازی های فیلم 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 
14/12/1322.) 

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

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

 .1کندمی

های قمار، مورد مشابهی است که گزارش شده میلیون شرکت کننده ایرانی در سایت 3/2حضور 
 (.1/11/1322است )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 بیفتنه و به سادگی از کنار این آمار و ارقام میگر

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

 رینگ به دست فراموشی سپرده شود.رنگ شده، در آینده نزدیک فیلت

 411دهند، شرکت استارلینک با شروع سرویس اینترنت فضایی خودش، ها گزارش میخبرگزاری
مورد افزایش یافته، در نهایت  111ماهواره 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 6/14میلیون فالوور(، مهناز افشار ) 5/17حسن ریوندی )
میلیون(، الناز  3/2میلیون(، سحر قریشی ) 5/2) -ابی–میلیون(، ابراهیم حامدی  11(، محمدرضا گلزار )6/11گلشیفته فراهانی )

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

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.رایه آمارهای متفاوتی میا
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اینترنت را به اقصا نقاط زمین برعهده  ماهواره خواهند رسید که وظیفه ارسال اطالعات 12111به 
 دارند.

ای در آسمان ایران طی چند ماه آینده خبر ( نیز از حضور اینترنت ماهواره15/12/1322بهارنیوز )

 رسد.های طرح صیانت اجتماعی در جامعه به گوش میزمان زمزمهدهد. اما هممی
ایران ای اجتماعی با فضای مجازی در ، گره خوردن برخی از خالءهگذشته 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 

یک به ربع قرن )از آغاز بحث ماهواره سردرگمی مواجهه مسووالن با فضای مجازی در کشور نزد
 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 و در عمل تمامی اطالعات او )و جامعه وی( را به سمت سرویس را از وی گرفته

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.

از سوی برخی از مسووالن ارایه شده و مورد  های ارتباطی کهبه 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 
رهنگی الزم، ضمن اطالع رسانی به کاربران )اعم از کودکان، های فتوان 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 حداکثر رساندن منافع آن جدید و از سوی دیگر به
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 ریکتاب )و سا 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 ندتوانستیکه 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 ،یو فراپرخاشگر 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 توص1321 ،ی، ترجمه شهرآرا2111) 2ونیو براس 1گلیس

 :سندینویم
 سهیقا، ممفهوم خاص 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 نیدو چشم( قرار دارند. ا 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 افتهیرشد  اریمغز بس نییدر هنگام تولد، بخش پا
خش ب نیتر است. ادهیچیپ یو ارتباط یجانیه یهاتر و مهارتدهیچیول تفکر پوشدن خانه، و مس

و  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 ،دارند ارتباطمغز  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 دیعشق بده اوو به  دیاست که او را پرورش ده نیکودك ا
کودك به طور کامل رشد نکرده است،  یکه مغز باال یکند. تا زمان یخود را بسازد و قو یطبقه باال

 «.دیاو هست یرونیب یمغز طبقه باال یابه گونهبه عنوان والد، شما 
 :دهندیارتباط گزارش م نی(، در هم1326 ،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

 یانوجووره ند یدر دست ساخته شدن  گسترده است، سپس ط یمغز طبقه باال در چند سال اول زندگ
 .ابدییادامه م سالیبزرگ نیوضع تا سن نیکند و ایم رییبه شدت تغ

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 فرا1326 ،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 نیافتهسالها در ها، در مقایسه با تحول آنهای 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 ین دوه زمانی اثر میها در اپیدایش مغز، بر چگونگی متصل شدن نورون
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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»ا به نوبت خود باید در معرض حداقلی از تحریک ههای عصبی است که اینپیوند
های بینایی ما برای حفظ کردن خودشان نیاز دارند محیط قرار گیرند تا حفظ شوند. برای نمونه، نظام

ایی هبه این که چشمان ما در معرض نور قرار گیرند. اگر چشمان ما در معرض نور قرار نگیرند، مدار
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
ه های عصبی باشد کرود در برگیرنده اتصال رشته، برعکس، گمان می«وابسته -تجربه»رشد 

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

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

وره های قبل از دبستان و دهای سیناپسی در مغز، در تمام سالداد اتصالتراکم سیناپسی یا تع
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. ی خاصی میهاشده، 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

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

 ایاول فی( با توجه به تحوالت مغز در مورد وظا1321 ،ی، ترجمه شهرآرا2111) سونیو برا گلیس
 :سازندیکودکان( خاطرنشان م یو فرهنگ یآموزش یای)و البته اول

 افتهیرشد نا دتواننمی هاشوند، آن بخش توجهیبه 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 ارا1326 ،ی، ترجمه شهرآرا2114) 1و هارتسل گلیس

 :سندینویمغز کودك م یریگشکل یچگونگ
رانگر های ویآزاری و غفلت قرار گرفته بودند، تأثیرپژوهشی که روی کودکانی که مورد کودك»

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

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

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

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

 هایز تأثیرتوانند با روابط پروراننده اهای 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  برندیسود مفرزندشان  یکیبه مثابه پرستار الکترون 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

سه ، شامل «های ارتباطی جدیدکاربری کودکان، نوجوانان و جوانان از فناوری»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. 

توسط نشر  های ارتباطی جدیدسال( کاربر فناوری 3-6های منتشره چگونگی کاربری کودکان پیش دبستانی )عناوین کتاب 2.

 بعثت به قرار زیر است:
  .تلفن همراه، ماهواره و رایانه فور،اسیاز دبستان از تبلت، پ شیکاربری کودکان پ یستیاثرات ز یبررس



 12مقدمه / 

 

 یارتباط یهایاز فناور یرانیا «یدبستان»دختران و پسران  یکاربر یدرباره چگونگ یفعل مجموعه
نوجوانان  یکه ناظر بر کاربر یو مجموعه بعد هستجلد کتاب  45شامل 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 یستانآموزان دبدانش یکاربر وعهنشر مجم
 .است نیدر دست تدو ،جلد کتاب 51به  بیقر

از  «یدبستان»آموزان دانش یکاربر یچگونگ نیشده و در دست تدو نیتدو یهاکتاب درباره
مجموعه  ریشامل سه ز ریاخ یجلد 45داشت، 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 دبستانو سرانجام مواجهه دانش 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، تلفن همر فور،اسی)تبلت، پ ـشرفتـهیپ یارتبـاط هاییساله( کـاربـر فنـاور 3-6) 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  .21نسل دهه  یتیترب ،یفرهنگ ،یروان هایتحول یبررس
 .3و  2، 1جلد  .21نسل دهه  یتیو ترب یدتیعق ،یاخالق هایتحول یبررس
 .2و  1، جلد 21نسل 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 -فیروش داده بنیاد در پژوهش کی
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.یپسران دبستانی کاربر فناور

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

 . 2انددر دسترس انتخاب گردیده هایهای ارتباطی پیشرفته باشند(، از نمونهکاربر فناوری

                                                   
عی جامعه اجتما -ر مورد مسایل انسانیهای پژوهشی دعنایتی به بررسیبا توجه به سرعت تحوالت اجتماعی از سویی و بی 1.

آموزان دختر و پسر دبستانی واجد های انجام شده با دانشدر 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

های الزم و 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 شکل های دانشیه کامل مصاحبهاز این رو ارا

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

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

ها را تعریف توان به راحتی آنکه نمی ها و مفاهیمی وجود داردها مؤلفهین پرسشمعمول پژوهش میسر نیست. معموالً در ا
 ای تدوین کرد و در نتیجهتوان فرضیهاین اساس نمی ها در متون قبلی وجود ندارد و برای از موارد مشابه آنکرد، یا سابقه

 ترین گزینه است.ر، مناسبتوان به آزمون فرضیه پرداخت. پژوهش کیفی برای پاسخ به شرایط اخینمی
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های مختلف آن بیش از آن که در پی یکدیگر قرار گیرند، در کنار هم 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 اشباعبد که پژوهشیامی

 گردآوری شده برای رسیدن به تحلیلی دقیق اطمینان یافت.
که  هایی استوزهبنیاد، روش مناسبی برای پژوهش در حبود. 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 موضوعبنیاد، سعی برآن دارد که درکی از فرایندپردازان نظریه دادهنظریه

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

مصاحبه کیفی عمیق را در مورد  21و یا  12، 1های روش تحقیق کیفی در مورد حجم نمونه مورد بررسی ارقام معموالً کتاب
 د.ندهگر، این ارقام به چند دلیل در ایران درست جواب نمیاند که به زعم پژوهشمسأله مورد بررسی پیشنهاد کرده

رسد روند پذیری در غرب و در ایران خالصه کرد، به این معنا که به نظر میتوان در تفاوت روند جامعهدلیل نخست را می
پذیری در ایران، روندی دشوار و بعضاً متناقض است، در حالی که در غرب چنین نیست. به عنوان مثال، آنچه خانه، 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 اولیااست. به تعبیر دیگر، در ایران 

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 رانتهمین فرد در جامعه شاهد آن است که بسیاسرانجام و 

حالی که نهادهای خانه، مدرسه و جامعه )به گردد، در پذیری در ایران با دشواری و تنگنا پیش رفته و محقق میروند جامعه
 کنند. دست و هماهنگ عمل میای یکپذیر کننده( در غرب، در غالب موارد به گونهترین 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
اخت شونده، با پرددر 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

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

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

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 دادهونه که در پژوهش حاضر، تعداد مصاحبهگافزایش دهند، همان
 در نظر گرفته شده است. های پژوهش کیفی توصیه شده در کتاب

ختلف م دبستانی دختر و پسر در شهرهایو نوجوانان های ارایه شده در این اثر، متعلق به کودکان الزم به ذکر است که مصاحبه
پیشرفته  های ارتباطیشده نیز به شکل تصادفی )تنها با این شرط که کاربر فناوری مصاحبهو نوجوانان ایران بوده، کودکان 

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

 «عی تلفن همراههای اجتماآموزان دبستانی از شبکهچگونگی 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 یافته1325)منطقی، 

 ها نیز بپردازند.ی این دادهبرخورد کردند، به احصا
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آموزان دبستانی دختر و مصاحبه با دانش 15درباره کتاب حاضر الزم به ذکر است که در این اثر 
 پسر درج گردیده است.

 یکس نکن فک .همه، دنمی فحش همه گهیداآلن  بابا»ساله با عنوان  12در مصاحبه با بنیامین 

، بنیامین از «شاآهنگ یتو بده فحش دوتا هی مه تتلو ده، حاالینشن ای ستین بلد فحش هیدبستان که
کند و از آنجا که برخی از اعضای فامیل، حمایت وی از تتلو در صفحه وابستگی خود به تتلو یاد می

دارد وی با ایجاد یک صفحه مخفی، حمایت خود از تتلو گیرند، بیان میاش را سخره میاینستاگرامی
 کند.های نادرست الگوی مخرب خویش میده و سعی در توجه رفتاررا در آنجا ادامه دا

اش به شعر فقط اون ،ستین نیتوه حرفاش تتلو اصالً» با عنوانساله  13اشکان در مصاحبه با 
های دینی های الگوی مورد عالقه وی از آموزهاشکان ضمن تأکید در این که حرف، «دهمی هیقاف

د از تتلو دفاع کرده، ابعاد منفی رفتاری وی را توجیه کند. وی با کوشنیز پر معناتر هستند، می
اند و وی مجبور به مهاجرت شده هایی نظیر این که در ایران تتلو را اذیت و زندانی کردهاستدالل

است، فحاشی وی به خانواده و هوادارانش را توجیه کرده، مسأله گل کشیدن و مصرف الکل وی را 

 های تتلو مخلوط کرد.واند که نباید آن را با خوانندگی و آهنگخنیز امری شخصی می
ه وی دارد کبرداری در آرایش و پوشش تتلو را پیشه خود کرده است، بیان میاشکان که کپی

 سالگی خودش هست تا در این سن به تبعیت از تتلو، تتو کند. 11منتظر رسیدن 
بعد  ،که با ساسی مانکن بود، براش تتو زد اولدنیا » تحت عنوان ساله 12ی رضادر مصاحبه با 

برای معروفیت و حاشیه اینا گن همه میه، مهراد جمبا حاال ، م بوده هرفت گل کرد با چند نفر دیگ
ای که در جریان اجرای اش یاد کرده، از دختران نیمه برهنهرضا از خواننده مورد عالقه، «فقطهست 

کنند، رضا در دارد، در خارج همه این طور رفتار میاظهار میکند و رقصند، دفاع میآهنگ او می
 اند.شان دوست دختر گرفتهکند، وی و برادرش با مالحظه رفتار الگوی مورد عالقهادامه بیان می

رضا با تحلیل رفتن در حسین تهی، ضمن نفی درس خواندن، نظیر الگوی خویش، از تمایل خود 
 گوید.به خواننده شدن سخن می

پردازد، بیانگر آن است که الگو به مثابه پلی برای جهانی ملکردی که رضا به گزارش آن میع
 های غرب برای وی عمل کرده است.شدن و پذیرش ارزش

آخه اون هم معروف نبود، یعنی توی اینستا و اینا... هم » با عنوانساله  12شروین در مصاحبه با 

های راهنمای دهد که ارزششروین در عمل نشان می، «دمن از الکی دعوا راه انداختن خوشم نمیا
 کند.اش اخذ میخودش را از الگوی مورد عالقه

                                                   
های پژوهش با پژوهش پیشین، ارزیابی متخصصان مربوطه روایی 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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یر هایی نظهای فضای مجازی است و از سوی دیگر سریالشروین از سویی کاربر کلیپ شاخ
سر پالست و فرندز را به تنهایی دیده است و در پی این امر، به این نتیجه رسیده است که دختر و 

توانند بدون آن که ازدواجی در کار باشد، کنار یکدیگر )همچون سریال فرندز( زندگی کرده و می

 خوش بگذرانند.
شروین با تصور این که آن سوی آب بهشت موعود قرار دارد، ضمن نفی دین و مسایل دینی، 

نوان هادی نند تتلو را به عهایی نظیر حاج قاسم سلیمانی را نیز زیر سوال برده، در برابر افرادی ماالگو
 پذیرد.و راهنمای خویش می

مون اومد، بعد جی حدید خوشما خیلی از هیکل جی»ساله ذیل عنوان  12در مصاحبه با آیدای 
دهد شان می، آیدا ن«مون شبیه به اون بشه، دیگه گفتیم شام و اینا نخوریمقرار گذاشتیم که هیکل

جی حدید است که به وی عالقه دارد. اگر چه او بیان ی جیکه متمایل به پا گذاردن در جای پا
ویسد، نشود، نماز خوانده یا برای خدا نامه میدارد که دارای عالیق دینی هست و هرگاه دلتنگ میمی

اش، تصمیم گرفته است که با کنار نهادن بسیاری از زمان با اثرپذیری از بالگر مورد عالقهاما هم

 گر شود تا همچون وی به راحتی به پول و شهرت برسد.قیود دینی خویش، بال
آیدا در جهت تحقق تصمیم خودش، دست به گرفتن رژیم زده است تا ضمن آن که به الگوی 

تر شیابی بیشود، در مدرسه نیز شاخ شود. از سوی دیگر، آیدا برای اطالعاش شبیه میمورد عالقه
ای را باز کرده و به این های ماهوارهبرخی از شبکه اش، در غیاب اولیا قفلاز الگوی مورد عالقه

 جی حدید قرار بگیرد.کوشد تا در جریان دقایق رفتاری جیترتیب می
ربیاریم، د پول تونیممی جهانبخت دنیا توی اینستا مثل» با عنوانساله  11ستایش در مصاحبه با 

ن در مند به پا گذاشتد که عالقهدهستایش نشان می، «بگیریم بذاریم خوبهای عکس باید فقط
ی دوزکزمان به الگوی دختر کفشجای پای الگوی محبوبش، یعنی دنیا جهانبخت است، وی هم

خورد تا همچون ورزد و چون وی شکم نداشته و از کمر باریکی برخوردار است، غذا کم میعشق می
 دوزکی، خوش اندام شود.دختر کفش

را در  هامشهور شدن همچون دنیا، دست به تهیه کلیپ زده و آنستایش در راستای تالش برای 
کند، اما چون مادرش با کار وی مخالفت کرده است، او دست صفحه اینستاگرامی خود بارگذاری می

های به تهیه صفحه دومی در اینستاگرام زده است تا به این ترتیب با دور زدن مادر، باز هم کلیپ

 ه معرض دید دیگران بگذارد.خودش را در فضای مجازی ب
گه، قوانین جهان خیلی سعی جوکر توی فیلم می» تحت عنوانساله  12علیرضا در مصاحبه با 

، علیرضا از پذیرش مقوله اَبرشرّ در برابر مقوله ابر قهرمان یاد کرده، «کنن ما رو محدود کننمی
وردار ز ویژگی ابر قهرمان بودن برخهای پیشین که همگی اکند که به جای الگوالگویی را انتخاب می

 بودند، از ویژگی اَبرشرّی برخوردار است.
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دو خواهد همچون رونالهایی نظیر رونالدو، دی کاپریو و شلبی، میعلیرضا که تحت تأثیر الگو
پک پیدا کرده، نظیر دی کاپریو لباس بپوشد و همانند توماس شلبی )در فیلم پیکی بالیندرز( سیکس

های وی زندگی کند، از همین رو او در خواهد با معیار، پس از آشنا شدن با جوکر میسیگار بکشد

ها باید هر گونه که دوست دارند، زندگی کنند و در این میان ها و مرددارد، زناش اعالن میمصاحبه
 ای است که باید آن را به دست فراموشی سپرد.ازدواج مسأله

ده، مثالً آدم یاد می همین منِ شرّور خودش کلی چیز به» ل عنوانذیساله  11امیر در مصاحبه با 
به  اش، دستامیر تحت تأثیر الگوی مورد عالقه، «چه طوری یه خالفکار بزرگ بشیده که یاد می

دارد که اصوالً دو نوع خالفکار وجود دارند، زند، وی در بیانات خود اظهار میستایش اَبرشرّ می
ای کسی است که شیی مهمی را بدزد و همه ای و خالفکار حرفهای و حرفهخالفکار غیرحرفه

 ها برای دستگیر کردن وی، به دنبالش بیفتند.پلیس
ترسند، ای شود، از آنجا که دیگر همه از او میکند، اگر وی یک خالفکار حرفهامیر تصور می

 کارهایش خوب پیش خواهد رفت.

، مرد تنهایی نظیر بنسازد، از آنجا که الگوخاطرنشان میامیر در قسمت دیگری از بیاناتش 
اند و تنها با دوست دخترهایشان گذران ایام را دارند، وی نیز بر همین عنکبوتی و فلش ازدواج نکرده

 منوال رفتار خواهد کرد.
 یساله وجود دارد، این نکته است که او الگوی امریکای 11امیر نکته مهم دیگری که در مصاحبه 

 داند.فلش را حتی برتر و قدرتمندتر از خداوند جهان هستی می
موقع من تو بزرگی، یه المبورگینی مشکی دارم، اون»ساله با عنوان  13در مصاحبه با آرمین 

 اش در هنجارشکنی را، آرمین تبعیت خویش از الگوی مورد عالقه«سیگار دارم، لباسامم مشکیه
باس کشند، خالکوبی دارند، لهای خفن کسانی هستند که سیگار میمسازد. از نظر آرمین آدعیان می

 ورزد که خود او نیز درآینده، همین طور خواهد شد.پوشند و اسلحه دارند و تأکید میمشکی می
خواهد به باشگاه برود و قوی شود دارد، او میاش اعالن میهای دیگر مصاحبهآرمین در قسمت

من، یت کند، او را خرد کند. به همین ترتیب آرمین دوست دارد نظیر بتتا اگر کسی خواست وی را اذ
سالگی در حالی که به امریکا رفته، و به زعم  31شخصاً افراد خاطی را مجازات کرده و در سن 

 گاه در اندیشه ازدواج هم نباشد.خودش از دست انجام تکالیف دینی هم راحت شده است، هیچ

یه بار با بردیا شمشیر بازی کردم، بعد با شمشیر » ذیل عنوانساله  1محمدحسین در مصاحبه با 
محمدحسین تبعیت خویش از الگو در پرخاشگری )و به تعبیر ، «سرش رو مثل داعش جدا کردم

های دزد و پلیس، مشت گذارد. وی که کاربر بازیتر فراپرخاشگری( را به منصه ظهور میدرست
سازد، دوست دارد به به کشتن یک آدم بد، خاطرنشان می زنی و داعش است، ضمن اظهار عالقه
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سبک داعش دست به کشتار بزند و حتی سر دوستش را نیز یک بار در جریان بازی به سبک داعش 
 بریده است.

عشق بین دختر و پسر فقط خالصه  چانیول گفت»ساله با عنوان  12در مصاحبه با ارغوان 

 های ویهای کودکی خویش، از باب اسفنجی و همبرگرر الگوکند وی د، ارغوان اظهار می«شهنمی
تر شدن، آمده است و دایم دنبال خوردن همبرگر بوده است، ولی بعد از کمی بزرگخوشش می

خوانندگان گروه اکسو را الگوی خویش قرار داده است. به بیان ارغوان، به سبب این که برخی از 
و  گرایی شده استهستند، وی نیز متوجه مسأله هم جنسخوانندگان گروه اکسو دارای تمایل گی 

نفی گرایی دید مگرا بود، نسبت به مسأله هم جنسبا اشاره به این که باب اسفنجی هم هم جنس
 تی آورده است.جیبیخویش را از دست داده است و رو به حمایت از جامعه اقلیت جنسی یا ال

یل آید و وی ماکند، هر انسانی یک بار دنیا میمی اش بیانارغوان در قسمت دیگری از مصاحبه
گونه که دوست دارد، زندگی کند، بنابراین با پنهان کردن عقایدش در مورد جامعه هم است همان

اش را دور زده، آنان را از اش به مسیحی شدن(، به نوعی خانوادهگرایان )و همین طور عالقهجنس

 نگه داشته است. اطالع از مضامین ذهنی خودش در غفلت
ها فیسشون یه جور خاصیه، برای همین اسیتیبی»ساله تحت عنوان  11در مصاحبه با سوگند 

، سوگند در بیانات «کننها منحرفند، مثالً گوشواره میندازن یا آرایش میکنن اینهمه فک می
رایی از گجنس اس، شناعت همتیدهد که به دلیل پذیرش الگویی مانند گروه بیخودش نشان می

 نظر وی ریخته شده است.
عالقه اس، به افرادی نظیر تیلور سویفت و کاردی بی هم تیزمان با کاربری از گروه بیسوگند هم

نگرد. سوگند کاربر سریال فرندز نیز هایش میدرآهنگدارد و با دیده مثبت به فحاشی کاردی بی 
ا دیده اند، بل را که در یک خانه با یکدیگر هم خانهبوده است و روابط نزدیک دختران و پسران سریا

 کند.مثبت ارزیابی می
وانندگی اس به ختیسازد، او که تحت تأثیر گروه بیاش خاطرنشان میسوگند در فرازی از مصاحبه

مند شده است، در صورت عدم پذیرش خانواده در مورد خواننده شدن وی، نظیر یکی از عالقه
اس که برای خواننده شدن از خانه خودشان فرار کرده بود، حاضر به فرار تیه بیهای گروخواننده

 شان است.کردن از خانه

ر با خلوت رپ بتل آهمین چند وقت پیش اس » با عنوانساله  11 امیرحسیندر مصاحبه با 
 منشی را از افرادی نظیر خشار اس آر و تتلوامیرحسین تبعیت خویش در فحاشی و الت، «کردن

 دهد.نشان می
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نشان اش یاد کرده، خاطرهای دوست داشتنیامیرحسین از رونالدو نیز به عنوان یکی دیگر از الگو
خواهد کالس درس خوانده است، اما خیلی پولدار است، بنابراین او نیز می 5سازد، رونالدو تنها می

 طبق روالی که رونالدو عمل کرده است، عمل کرده و رفتار کند.

خواهد اند که وقتی وی میایی مانند رونالدو و مسی چنان در ذهن امیرحسین عمده شدههالگو
عرفی ها را برتر از شهید سلیمانی مترین تردیدی آنها را با شهید سلیمانی مقایسه کند، بدون کمآن
 کند.می

از  دینیسازد، به دلیل آن که مفاهیم اش خاطرنشان میامیرحسین در فراز دیگری از مصاحبه

و در آینده  اعتقاد شده استها را ببیند، نسبت به دین بیتواند آنعینیت برخوردار نیستند و وی نمی
 تالشش معطوف به مهاجرت کردن به خارج است.

های اینستاگرام بود، حاال کشته شده، ولی اون از شاخ»ساله ذیل عنوان  13 در مصاحبه با کامیار
، کامیار به سبب خالء پردازش الگو در داخل، یک فرد مشروب خور، «بردنخیلی ازش حساب می

قاتل و زندانی را )که در جریان یک درگیری در زندان جانش را از دست داده(، الگوی خودش قرار 

 بیند.بار کلیپی را که از او دارد، می 21داده است و روزی 
برداری از هر آن چه در صدد کپی برداری کامیار از وحید مرادی به حدی است که اوشدت کپی

ا ای است که الگویش داشته یزد هست، مثالً وی دنبال تهیه همان تعداد کتانیوحید بدان دست می
ای با همان رنگ و برندی است که الگوی محبوبش در زمان حیات خودش به دنبال تهیه کتانی

 داشته است.
 دوس با بعدش کنن،آرایش می دوستاش با باربی» ذیل عنوانساله  2 رزیتایدر مصاحبه با 

های رقص، آواز، آرایشگری، تتو زدن، رزیتا از الگوبرداری خویش در زمینه، «دیسکو رنپسراشون می
کند، های پاشنه بلند، دامن کوتاه و زندگی مجردی از باربی یاد کرده است و بیان میپوشیدن کفش

دهد و در ها را به دوستانش نشان میزده، در مدرسه آن اشهای باربی را روی دست و سینهاو تتو
 کنند.ها در مورد رفتارهای باربی صحبت میهای تفریح با آنزنگ

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

 یلرجالیسادات مخانم فاطمه قیهمکار تحق ،متحمل شدندها را که زحمت نشر کتابایشان محترم 

ی که در امر پژوهش میدانی گسترده ارشد و دکتر یکارشناس ،یمحترم کارشناس انیو دانشجو
این  داشته باشم.گزاری تحقیق، 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،آذر شعاعی، آوا معتمدی، ارغوان کوچک حسینی، 

حسین قنواتی، دنیا نوذری، رضا غفارزاده، روزبه اسدی، ریحانه غفوریان، زهرا تبار، زهرا تقدیری، 
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، 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، ، فاطمه ایمانی، واال

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

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 صادقی،  مریم چارلی،
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، 

 صباحی. اکبری و یلداعلی
ردد. گزحمت تایپ کتاب نیز بر عهده خانم اکرم مظاهری بود که از ایشان نیز تشکر و قدردانی می

 اجرشان مأجور باد.





 های انجام شدهگزارش مصاحبه -2

 مقدمه

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

تر ناظر بر اهمیت و چگونگی اثرگذاری های ارایه شده در این قسمت بیشمجموعه مصاحبه

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

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

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

 آموزان دبستانی درج شده در این فصل، به قرار زیر است:مصاحبه با دانش 15های عنوان

 13)مصاحبه با اشکان، « دهمی هیقافبه شعراش  فقط اون ،ستین نیتوه حرفاش تتلو اصالً»
 ساله(،
ده، ینشن ای ستین بلد فحش هیدبستان که یکس نکن فک .همه، دنمی فحش همه گهیداآلن  بابا»
 (،ساله 12مصاحبه با بنیامین، « )اشآهنگ یتو بده فحش دوتا هی مه تتلو حاال

حاال ، م بوده هبعد رفت گل کرد با چند نفر دیگ ،اول که با ساسی مانکن بود، براش تتو زددنیا »
 (،ساله 12، رضامصاحبه با « )فقطهست برای معروفیت و حاشیه اینا گن همه میه، مهراد جمبا 

آخه اون هم معروف نبود، یعنی توی اینستا و اینا... هم من از الکی دعوا راه انداختن خوشم »
 ساله(، 12شروین، مصاحبه با « )نمیاد
 مون شبیه به اونمون اومد، بعد قرار گذاشتیم که هیکلجی حدید خوشما خیلی از هیکل جی»

 (،ساله 12آیدا،  مصاحبه با« )بشه، دیگه گفتیم شام و اینا نخوریم

گیریم ب خوبهای عکس باید دربیاریم، فقط پول تونیممی جهانبخت دنیا توی اینستا مثل»
 ساله(، 11ستایش، مصاحبه با « )بذاریم
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 مصاحبه با« )کنن ما رو محدود کننگه، قوانین جهان خیلی سعی میجوکر توی فیلم می»
 (،ساله 12علیرضا، 

چه طوری یه خالفکار ده که ده، مثالً یاد میآدم یاد می چیز بههمین منِ شرّور خودش کلی »

 ساله(، 11امیر، مصاحبه با « )بزرگ بشی
صاحبه با م« )موقع من تو بزرگی یه المبورگینی مشکی دارم، سیگار دارم، لباسامم مشکیهاون»

 (،ساله 13آرمین، 
احبه با مص« )مثل داعش جدا کردم یه بار با بردیا شمشیر بازی کردم، بعد با شمشیر سرش رو»

 ساله(، 1محمدحسین، 
 (،ساله 12مصاحبه با ارغوان، « )شهعشق بین دختر و پسر فقط خالصه نمی چانیول گفت»

ها منحرفند، مثالً کنن اینها فیسشون یه جور خاصیه، برای همین همه فک میاسیتیبی»
 (،ساله 11سوگند، مصاحبه با « )کننگوشواره میندازن یا آرایش می
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 ساله   11 اشکانمصاحبه با  -1-2

 .دهمی هیقافبه شعراش  فقط اون ،ستین نیتوه حرفاش تتلو اصالً

 
 سالم! -

 سالم.
 اسمت چیه آقا پسر؟ -

 اسمم اشکانه.
 با هم صحبت کنیم؟اشکالی نداره چند دقیقه  -

 درباره چی؟

 ها عالقه دارند.های همسن تو به اوندرباره چیزهایی که بچه -
 باشه.

 خوششون میاد؟ هاییالگو تر از چه افراد وسن تو بیشاآلن افراد هم -
 ها، فوتبالیستا.ها، خوانندهتر هنرپیشهبیش

 ؟ایرانی یا خارجی -
 .تر خارجینه، بیش

 ی؟دار ییالگو چهشما خودت  -
 ام.تتلومن طرفدار 

 ؟دوستش داریتو  که داره ییهایژگیو چه تتلو -

 چرا مدوننمی یول. زنهمی رو محض قتیحق حرف
 ؟هکن اعدامش دخوامی رانیا دولت

 .بوخ -
 .بود ورزش یبرا قیتشو هاشیاستور تمام اما ،گرفتنش مخدر مواد قیتشو علت به
 ؟کنه اعدام رو تتلو خوادمی رانیا دولت نظرت بهپس  -

 .بکنن رو یکار نیهمچ هی کنممی احساسآره! 

 شدنه؟ اعدام مستحق که داده انجام یکار چه تتلو مگه -
 .مواد قیتشو علت به گهمی دولت

 ی؟دیکش گل ای گاریس تاحاال توخود  جان اشکان -
 نه. 

 داره؟منافات ن کردن ورزش با دنیکش گل وت نظر به -
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 .نشگرفت مواد قیتشو خاطر به سا همسخر اما. خودش به هم ورزشش و داره ربط خودش به دنشیکش
 .شهمی وردبرخ اون با ،باشه کرده دنیکش مواد به قیتشو ایدن یکجا هر یتو یتیسلبر هی اگراما  -
 .نکرده قیتشو که تتلو اما ،شه برخورد دیبا
 ،میکرد مصاحبه هااون با ما که یافراد کنه، بعضی ازکشه و هم ورزش میتتلو هم گل می -
 نظرت در این ،کنی. تو که ورزش هم مینداره یرادیا هم با کردن ورزش و دنیکش گل گفتنمی

 باره چی هست؟
 .تونممی منم ،تونست تتلو که نهیا من نظر

 ی.کنمی ورزش هم و یگذرونمی خوش و یکشمی گل هم ی،بتون اگر هم تو پس -
 آره.

 یاشب طرفدارش هم تو که شهمی باعث نیا و زنهمی حرف قتیحق از تتلو یگفت جان اشکان -
 ؟درسته ،یبد قرارش الگوت عنوان به هم و

 بله.
 ی.بد حیتوض تربیش رو تتلو یژگیو نیا شهمی -

 .دارم دوسش یلیخمن  خاطر نیا به و گهمی رو درست و قتیحق حرف شهیهم تتلو
 هب شده یحت و کنهنمی استفاده اشههنگآ یتو یدرست اتیادب از تتلو گنمی اهیبعض -

 ؟نه ای داره تضاد زدن درست حرف با مطلب نیابه نظرت  کرده، نیتوههم  نشیمخاطب
 .دهمی هیقافبه شعراش  فقط اون ،ستین نیتوه حرفاش اصالًتتلو 

 درستش یاحرف بتونه و ادیب در درست اشعارش هیقاف که نیا یبرا فقطتتلو  تو نظر به یعنی -
 ؟کنه استفاده فحش از مجبوره ،هبد جا شعر یتو ور

 .دنمی یمشخص فرد به فحشه. قلم لفظ جوریه  ،ستین فحش که اونا نه
 به یکنمی فکر تیزندگ یتو که یگرفت ادی تتلو ریام از رو یدرست یاهحرف چه جان اشکان -

 .ادیب کارت

 .ستین یشدن فیتوص کنم، فیتوص تونمنمی قیدق ،زایچ یلیخ
 ستند؟ین یشدن فیتوص که ندهست یمعن با قدر نوا تتلو اشعار از یلیخ نظرت به یعنی -

 بله.
 از تتلو اراشع ردنب باال وت نظر بهدیگه گفتند،  یسمانهای آکتاب ای قرآن یبرا رو مطلب نیا -

 ه؟یدرست کار حد نیا تا ییمحتوا لحاظ
 هست. تیروحان. حرفای تتلو هم خیلی باالتر از حرفای ارزشمندن واقعاً تتلو اشعار. اما دونمینم

 از نظر تو چی هست؟ یزندگ هدف -
 .دورونال و تسیگ لیب مثل .ادیب دست به تالش با که یرامشآ و شیساآ با یگذرون خوش

 بوده؟ کوش سخت رونالدو و تسیگ لیب یاندازه به هم تتلو نظرت به  -
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 .دونمینم
 یده؟رس گاهیجا نیا به یفرد تالش پس تتلو با -
 .کردن اشیهمراه هم دوستانش چون ،بوده یگروه تالش با

 .وردهآ دست به سخت رو داره که یگاهیجا نیاتتلو  نظرت به  پس -
 ی.بخر یتونمی همرو  لیعزرائ ی،باش داشته که پول. نه قدرم اون

 ؟پولداره تتلو -
 ه.رسمی پول به هنگآ و آلبوم هر فروختن باآره. 

 ی؟موافق ، با این حرفدهیکش یسخت یلیخ تتلو ،گنمی تتلو طرفداران از یلیخ -
 .موافقم ،بله
 ؟دهیکش ییهایسخت چهاون  -

 ن.نداد بهش فوتبال تو رو رانیا یهاگیل به ورود اجازه که نیهم
 ی؟چ گهید -

 همین.
 ؟داشت ور فوتبال استعداد یعنی -

 آره.
 کسی اجازه ورود در فوتبال رو به اون نداد؟چه  -

 .شدمی شناخته اگه شدمی اسطورهدولت. 
 ؟نداد رو شدن اسطوره و شدن شناخته اجازه تتلو به چرا دولت نظرت به -

 دونم.نمی

 
 
 

 

 

 

 خالفم نظراتش و ستهی تو الگو زنهمی که یدرست یاهحرف خاطر به تتلو یگفت ناآل تا تو -
 ؟درسته ،تهیروحان و دولت

 .کردن اجبار ما به که هیغلط دهیعق. اشتباهه تیروحانبله. حرفای 
 ؟بوده تتلو تفکر خاطر به ندادن اجازه نیهم یکننمی فکر -

 .نگفترو  زایچ جور نیا که موقع اوننه. 
 .کردن اجبار ما به رو یاشتباه دیعقا و ههاشتبا تیوحانرهای حرف که یگفت تو -

 بله.
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 بشه؟ هااون نیگزیجا تونهمی و درسته یدیعقا چهبه نظرت  -
 .نشه اجبار بهش زیچ چیه و باشه خودش یبرا خودش دیبا دمی. آادهیعق چیه
، مربوطه شخوده ب ،بکنه زنا که نیا یحت ای بخوره مشروب بکشه، گل نفر هی که نیاپس  بوخ -

 درسته؟
 دونم، شاید.نمی

 .شهنمی ینسب اخالق یجور نیا نظرت به -
 .نه که چرا بشه مربوط خودش به یک هر یزندگ اگه

 ؟مربوطه خودش به فقط ه،یتیسلبر و الگویه  که تتلو ریام یزندگ نظرت به -
 .کنهمی کاره چ که نداره یربط چیه ما به مربوطه خودش به فقط شیزندگ ،بله

 ینید احکام از یلیخ دیشا و بشه اجبار یکس به دینبا نید که میدیرس جهینت نیا به ما ناآل تا -
 لگ که یکس و هافراد یشخص یزندگ به شدن وارد ،گهید یاهکار یلیخ و خوردن مشروب مثل
 ست،ین بودنش بد ای خوب یبرا یمالک و شهیشخص یزندگاین مسأله  ،کنهمی ورزش ای کشهمی

 درسته؟
 بله.

 نیا حاتیتفر و پسر و دخترنزدیک  روابط و کنیمزندگی می رانیا یتو ما که نیا به توجه با -
 یزهایچ یلیخ و دنیکش گل و خوردن مشروب مثل ییهایگذرون خوش و گرفتن یپارت مثل ینیچن

 تتلو پذیرفته هست؟ یها، اقدامشده ینهدر اون  گهید
 دونم، شاید.نمی

 
  
 

 

 

 

 
 ی؟کنمی کاره چ خودت یبرا تو -
 ؟لحاظ چه از
 ی؟دار یگذرون خوش به که یازین لحاظ از -

 .دیکننمی فکرشم که مدل هرو  جور هر. گذرونممی خوش باشم جور هر من
 ی؟بد انجام یدار دوست ای یداد انجام تو که کنهمی ییهایگذرون خوش چه تتلو ریام -

 ن.دیکش گل جز به ،کنممی دهمی انجام یکار هر
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ی الگو ور تتلو ریام تتو، زدن یحت ای دنیپوش لباس و پیت مثل یظاهر یهایژگیو یتوتو  -
 ی.بد انجامکارهاش رو  یدار دوست و یداد قرار خودت

 ی.سالگ 11 شاهللیا هم تتو هست، الگو که لباس و پیت

 ی؟کن صبر دیبا یسالگ 11 تا چرا -
 .هیقانون سن و دنمی اجازه 11 بعد
 ی؟کرد انتخاب رو یبکوب یخوامی که ییتتو ناآل -

 بله.

 باشه؟ وشاندنپ قابل که یزنمیتتو  ییجا ای یبزن تتو گردنت ای صورت یرومثل تتلو  یحاضر -
 .هیباز سوسول گردن .بزنم خواممی چشم پلک یرو

 ی؟باز سوسول یگمی ییاهکار چه به جان اشکان -
 اشهب داشته حرمت خودش یبرا دیبا پسر ،دنمی انجام دخترا معموالً که یپرت و چرت یکارا به

 .سین تربیش یسوسول که باشه نداشته اگه ،ابهت و

 ؟یبزن مثال، کنهمی جدا سوسول قشر از رو تو و یداد انجام که ییکارها از شهمی -
 .ناآل تا بوده یباز سوسول از دور کارام یهمه معموالًکارهای خاص. 

 از این کارهای خاص مثال بزنی. شه لطفاًمی -
 شه.نمیخیر نه 

 اشکان جان از وقتی که گذاشتی، ممنونم.خوب  -

 ساله 12 بنیامینمصاحبه با  -2-2

 ای ستین بلد فحش هیدبستان كه یكس نکن فک .همه، دنمی فحش همه گهیداآلن  بابا

  .اشآهنگ یتو بده فحش دوتا هی مه تتلو ده، حاالینشن

 
 تذکر پژوهشگر:

 سلشا شلوار، ی داشتهامروز کامالً یپیتصورت پذیرفته است. او  ساله 12 نیامیبن با زیر مصاحبه
 خواستم او از و دادم حیتوض او یبرا قبل از را مصاحبه طیشرا پوشیده بود. یکتون و زیسا اور شرتیت و

 .دهد جواب منهای سوال به کامل صداقت در که
 .کن یمعرف رو خودت کن لطف ،جان نیامیبن سالم -

 .هستم ششم کالس و سالمه 12 ،هستم نیامیبن من سالم



 / چند مصاحبه با کودکان پیس دبستان 36

چه کار  رو فراغتت اوقات و یهست مندعالقه ییاهزیچ چه به ی،گمی بهم تخود قیعال از -
 ی؟کنمی

 داشته ربط نیماش به که یزیچ هر ،دارم دوست یلیخ نمیماش ،هیرزم و فوتبال تربیش قمیعال

 ،زنمیم کله و سر نمونیماش با باشم که کاریب ی.رانندگ، موتورشاش، یفن، دارم دوست رو باشه
 یاخنده) نمکمی یرانندگ کوچه تو چونمیپمی ،سته خونه نیماش و ستین بابام که هم وقتا یبعض

 .(آوردمیبر لب  زیمآطنتیش
 ی؟ندار نامهیگواه که تو ی،کن تصادف کهاین از یترسینم -

 و یکنمی کف که کشممی ییال یجور ی،رانندگ تو خفنم یلیخ! خداست میرانندگ من نیبب
 .بلدم، هست حواسم شمییخدا

 ؟درسته د،دوننینم مادرت و پدر یول -
 نیماش با میمیمص قیرف پارسا با، شد داستان یلیخ دیفهم بابام ،رفتم لو بار هی البته ،دوننینم رهآ

چه  دونمنمی روز اون، طورااین 4 ساعت تاشه نمی داریب، بود خواب بابام، میزدمی دور شهرك تو

 دید داوم گهید، رو نیماش بودم چوندهیپ ،خوابهمی که حساب نیا رو منم، دینخواب اصن ،داشتکار 
 .پارسا جلو شد یداستان و کرد دعوا و بهم زد زنگ، ستین نگیپارک تو نیماش

 ؟مخفی کنی تخود هخانواد از که هست ای همدیگه یاهزیچ -
 .بدونن اونا ستین قرار که رو یزیچ هر ،هست زایچ یلیخ ،خبآره  (ملأت یکم با)

 تناراح ،بشن متوجه اگر که هست مهم قدراون ی،کنمی یکنمی یمخف ازشون که ییاهزیچ -
 ؟ بشن نگران ای

. هیطورنیهم منم یبرا ،شاهخانواد به نگه ممکنه یابچه هر که هست زایچ یسر هی خب نیبب
 طمئنمم بفهمن اونا اگه که کنممی کارا یسر هی منم ،شنمی محسوب یشخص میحر زایچ یسر هی

 .خوامینم رو نیا من و کننمی محدودم و دنمی ریگ که
 و دارن دوست رو تو مادرتو  پدر که هست نیا خاطر به کردن محدود نیا یکنینم فکر -

 ؟دهستن نگرانت
 خودت یوندمی یول ،داشتنه دوست سر از اونا واکنش که دارم قبول ،ستین نیا بحث اصن نیبب

 مقایرف و نمره و درس سراآلنم  نیهم ،دنمی ریگ و مخن رو چقدددد وقتا تربیش مادراو  پدر که

 . دستشون دمینم آتو نای از تربیش منم که هیعیطب خب. . ..رو من دهن
 ؟ یکنمی استفاده یگوش از چه قدر روزانه -

 .میگوش با استراحتم یوقتا مثالً ای درسام از بعد
 شه؟حدوداً چند ساعت در روز می -
 ساعت. 5 ،4
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 ؟ یگذرونمی وقتهایی برنامه چه با تربیش -
 .واتساپ ای تلِ چتم یبرا و تاك کیت و نستایا

 ؟یدار گرامنستایا جیپ مه خودت -

 .وتیپرا دونهیه  ،دارم کیپابل دونهیه  آره
 ؟ جیپ تادو چرا -

  .دارن دوستام رو وتهیپرا اون، دارن لمیفام رو کهیپابل اون
 ؟ کنهمی فرق جیپ تا2 نیا یتو ی،ذارگمی اشتراك به که یمطالب -

 سعک هر ،مذارمی بخواد دلم که یچ هر ،هستن دوستام که وتهیپرا جیپ یتو ،کننمی فرق رهآ
 فعال ،هستن الیفام که یاون یتو .شدن قضاوت از ترس بدون ،بخواد دلم که یتکست و کیموز و

 .فقط کردم پست عکس دوتا یکی ی،لیخ ستمین
 ؟ یبش قضاوت که اومده شیپ حاال تا مگه ،شدن قضاوت از ترس بدون یگفت -
 !بشه کم یفوضول و قضاوت نیا که دارم نگه دور رو لیفام کردم یسع خودم من نیبب

آهنگ  تتلو از نم ،هستن الیفام که کهیپابل جیپ اون یتو، بزنم رو وتهیپرا جیپ نیا کهاین از قبل
یا  یذارمی هیچ پرتا و چرت نیا ،گفتمی شاههم امییدا از یک، یکردممی یاستور تکست و

 که یورطاین... . تتلوئم فن منم حاال. رو اآهنگ نیا نکن گوش و مزخرفه تتلو ،گفتمی پسرعموم
 و نمنک خورد رو خودم اعصاب گفتم ،گهمی داره یچ و هست یک تتلو فهمنینم اصن نایا دمیدمی

 .بزنم دوستام و خودم مخصوص جیپ هی
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 ؟یهست مخالف کردن رد رو تتلو که ییاهاون یاهحرف بایعنی  -
 .مخالفم که معلومه

 ؟یشد دارشطرف که یدیدآدم  نیا یتو یایژگیو چهدقیقاً  ی،هست تتلو دارطرف یگفت -

، یملود، یساز، آهنگتکست .خودشه کار اشآهنگ صد تا صفر نیبب ،نظرم به استعداده هی تتلو
 .کسچیه ،باشه یطوراین که ما میای نداردیگهی خواننده چیه .شیچ مستر، همه و کس، میمیتنظ
 هبلک هس، قهیدق 12 -11، ستین قهیدق دو یکی اشآهنگ ،نه ای یداد گوش رو اشآهنگ دونمنمی
  .تربیش

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مه تیفیک اشهکار ایشه می محسوب مثبت ازیامت براش نظرت به هیطوالن اشهآهنگ چون -
 ؟ددارن

 داره. تمیفیک که %111
 اشهحرف و اشهکار همه از که هست نیا منظورم؟ یدمی قرار الگو نظر همه از رو تتلو تو -

 ؟یدار قبول رو
 و ستین خوب یلیخ حرفاش یبعض وقتا یبعض ،دارم قبول من نیبب! یبگ یچ یخوامی دونمیم
میاد  دشخو ،پرهمی گلهتأثیر  که ییوقتاگه، کنه میمصرف می گل وقتی رو حرفا اون اما ،نهیتوه
 .موقعاونحالش خوب نبوده  و گفته و پرت چرت گهمی

 ؟یکنب سرچ گل هبع راجتو  هشد باعثاین موضوع  -
  .سه ایچ عوارضش نمیبب خواستمآره، می

 ؟بود یچ قتیتحق جهینت -

 ، خوب نیس کالً.داره یمنفتأثیر  هم حافظه یرو و داره ادیاعت که بود نیا
 یفمندارهاش تأثیر وی طرفرشه می باعث ،کنهمی مصرفرو  گل اون کهنیا یکنینم فکر -

 ؟ذارهگب
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 رهمی گهید که شده تیاذ بدبخت یول، ستین یدرست کار زدن گل دونهمی خودشم تتلو نیبب
 .کنه دایپ رامشآیه کم  که زایچ نیا سمت
 مشکل یگزند یتو که دهستن اهیلیخ؟ باشه مناسب یهتوج یکتونه می نیا یکنمی فکر تو -

 د.نرفتن مه مواد سمت و دداشتن یتربیش
 که ما ،کرد قضاوت یطوراین اونمشه نمی یول ،ستمین گل دارطرف گفتم خودمم که من ،نیبب

 .میستین اون یجا
 اشونهیلیخ که داره فالوور هزار نیچند و است خواننده هی اون اما، میستین اون یجا ما درسته -

 و گل سمت بهها رو اون و ذارهگبتأثیر  روشون ممکنه اون یاهکار و اهحرف و دسالن و سن کم
 ... .بده سوق مواد

 رفتم خودم مناآلن  ...گهید داره شعور و عقل یکس هر خب یول. ..رو حرفت دارم قبول من نیبب
 .خب باشن یطوراین دیبا هم هیبق ،داره یجانب عوارض گل دمید کردم سرچ
 ؟درنیبگ قرارتأثیر  تحت و دنکنن قیتحق مورد نیا در تو مثل همه ممکنه که یدار قبول -

 شخود یزندگ هم تتلو یول ،کنن قیتحق ع به اونراج نرن همه دیشا ،خبآره  (مکث یکم با)
 تربیش من ،نکنه یزندگ خوادمی که یجوراون ،هذارتأثیر می هیبق یرو چون کهشه ، نمیداره رو
 .درسته درصد 11 یول ،نه همه حرفاشم، نداره حرف ییخدا که قشمیموس و اآهنگ فن

 ؟ یندار یمشکل ،دهمی فحش اشهآهنگ یتو کهاین با -

  .ندارم یمشکل نه
 ؟نداره یمنفتأثیر  دسالن و سن کم که ییکسا وها بچه یرو اهفحش نیا نظرت به -

 ستین دبل فحش هیدبستان که یکس نکن فک .همه، دنمی فحش همه گهیداآلن  بابا)با خنده( 
  .اشآهنگ یتو بده فحش دوتا هی مه تتلو حاال، دهینشن ای

 همه یول ،دنمی فحش بده، همه فحش هست مجاز مه اون ،گنمی همه چون میبگشه نمی -
 !دستنین الگو که

 .کرده ادیز خوبم ایکار تتلو ن؟یا رو میکن دیکل فقط چرا خب یول ،رهآ
 ؟یچ مثالً -
 رون، کاراشیب دهآهنگ می زود به فالوورهاش، زود واسه هذارمی وقت یلیخ زا، کالًیچ یلیخ

 .شیپاکهای دوره مثالً ای ینقو
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 ؟یبد حیتوض تربیششه می ،هاییدوره چه -

 .زننب بیآسها وونیح و عتیطب به و کنن بد کار دینباکالً  گهمی که اس روزه14 دوره یسر هی
 شه؟می یچ بعدش -

 .کنب برام ور کار نیا هم تو ،بودم پاك روز14 نیا من ایخدا یگمی مثالً
 داره؟ هیحاش یکل خواننده یک عنوان به تتلو ی کهدار قبول -

 .گهید اومده شیپ واسش ادیز هیحاش
 .کنه تشونیریمد که شدمی یول -

 .گهید شده یول ،خب رهآ
 باشه؟ خوب اشهکار هتربیش که یدنمی قرار تی خودالگو رو یکس چراخوب  -
أیید ت هم ور کاراش یسر هی یدارم، ول قبولش یلیخ خواننده هی عنوان به رو تتلو من نیبب
 .کل در کنمنمی
 ست؟ین الگوت یعنی -

 الگومه تو کارش، تو رفتاراش، ولی یه سری جاها نه.
 کنی؟یعنی رفتارش رو تأیید نمی -

 هر که ستین یطوراین ینیع ،دممی انجامش باشه درست یکار اگه دارم عقل خودم من خب
 .کنم دیتقل ازش ،کرد تتلو یکار

 ممنونم بنیامین جان که وقت گذاشتی. -
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 ساله 12 یرضامصاحبه با  -1-2

م ه هبعد رفت گل كرد با چند نفر دیگ ،اول كه با ساسی مانکن بود، براش تتو زددنیا 

 .فقطهست برای معروفیت و حاشیه اینا گن همه میه، مهراد جمبا حاال ، بود

 سالم عزیزم حالت خوبه؟ -
 .سالم مرسی

 ؟هست اسمت چی -

 .رضا هستم
 ؟هست چند سالت -

 سالمه. 12
 کنی؟میطوری اوقات فراغتت رو پرچه  ،کار هستیبیایی که هعزیزم زمان -

 .کنمبازی می ،کنمفیلم نگاه می

 اهل ورزش کردن هستی؟  -

 .رهآ

 ؟ هست ت چیاهورزش مورد عالق -

 .شنا، فوتبال

 خودت شنا و فوتبال بلدی؟  -

 .ره کالس رفتمآ

 رفتی؟  چرا کالس شنا -

 .که یاد بگیرم دیگهبرای این

 شتی یاد بگیری؟ خودت عالقه دا -

 .ولی بعدش ازش خوشم اومد ،نه، بابام ثبت نامم کرد کالس شنا

 تونستی خوب یاد بگیری؟  -

ولی هم مربی بهم یاد داد هم روزایی که کالس تمرین شنا  ،اوالش یه کم سخت بود برام
دیدم رو ی شنا رفیلم یادگی بعد ،کردمتمرین میهم خودم  ،رفتیم استخربا بابام یا داداشم می ،نداشتم

 .خوب بود

 از کجا دیدی؟ رو موزش شنا آفیلم  -

 .ذاشتفیلم آموزشی می ،خودمم چنل تلگرام داشت مربی ،تو گوگل سرچ کردم

 کردی؟ گوگل چی سرچ می یتو -

 .فیلم یادگیری شنا برای مبتدی
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 ری؟ م میهاآلن  -

 .شه رفتفعالً به خاطر کرونا نمی ،نه

 کنی؟ نمیاآلن یعنی ورزش  -

  .شهنمی ،نه دیگه

 چاق نشدی؟  ،خوب اآلن که تحرك نداری -

 .کنم برای زنگ ورزش مدرسهنه، ورزش می

 کنی؟ چه جوری ورزش می -

 .بفرستیم ،فیلم بگیریم ،ورزش کنیم ،باید لباس ورزشی بپوشیم

 کنی؟ چند ساعت ورزش می -

 .لم بگیریم بفرستیمای دوبار ورزش داریم، باید فیهفته ،چند ساعت نه

 کنی؟ ورزش می در هفتهخوب چه قدر  -

 11 فیلم بعضی وقتا ،بفرستیم ایدقیقه 5گه فیلم مثالً بعضی وقتا معلممون می ،دقیقه 15یا  11

 .ایدقیقه

 یا خارجی؟بینی میکنی، فیلم ایرانی کاری فیلم نگاه میگفتی زمانی که بی -
 .کنمنگاه میهم اما فیلم و سریال ایرانی  ،دارم تر دوستهای خارجی بیشفیلم

 ؟دخوب هستن شونپس به نظرت هر دو -

 .بد نیست ها همولی ایرانی ،های خارجی که بهتر هستنفیلم
 ؟هست ت چیاهفیلم خارجی مورد عالق -

 .ونوم، کاپیتان آمریکا، انتقام جویان، افراد ایکس
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 فیلم ونوم خوشت میاد؟از چرا  -

 .دارم دوست رو هاهای ابر قهرمانمن کالً فیلم ،هاردی بازی کرده و فیلم قشنگی بودتام 
 ؟هست ونوم ابر قهرمان -
 .دشمن اسپایدرمن بود، ابر شرور بود ،نه

 ها خوشت میاد یا ابر شرورها؟ حاال از ابر قهرمان -

  .کنار هم خوبن
ها باشی یا ابر شخصیت ابرقهرمانداری جای  خودت دوست ،هایی که گفتیهمه این فیلم -

 شرورها؟

 .هامعلومه ابر قهرمان
 چرا؟ -

 .بجنگن شرور یدماآکه به مردم کمک کنه و با دارن، این دوست رو هاهمه ابر قهرمان
 به نظرت ما تو کشورمون ابر قهرمان داریم؟  -

 .که نداریممن بت اسپایدرمن یا
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 ؟دها به مردم کمک کننکه مثل همین ابر قهرمان هافرادی نه منظورم  -
 .دمای خوبی داریم که به دیگران کمک کننآ ،ها آرهآ

  .بگیرو کنن به مردم کمک می د وتونی بهم چند نفر که تو ایران هستنمی -
ولی شبیه شخصیت ابر قهرمان واقعی  ،کنناآلن همین پزشکا دارن به مردم کمک می ،رهآ

 رو پولش ،اون آهنگی خوند ،م هستاهتهی خواننده مورد عالقیا  کننما به مردم کمک مینیست، ا

 . برای مبازه با کرونا داد
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 ؟هست کنی تهی یه ابر قهرمانپس فکر می -
یلم به های فکه مثل همین شخصیتولی این، ابر قهرمان مثل اسپایدرمن که کارای خفن کنه نه

 .کنه خوبهمردم کمک می

 دونی تهی به مردم کمک کرد؟تو از کجا می -
عد ب ،هاداد برای همین بیمارستان رو پولش ،که خوندرو شبکه من و تو، نشون داد آهنگ دنیا 

  .تهی تو پستاش گذاشت

 کنی؟کمک می، کمک بخواد وت ازه کای غریبهت یا ن خودتو به دوستا -

کنم درسی اگه سرکالس نبودن بهشون کمک مییا  خوانمیره من هر موقع دوستام تکالیف آ
 .فرستممیچیزهای الزم رو و براشون 

  گی خفن؟تو به چه کارهایی می -

دست  هکه یه قدرت شگفت انگیز بهستن دما آفقط بعضی  ،تونن انجام بدنکارایی که همه نمی
 .میارن

 بهم بگی؟ رو  تهس ای مردعنکبوتی که برات جالبهتونی چندتا از کارمی -

 .رهجا دلش بخواد باال می از هربعد  ،پرههای بلند میاز ساختمونو همین تار میندازه 

 ؟ دانجام بدی رو عنکبوتی ای مردهکاراید ت تا حاال خواستهاهخودت یا دوست -

 ،بود ماههمسایه خال ،کردمم باهاش بازی میاهرفتیم خونه خالمی ،راستش من یه دوست داشتم

 .کبوتی مُردنع چند سال پیش به خاطر همین کار مرد

 برای چی مُرد؟  -

 .شونه خودپرت کرد پایین از خونرو خه خودش آ

 دونی؟ چه جوری می -

ه تدوستاش گفبه بعد  ،کردداشت تو کوچه با دوستاش بازی می ،گفتم به مامانم میاهخال ،رهآ
بعد از  ،یدپوشرو بود لباسای مرد عنکبوتیش  تهرف ،بپوشمرو کبوتی نع رم لباس مردمن می بود،

سالم میاد  ،کبوتینتار میندازه مثل مرد ع ،کردفکر می ، یعنیپایین ه بودپرت کرد رو پنجره خودش
 ور انقدر برای من گفت که اینا واقعی نیستن که من این کار ،شنید وبعد وقتی مامانم اینرو زمین. 

 .نکنم

 ود؟ تو اون موقع چند سالت ب -

 . خواستم کالس سوم برم، تابستون بودمی

 سن تو بود؟ اون پسره هم -

 .تر بودنه از من کوچیک

 انجام بدی؟ رو تونی کارهای مرد عنکبوتی می ،موقع شده بود فکر کنیاون اتتو  -
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 .هآر
 تون ماهواره دارید؟ه خودشما تو خون -
  .نه

 تهی خوشت میاد؟ کاردیگه از چه گفتی تهی رو دوست داری،  -
 .که آدم خوبیههاش خوشم میاد، بعد ایناول که از آهنگ

 ست؟این کارش بد نی د،ا لباس مناسبی ندارنهدختر ی تهیوهایتر موزیک ویدبیش یخوب تو -

 

  

 

 

 

 

 

ازه ت ،دخترا این جورین ،هاوهای خوانندهیهمه موزیک وید توی اآلن ،دیگه هفقط برای کارش ،نه

 .اونام اون شکلین ،کنههای خارجی کار میبا خواننده اشتهی همه

 ؟ دنهست چه شکلی -

 .رقصنمایو پوشیدن و می ،همین تو استخر هستن

 دونی؟می د،کننرو میبرای چی این کار  -

 .شهتر میداراشون بیشو طرفیتو همون موزیک وید ،تررقصن بیشدخترا وقتی می

 دار نداره؟طرف ،باشهداشته و دختر نیموزیک ویداگر پس  -

 .پوشناینا از این لباسای س**ی می ،ولی کمه ،داره

  هست؟ دونی چیمیرو خوب معنی این کلمه  -

 .یکی بد ،یکی خوب ،دوتا معنی داره ،رهآ

  ؟هست بدش چی هست، خوب معنی خوبش چی -
 .گمنمی ،ولی اون یکی معنیش بده ،یعنی جذاب و خوش اندام

 بده؟ یعنی خیلی  -

 .ش صحبت کند(ادربارهکشید . )خجالت می..آره همون چیزی که بچه میارن و 

 از کجا یاد گرفتی؟  رو خوب تو این کلمه -

 .تو آهنگ ساسی شنیدم گفتن، بعداًها میتو مدرسه بچه
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  ؟از کجا فهمیدی رو معنیش -

 .چندتا از این عکسا اومد دیدم ،تو گوگل نوشتم اومد
 جوری؟دی یا همینزفری گوش میدبا هنرو ا هعزیزم تو آهنگ خوب -

  .زفریدتر با هنولی بیش ،هر دوش
 چرا؟  -

 .پرت نشهحواسشون  د،برادرم درس دارنو  خواهرچون 
 دی یا زیاد؟ گوش می کم آهنگ با صدای -

  .زیاد
 شه؟ گوشت اذیت نمی -

 .فون خریدم خیلی خوبه دیگهشنوم، تازه هدمی رو صدای بیرون ،اگه کم باشه ،نه
 برای چی هدفون خریدی؟  -

 .ن همه دارن دیگهاآل

 خوای؟می د،داشته باشن تاهدوست زی رو کهچی هرتو  -
 .خواد داشته باشمدلم می ،ره اگه خوشم بیادآ

 م خریدی؟ه تو د کهداشتن وتن دیگه چه چیزهایی دوستا -
 .پاور بانکها و اسپیکر، ساعت هوشمند، از این میکروفون

 الزم داشتی که خریدی؟رو ا هخوب این -
ه باز قبالً که مدرس ،م، ساعت هوشمند گرفته بودمشته باشخوبه دا ،خوام خواننده بشمره خب میآ

 ،شه دیگهبعد زنگ بزنم از تو مدرسه، پاور بانک که الزم می ،شد بندازمکارت میرفتیم سیمبود می
 .الزم داشتم رو شونهپس هم

 به خرید لوازم جانبی گوشی عالقه داری؟  کالً -

  .دارم داشته باشم دوست ،خب چیزای جدید میاد، رهآ
 خری یا حضوری؟اینترنتی می رو اهاین -

  .ولی نشه اینترنتی ،گیرمحضوری می ،اگه حضوری بتونم پیدا کنم
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 دی؟ حضوری انجام می ترچرا بیش -
 .ترهخه قیمت اینترنتی همیشه یه کم گرونآ
 دونی؟از کجا می -

اآلن من  ،تر بودجا گروناون ،کردمها نگاه میتو سایت ،خواستم پاور بانک بخرمهمین می
 ،ی سفارش بدمباید اینترنت ،حضوری پیدا نکردم ،ستین انگشتیآدارنده گوشی بگیرم با خوام نگهمی

 .مثل همین دسته بازی برای گوشی ه،ولی یه کم گرون
 خری؟باشه نمیگرون  گرا -

 .مجبورم بخرم ،نه دیگه

 چرا مجبوری بخری؟  -

 .باید بخرم دیگه
 ؟ هست چی آستین انگشتی برای -

 .گیرم عرق نکنهموقع بازی گوشی می ،برای دوتا انگشت شست

 حاال واقعاً کاربرد داره؟  -

 .گن خوبههمه می ،رهآ

 ؟ دت تا حاال خریدنی خوداهدوست -

 .شه، باید مواظب بودگفت پاره میمی ،ولی اگه ناخونمون بلند باشه ،رهآ

 ؟ هست دسته بازی برای چی -

 .گیرهانگشتمون درد نمی ،شه بازی کردر میتخوب راحت ،برای بازی کردن

 ت درد بگیره؟ نموقع بازی کردن شده انگشتا -

 .کنمره زمانی که زیاد بازی میآ
 بهم بگی؟ رو ا که خرید کردی هسایتتونی چندتا از این می -

 .اآلن یادم نیست ،چندتا دیگه بود ،که تو گوگل سرچ کنی میاد سایت مستر کاال

 ؟ یچیزهایی که خریدی راضی بوداز  -

زیاد  ،ولی یه قاب اسپایدرمن سفارش دادم برای گوشیم ه،خوب بود ،که تا حاال گرفتم یچیز ره
 .خوب نبود

 نه؟ قاب گوشیت اسپایدرم -

 هست.مارشملو قابم اآلن  ،قبالً آره

 ؟هست مارشملو کی -
 .ضربدریه و صورتش اصالً معلوم نیستهم چشاش  ،که یه ماسک گذاشته رو صورتش یجیه دی
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 ندیده؟ رو شاهتا حاال قیافکسی یعنی  -

 ه.مریکایآجی شبیه یه دی ،گن دیدنشولی بعضیا می ،نه

 کنه؟مخفی میرو صورتش  به نظرت چرا -

 .های خودمون اومدن ازش تقلید کردنهمین خواننده ،خواد جالب و باحال باشهچون می

 ؟ دازش تقلید کردن چه کسانی -

 .اکس بند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  د؟اکس بند کی هستن -

 .ولی مثل مارشملو رو صورتشون ماسک گذاشتن ،چندتا خواننده ایرانی که تازه شروع کردن -

 دونی؟می هست، معنی مارشملو چی -
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 ه،تدوست داشرو گن مارشملو، فکر کنم شاید چون اون های شیرین میولی به این خوراکی ،نه
 ه.این گذاشت رو لقبش

 خونه؟میهم یا آهنگ  هست جیفقط دی -

 .سازهفقط بیت می

 ؟هست بیت چی -

 .خواننده یهنگی که میاد رو صداآ

 شنا شدی؟آچه جوری با مارشملو  -

تونیم نمی ،پریدیم پایین، تو منطقه مشخص شدهاز هواپیما می ،بود ایونتتو بازی فورتنایت یه 
  ن.صیدرقبا هم بجنگیم، کنسرت بود، اونم کنسرت مارشملو که مارشملو پای دستگاه بود و می

 
 

 

 

 

 

 

 

 یعنی چی؟ایونت  -

 .رویداد

 داره؟خوب این رویداد چه فرقی با خود بازی  -

ه ل اسلحجنگیم که شکریم میها میایونتتونیم بریم کنسرت یا بعضی بعضی وقتا می ،همین

مثل  ،بگیریم. کالً کاراکترهای دیگه دارهیاد های مختلف عوض کنیم و یا رقص رو نومخود
وتی از کمپانی مارول خواسته کارکترا مردعنکب ،ساختهرو فورتنایت که مردعنکبوتی که اپیک گیمز 

 .باشه تو بازیش

 ؟تر توضیح بدیتونی برام بیشمی رواین کمپانی اپیک گیمز و مارول  -

داراش رفتر بشه و طکه بازیش معروفبرای ایناون  ،هکمپانی اپیک گیمز سازنده بازی فورتنایت
سی انی دیساخته یا کمپ رو ل که مردعنکبوتیهای مختلفی مثل مارومیاد به کمپانی ،تر بشنبیش

ده ها تو بازیش استفاتا اونا اجازه بدن از این شخصیت ،دهپول می ،ساختهرو و سوپرمن من بت که

 .کنه
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 تونه استفاده کنه دیگه؟جوری میب همینوخ ،دهچرا پول می -

 .کننوگرنه ازش شکایت می ،شهنه دیگه، نمی

 ؟دکننچرا شکایت می -

ثانیه  11تر از بیش رو اگه یه آهنگ ،کرده، مثالً همین تو یوتویوب رو اجازه این کارگن بیمی

حساب  ره تومی ،مد ما فعال بشهآبعدش اگه کسب در ،خورهومون کپی رایت مییرو وید ،پخش کنیم

 .خواننده اون آهنگ

 کنه؟ضرر می کنیفکر نمی ،هاده به این کمپانیپول میکه جوری خوب این -

یزهای و چگان اره، تو فورتنایت اگه بخوایم کاراکتر یا یدر م رو از کاربرای بازی پولش بعداً ،نه
 .باید پول بدن بازیکنا ،دیگه بگیریم

 ها اطالعات داری؟کمپانی هبع قدر راجنیتو چه جوری ا -

 .سیانی دیمثالً کمپ و،زنه اسمشوناولش می ،هاموقع نشون دادن فیلم یا کارتون

 ؟دسازنها فقط فیلم و کارتون میاین کمپانی یتو -

تو پی اس فور و فیلم  2112بازی مردعنکبوتی  نه کمپانی مارول هم فیلم هم بازی، مثل

 .مردعنکبوتی که کمپانی مارول ساخته
 دی به استفاده از گوشی؟اختصاص میرو  هر روز چه قدر از وقتت -

 .گوشی دستمون باشهن دیگه تمام وقت باید اآل

 چرا؟ -
رفتیم مدرسه می ،دهخاطر همین کالسا، معلممون هر موقع بخواد برای خودش درس میه ب

 .تر بودراحت
 ذاره؟ گها کالس نمیمگه معلمتون فقط صبح -

 .خیلی بده ،ذارهذاره، شب میذاره، ظهر میصبح می
 ده؟ا درس میهیعنی شب -

اف یدوسط بازی باید برم پی ،گه بخونیمفرسته میاف میدیولی ده شب یه پی ،دهدرس که نمی
 .بخونم
 دوست داری؟  رو درس خوندن -
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 .نه
 چرا؟  -

 .خرش که کار نیستکه چی، آدرس بخونم 

 کی گفته کار نیست؟ -
  .من دوست ندارم برم دانشگاه ،کارنرفتن دانشگاه ولی بی ،کارنن خیلیا بیاآل

 خوای چه کاره بشی؟ینده میآپس در  -
  .خواننده

 چرا خواننده؟ -
 .پول تو اینه ،بری دانشگاه هبهتر از این ،اری، هم معروفی دیگهیخب هم پول زیاد در م

 گفتی؟ رو ا هت ایناهبه خانواد -
 .رهآ

 ا چی بود؟ هخوب نظر اون -

 .بشم هم خوانندهبعد  ،گه دانشگاه برممامانم می
 گه دانشگاه بری؟میچرا مامانت  -

ولی اآلن هم  ،امیر مقاره دیپلم داره ،ولی همین ماکان بند ،سوادمجوری خواننده بیگه اونمی
همه چی  ،که ریاضی رد شده بودمگه لقبم تهی شد با اینهم خواننده یا تهی تو یه آهنگش می همدل

 .درس نیست
 ؟هست دونی چیمیرو معنی تهی  -

  .لی من تا حاال نخوندمو ه،یه درسی تو ریاضی
 از لحاظ درسی چه طور هستی؟  -

 .رم تو کارنامهیگو خیلی خوب می خوب
 خونی؟درس میو ذاری گچند ساعت وقت می -

 تر برایجوری وقت دارم بیشاین ،کنمبعدش دیگه بازی می ،خونممیرو  من درسای همون روز
 .وندمچون زودتر خ ،گه درس بخوندیگه مامانم نمی ،بازی
 خونی که بتونی بازی کنی؟میرو پس درست  -

 .رهآ
 کنی؟چند ساعت در روز بازی می -

 .ولی زیاد ،دونمنمی

 کنی؟ مامانت مشکلی نداره زیاد بازی می -
 .دیگه کاریم نداره ،وقتی درسم خوندم، نه
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 ای؟به موبایلت خیلی وابسته -
 .رهآ

 ؟ تحمل کنی تونیمی ،هفته گوشی نداشته باشی کاگه برای ی -

 .شهاصالً نمی
 شه؟چرا نمی -

 .همین گوشیه یهمه سرگرمی من تو

 

 
 

 

 

 

 

 ؟ دکردنچه کار میها آدمپس  ،گوشی نبودکه کنی قبالً خوب فکر می -
 مدیگه سرگرمیش این بود فکر کن ،رفت سرکارمی ،سن من بودزمانی که هم ،گهبابا بزرگم می

 یی توهمه چ ،جوری نیستولی اآلن دیگه این ،کردنحیاط بیرون بازی می بابام با دوستاش تویا 
 .گوشیه

 از کجا میاری؟ رو هاا و فیلمهاین آهنگ -
 .که چنل موزیک و فیلم هست ،تو گوگل یا از چنل تلگرامیا  کنم دیگهدانلود می

 بینی؟میرو کنی هایی که دانلود میت فیلماهبا خانواد -
ارم نگاه د ،ونیزنم تو تلویزریزم تو فلش بعد میاز گوشی که دانلود کردم می ره،آبعضی وقتا 

 .کنمولی بعضی وقتا تنها نگاه می ،بیننکنم مامان و بابا و داداش و خواهرم میمی

 کنی؟ چرا تنها نگاه می -
 .باید با سانسورش دانلود کنم ،ولی اگه بخوام با خانواده ببینم ،جوریهمین

 بینی؟بدون سانسور می ،ها نگاه کنیخودت تن -
  .رهآ

 چرا؟  -
 .کننحذف می رو خه با سانسور خیلی جاهاآ

 کنه؟چه چیز فیلم جذبت می ،هاابر قهرمان یهاتو این فیلم -
م و بازیگرای خوبی تو فیل ،بینمم سر نره وقتی میاهباشه، حوصل داستانش قشنگ و هیجان انگیز

 .بازی کرده باشن
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 ؟هست کنی تام هاردی بازیگر خوبیب چرا فکر میواز تام هاردی خوشت میاد، خگفتی  -
 .دوستش دارنهم ش خوبه، معروفه، همه اهقیاف

 کنی؟جمع میرو ات هتو پول -

 .مذاره تو کارتمیاونو بابام  ،دنبرای تولدم کادو مییا  کنمگیرم جمع میره، وقتی عیدی میآ
 کارت عابر بانک داری؟ -
 .رهآ

 ؟هست برای خودت -

 ه.من توش یولی پوال ،به اسم بابامه رهآ
 کنی؟چه کار می ها، با اونکنیجمع می رو اتهخوب پول -

 .گم با کارت خودم بگیریممی ،گن نه نخریممامان بابا میبعد دارم  چیزایی که دوست
 ؟درنیگبرات میبعد  -
 .رهآ

 ؟هست پول برات مهم -
خوایم زودتر به چیزی که می ،تر داشته باشیمچی پول بیش هر ،شه زندگی کردبدون پول نمی ،رهآ
 .رسیممی

 به نظرت اشکالی نداره؟ ،که اسپایدرمن دوست دختر دارهفیلم اسپایدرمن، این هبع راج -

ا ب دوست دختر اسپایدرمن بعد ،اشکالی نداره دوست دختر داره، منم اآلن دوستِ دختر دارم ،نه
 .عاشق هم بودناون 

 از کجا دوستِ دختر داری؟ اآلن تو -
 .کنمباهاش بازی می ،شونهخون ریموقتی می ،دختر دوست بابام هست

 کنید؟می ایچه بازی -
مش تره اسولی باحال ،استیشنشبیه پلی ،چند سال پیش خریدم ،من یه دستگاه بازی دارم

 .های تحرکی دارهبازی ،امپراتوره
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 ؟ هست یعنی چه جوری -
بعد  ،ذاریم قسمت بازی تنیسکنیم راکد داره، دسته داره، مثالً میوقتی به تلویزون وصل می

اون  ،زنهتر بکدوم بیش باید راکد زمانی که توپ اومد به سمتمون بزنیم، هر ،کنیمباهاش بازی می

شون هاگه ما بریم خونیا  کنیمبا هم بازی می امه اگه بیان خون ،های دیگهبازیشه یا می برنده
 .کنم به تلویزیونشون با هم بازی کنیموصل می ،برمبا خودم میرو امپراتور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ،یستن خیلی پذیرفته شدهتو فرهنگ ما  دا با هم دوست هستنهکه دختر و پسر تو فیلماین -

 قبول داری؟ 
 .جوری نیستوگرنه اآلن دیگه این هست، این واسه گذشته

 گذشته چه جوری بود؟ مگه  -

 باهاش ،ندیده بود رو بزرگم بابا ،دختر و پسر با هم دوست نبودن، مامان بزرگم ،همین دیگه
 .بد نیست که ،اما اآلن داداش من چندتا دوست دختر داره ،عروسی کرد

 ؟ هست داداشت چند سالش -
 سالشه. 22
 دونه داداشت دوست دختر داره؟ مامانت می -
  .زنهباهاشون حرف می اش دارههمه ،رهآ

 اشکالی نداره؟  ،که داداشت با چند نفرهاین -
 .بقیه دوست معمولی هستن ،دوست داره فقط رو یکیشون

 دوست معمولی یعنی چی؟  -

 .جوریههمین باهاشون حرف بزنه فقط، تو خارج این
 دونستی؟می ،ا بدههتو ایران این ،کنیمرج زندگی نمیخوب ما که خا -

 .اآلن عادی شده ،نه
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 برای همه عادی شده؟ -
 .حاال شاید بعضیا مثل قبل فکر کنن ،برای ما که عادی اشکالی نداره

 داری ایران زندگی کنی یا خارج از کشور؟ دوست -

 .دارم برم لندن دوست
 چرا لندن؟ -

 .تهی لندنه

 

 

 

 

 

 

 

 ؟هست که تهی لندنبه خاطر اینفقط  -
 .ترهجا امکاناتش بیشولی خب اون ،رهآ
 یعنی چه جور امکاناتی داره؟ -

 .جوری نیستولی ایران این ،قشنگه، جاهای تفریحی خوبی داره، اینترنت رایگان داره

 چه جوری نیست؟  -

 .هولی ضعیف ،بیرون تازه باید پول بدیم ،مثالً همین اینترنت رایگان نداره

 ها دوست بودی؟رضا جان تو مدرسه با همه بچه -
 .رهآ

 چندتا دوست صمیمی داشتی؟ -
 .شون دوست بودمههم با

 با همه بودی درسته؟ و ا راحت باشی نبودهیعنی چندتا دوست صمیمی که فقط با اون -
 .رهآ

 هستی؟ ت در ارتباطی خوداهاآلن با دوست -

 .رهآ
 کنی؟چی صحبت می هبع ت راجی خوداهخوب با دوست -

 .ن، وگرنه چیز دیگه نیستتر راجب درسه اآلبیش
 فقط همین؟ -
 .ذارم توشآهنگ می ،خودمم شره، یه دونه چنل دارم مدیرآ
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 داره؟ وچنلت چندتا عض -
 .نفر فقط 11 ،ادد کردم وجوری دوستامهمین

 ؟هست که داری برای خودت ایعزیزم گوشی -

 .رهآ
 ی داری؟یهاسیلهوبه جز گوشی دیگه چه  -

 .کامپیوترم داریم
 ؟هست کامپیوتر فقط برای خودت -

 .کنیمتایی استفاده میسه ،نه
 کنید؟ که هر سه با هم استفاده میمشکلی ندارید از این -

ون به بابا گفتیم یه دونه دیگه برام، شهمیچرا بعضی وقتا من و خواهرم یا برادرم سر این دعوامون 
 .بگیره
 ید بگیرید؟هخوادارید چرا یکی دیگه میوقتی  -

 .شه کهخه نمیآ
 شه؟ار میزبرنامه شاد چه جوری برگ تو کالستون -

 .ذارنتو شاد الیو می
 ؟باشه جوری باشه بهتره یا حضوریبه نظرت اگه مدرسه همین -

 .وبهم خه مریکه مدرسه نمیپیاما دیر میاد، ولی این ،شهیه بار قطع می ،ی هر یه ثانیهرجواین
 ت از برنامه شاد راضی هستند؟ندوستا -

 .رهآ ،اینترنت سرعتش خوب باشه
 یا برنامه شاد؟ هیعنی مشکل از اینترنت -

 .نت ایران قوی نیست، پینگش پایینه ،هر دو
 پینگ یعنی چی؟ -

 .همین سرعت اینترنت
 از کجا یاد گرفتی؟رو خوب این  -

ما بخوایم تیر بزنیم تو  ،باشه 111پینگمون  هست، مثالً هواحدش میلی ثانی ،کنمتو بازیا که می

 .ن باشه زودتر، پینگ باال دیرترهیپینگ پای ،خوره به دشمندیر می ،بازی
 نوشته بود؟این مسأله بازی جایشش  یتو -

 .از دوستام یاد گرفتم پینگو
 هایی داری؟اآلن چه برنامه -

 .من واتساپ دارم و تلگرام طالیی
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 نداری؟رو چرا برنامه اصلی تلگرام  -
 .باید فیلترشکن داشته باشیم ،فیلتره

 تو فیلترشکن نداری؟ -

منم  ،باید پول بدی بخری یه فیلترشکن خوب ،شهولی بعد یه مدت دیگه وصل نمی ،داشتم
 .ترهراحت ،فیلتر نصب کردمپاکش کردم و تلگرام بی

 ی؟کنداخلی استفاده نمی یاهاز پیام رسان -
 .نه

 چرا؟ -
 .کنها استفاده نمیهکسی از اون

 ؟سته دونی چرا تلگرام فیلترمی -
 .های ایرانی استفاده کنیمخوان مجبورمون کنن از برنامهفکر کنم می ،نه
 ؟دمجبور کننافراد رو چرا بخوان  -

 .کنهدانلود کنیم، ولی کسی نمی رو که بریم برنامه اونا
 اینستاگرام داری؟ -
 .قبالً داشتم، نه
 اآلن چرا نداری؟ -

 .باید یه پیج جدید بزنم ،هر کاری کردم دیگه نشد ،یادم رفت رو رمزش ،تا پیج داشتم3
 تا پیج داشتی؟ 3چرا  -

 .جوریهمین
 ذاشتی؟ گمی ه چیزهاییات چهخوب تو پیج -

 .کردمفقط نگاه می ،پست نکردم مچیزی ،فالو نکرده بودم رو من کسی
 فالو نکرده بودی؟  رو چرا کسی -

 .شناسم کهنمی رو هاخب غریبه
 چرا فالو نکردی؟رو اعضای خانواده یا فامیل  -

کردم، نگاه می رو شناهامون که باز بودآبا پیج ناشناس پیجای  ،خواستم بدونن منم هستمنمی

 .کردمقبول نمیرو هم های غریبه ستوئریک
 خواستی ناشناس باشی درسته؟ یعنی می - 

 .رهآ
 ست یعنی چی؟ئریکو -

 .باید قبول کنم تا جز فالورام بشن ،کننهمین میان فالو می
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 ؟ دت اینستاگرام دارنندوستا -
 .رهآ

 پیجشون خصوصیه یا عمومی؟ -

 ه.ولی چندتا از دوستام پیجشون پابلیک ه،تر دوستام پیجاشون پرایوتبیش
 پابلیک یعنی چی؟ -

 .بیننمی رو یعنی همین دیگه همه پستاش
 کنه؟ایی پست میهخوب چه چیز -

 .ذارهراجب همه چی پست می ،گیرهمامانش ازش فیلم می
 ایی؟همثالً چه چیز -

 رشوخواد فالومی ذاره،می دارذاره اینستا یا چیزای خندهمی ،رهمیرو تیک تاك  ایهمین چالش
 .بره باال

 سرچ کردی؟ یتوی گوگل تا حاال چه مطالب -

 .و تحقیق مدرسه یا دانلود فیلم، و خیلی چیزای دیگه ءمثالً برای نوشتن انشا ،خیلی چیزا
 نویسی؟خودت نمیرو ت اههای مدرسمگه انشا -

 .گیرمتر شدن از اینترنت مطلب میولی برای قشنگ ،نویسممی
 ؟کنیپیدا نمیا هکتاب یچرا از تورو خوب مطالبت  -

تونم تر میراحت ،خیلی شعر میاد ،زنیم شعر در مورد بهارولی تو گوگل می ،تو کتاب سخته بخوایم
 مطلب پیدا کنم. 

ود عکس از گوگل دانل ،همین چند روز پیش اومدم پاور پوینت درست کنم ،یا برای درس فارسی
 .کردم
 بلدی پاورپوینت درست کنی؟ -
  .رهآ

 از کجا یاد گرفتی؟ -
 .داداشم بهم یاد داد

 یوتر درست کردی یا با گوشی؟با کامپ -

  .دو بلدم، ولی با گوشی درست کردم با هر
 اف درست کردن یا چیزهای دیگه؟ دیمثالً پی ،ی بلدییاهکار چه دیگه -

رای معلمم بو عکس بگیرم  رو اف ساز تو گوشیم دارم، زمانی که بخوام تکالیفمدیره برنامه پیآ
 .شهخوب می ،کنماف تبدیل میدیبه پی رو عکسا ،بفرستم

 م از برادرت یاد گرفتی؟ رو ه این -
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 .بله
 عالقه داری؟  د،های مجاز که داخل کشور هستنبه جز تهی به خواننده -

 .رهآ

 ی؟ نخوب چه کسا -

 .مهراد جم، علیرضا طلیسچی، اشوان

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دونی؟ می ،خوب مهراد جم دیگه مجاز نیست که -

 .پیش دنیا جهانبخت ،فرار کرد رفت ترکیه ،رهآ

 ؟ ی هستدنیا جهانبخت ک -

 .زنهل میها رِیه مدله با همه خواننده
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 یعنی با همه دوست شده؟  -

 .شهالکی دوست می

 شه؟ برای چی الکی دوست می -

حاال ، م بودهه با چند نفر دیگ ،بعد رفت گل کرد ،اول که با ساسی مانکن بود، براش تتو زددنیا 
ولی فکر کنم مهراد دوستش  .فقطهست برای معروفیت و حاشیه اینا گن همه میه، مهراد جمبا 

 .داره
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 کنی دوستش داره؟ چرا فکر می -

 .بعد گفت من کاری ندارم چندتا دوست پسر داشته ،تتو کرده پشتش رو خه چشم دنیاآ

 به نظرت درسته که گذشته دنیا براش مهم نیست؟  -

مهراد  ،هاتو تلگرام گذاشته بود یکی از این چنل رو دیدم، من یه تیکه از الیو مهراد جم و دنیا
 .نش مهمهاآل ،ریم ببینیم که کجا بودهنمی ،خوریمگفت وقتی ما یه مرغی می

 با مرغ مقایسه کرده؟ رو یعنی دوست دخترش  -

  .خوبه دیگه ،دارهدوست پسر نداشته، دنیا پول 6، 5 ره کالًآ

 تره اشکالی نداره؟ مهراد جم از دنیا کوچیک -
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 .ده به مهراد جممی ،بعد یه عالمه پول داره ،ترهمعلوم نیست بزرگ ،دنیا قشنگه ،نه

 ده؟ برای چی بهش پول می -

  .دیو ساختهوبسازه، براش تو ترکیه استرو که آهنگش 

 داره؟ دنیا جهانبخت پولپس  -

 .رهآ

 از کجا میاره؟ رو پولش  -

 .هستهم داره، پول مدل بودنش رو بندی انفجار سایت شرط

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ هست بندی چیسایت شرط -

 .برای مسابقه هست

 مسابقه چی؟  -

ودشم خ، رو هاتونحساب یدگفت من دارم میام سر میز انفجار شارژ کنذاشت میهمین استوری می

 .شهبعد اون پول چند برابر می ه،ذاریه پولی می ،کنهبازی می

 کردی؟  رو تو هم این بازی -

های بعد بازی ،کردیمباید حساب کاربری درست می ،زدمولی رو لینک که رو بیوش بود می ،نه
بگی گه درست ا ،برهکنی کی میبینی میروز قبلش پیش، تنیس و فوتبال و بسکتبال اینا داشت

 .دارههم های دیگه بازی ،شهپولت اضافه می
 ؟ ایهای دیگهچه بازی -

 .من فقط زدم رو لینک وگرنه ثبت نام نکردم ،داشت رو اینا ،حکم ،سنگ کاغذ قیچی، پاسور بازی

 چرا ثبت نام نکردی؟  -

 .دزدنمیرو پوالمون  ،گه خطرناکهداداشم می
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 داداشت بازی کرده؟  -

  .کنهاآلن دیگه بازی نمی ،کردی میباز 21داداشم بت 

 کنیم؟ تتو میرو عکسش  ،دوست داشته باشیم اًواقع رو یسک هراگر پس  -

 .رهآ

 ،تاهمورد عالق یهاعزیزم گفتی اآلن اینستاگرام نداری، قبالً که داشتی به جز پیج خواننده -
 کردی؟ نگاه میرو ا هبالگر و اهبازیگرصفحه 

رو ردن کرفتن رستوران و کافی شاپ معرفی میکردن یا میمن پیج کسایی که غذا درست می

  .دیدممی

 یعنی چی پیج غذاها؟  -

 .خورنغذاهای غولی می ،هارن رستوران و کافهاینایی که می
 کردی؟ برای چی دنبال می -

 جاهاگفتم ما بریم اونبابا می و منم به مامان ،کردنمعرفی میرو خوب  یرستورانا

 رفتی؟  د،ی که معرفی کردنهایتا حاال اون رستوران -

 .رهآ

 کجا بود؟  -

 جاهایی که معرفیخواد همه اونولی دلم می ،دیگه یجا باملند، رستوران ممد استیک بود و چند

 .برم رو کننمی

 م بگی؟ ه به من هست، یادت رو اهچندتا از این پیجاسم خوب  -

ی ول ،کننرن رستورانای خوب معرفی میاینا ایرانی هستن می ،شپز بابکآمستر شکمو، 
 .دیدممی رو هم کننهایی که خودشون غذا درست میخارجی
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 ی؟ سکچه ا مثل هخارجی -

 .ریزهمدل باحالی میرو محمد بوراك، نصرت که نمک  

 شپزی عالقه داری؟ آبه  -

آدم دلش  ،کننولی اینا چیزای خیلی خوشمزه درست می ،پزی کنمآشنه خودم دوست ندارم 
 کننغول درست می یو پیتزا تو تهران که ساندویچ مخصوصاً ،بخوره ، اون روخواد تو فیلم برهمی
 زیاد. آیس پک خوشمزه با خامهیا 

 یعنی چی غول؟  -

  .یعنی خیلی بزرگ

 ؟هست ندی گناهبدونی شرطخوب عزیزم می -

 .دونستمنمی ،نه
 ؟درنیگیا روزه می دخوننمثالً نماز می د،ت چه جوری هستناهاز لحاظ اعتقادی خانواد -

ع اما ماه رمضون موق ،گیریموقتی از یه چیز ناراحته، ولی روزه نمی ،خونهمامانم بعضی وقتا می

 .(دخند)می ریمیگکنیم و زولبیا بامیه اینا میافطار، افطار می
 خونه؟ا نماز میهچرا مامانت بعضی وقت -
 .زیاد وقت نداره ،اش کار دارهخه همهآ
 خونه؟بابات نماز می -

 .خونهنمینماز بابام  ،نه
 ر،ه طوایرانی چ یاهخارجی تام هاردی خوشت میاد، بازیگراز  هایخوب عزیزم گفتی از بازیگر -

 ؟دبه نظرت کدومشون بهتر هستن
 .گلزار
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 چرا گلزار؟ -
 تازه سوپر استاره، همه، داره، پولهست مدل و تیپه، چشاش رنگیه، خواننده، بازیگر، مجریخوش

 .عاشقشنا دختر

 ا ازش خوشت میاد؟هفقط به خاطر همین چیز -
 .ره دیگهآ
 سوپر استار یعنی چی؟ -

 .ی که از همه بهتر هستنیدماآیعنی 

 ؟سته یعنی گلزار از همه بهتر -
 .رهآ

 تونه باشه؟بهتر از اون دیگه کی می -
 .کننخاطر همین خیلیا بهش حسودی میه ب ،تو بازیگرا بهتر از گلزار نیست

 ؟دکننچرا بهش حسودی می -

 .گن سوپر استار نیستالکی می
 کی گفته؟ -

 .ولی چشاش سبزه ،دونمنمیرو اسمش  ،اهیکی از بازیگر
 رسته؟د ،بینیمی همسریال ایرانی گفتی  -

 .اال خوبههای سریدیتر سیبیش ،زیاد خوب نیست ،دهولی اینایی که تو تلویزون نشون می ،رهآ
 ؟هست های نمایش خانگیمنظورت سریال -

 .هترهبره یه کم آ
 از چه لحاظ بهتره؟ -

سریالش ، بینهمی رو دیشخره هر هفته سیمامانم می ،دهاآلن نشون می رو قازادهآمثالً سریال 
واهرم مامان و خکه بعضی وقتا  ،دنولی تو سریاالی ایرانی همچین سریالی نشون نمی ،قشنگه

 .کنمنگاه میبا اونا منم  ،بیننمیسریال 
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 ؟هست قازاده چیآمگه موضوع سریال  -
ولی یه دختر بدی  ،دهچادری نشون میرو که خودش  ،شههمین سینا مهراد عاشق دختری می

 .و هر هفته سریالش میاد ،با دشمن سینا مهراد دوست بوده اون ،بوده
 دی؟اهمیت می د،مد روز باشن ،پوشیایی که میهکه لباسخوب عزیزم تو به این -
 .پوشیم یا مدل موهامون برامون مهمهلباسایی که می م،تر مثل داداشمبیش ،رهآ
 ؟هست مدل موهات چه جوریمگه  -

 .وهای من و داداشم مدل موجیهم ،خط انداختمرو بغل موهام 
 یعنی چه جوری؟ -

ا سشوار موج بیا  ببندیم پشتموناونو تونیم با کش بعد می ه،بقیش بلند ه،کنار موهامون کوتاه

 .تهی یمثل مو ،دارش کنیم
 یا خودت خط انداختی؟ شده جوریخودش این ،عزیزم گوشه ابروت یه خط افتاده -

 .قشنگ شده نه ،خط کوچیک انداختیه دادم داداشم 
 چرا خط کوچیک انداختی؟ -

 .باحاله
 خط انداخته؟رو م ابروش ه داداشت -

  .قبالً آره
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟هست خوب مدل لباس پوشیدنت چه جوری -
 .خوبه

 ای دیگه؟هپوشی یا مدلاسپرت می ،یعنی چی خوبه -
 .دارم دوسترو تیپ پسرونه لش 

 ؟هست چه جوریاین تیپ خوب  -
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 .دستمال سر و از این چیزا ،تیشرت بلند ،شلوار اسلش
 ره؟ آ ،شهمعلوم می هاپاکم ساق ککه ی هست ا منظورتهاز همین شلوار -

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .رهآ

 ری؟ پس طبق مد پیش می -
 .رهآ

 پوشی؟ می د، روولی دیگه مد نیستن د،که هنوز قابل استفاده هستن یهایوسایل و لباس -

 .نه

 کنی؟ پس چه کارشون می -

ه به دمی ،کنهجمع میاونا رو مامانم  ،وگرنه اگه سالم باشن ،اگه خراب شده باشن میندازیم دور

 .هاش استفاده کننده بچهمی ،شناسهکه اون چندتا فرد نیازمند می ،هامونیکی از همسایه

 چه چیزهایی داده؟ مادرت مثالً  -

 .من که اضافی خریده بودیم یدفترای مدرسه نویا  جور چیزانلباسا و کفشا و ای ،کیف مدرسه

 خودت استفاده کنی؟  که ت قابل استفاده نبوداهکیف مدرس -

 .گرفتمیم نوش روباید  ،دوستام دیده بودن ،ولی آخه سال قبل استفاده کرده بودمش ،چرا سالم بود

 ؟ ی به تو گفتهادیگه ایهچیزچه بندی های شرطاین سایت هبع داداشت راج -

 ،الش شدخیولی باالخره بی ن،کنوابسته میرو بندی خیلی آدم های شرطسایت ،گفتداداشم می

ولی سر یه بازی  ،تومن 511کرد اون رو گه تومن ته حسابش مونده بود، تو یه روز می 21آخه مثالً 
 .از دست دادهم  رو تومن 511همون  ،باخترو دیگه شرط بست اون بازی 

 شنا شد؟آها داداشت چه جوری با این سایت دونیمی -

 ،کننیکدوم بازی نمولی اآلن دیگه هیچ ،کردنهمین تبلیغات اینستاگرام و دوستاشم بازی می
 .شارژ کردنرو خیلی باختن و هی حسابشون آخه 
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 .پس خوبه اآلن متوجه شدن دیگه -

 .خرنبورس سهم می یذارن تومیرو هایی که دارن اآلن پول ،رهآ

 دونی؟می ،چه جوری -

 گهکنن، داداشم میبعد سود می ،خریدهرو های بزرگ مامانم سهم شرکت و برای بابا مداداش 
 .شهپولمون زیاد می ،اگه نخوایم سریع برداریم ،این بهتره

 از دست داد؟  های شرط بندیتو این سایت روچه قدر پولش  برادرت دونیمی -

لی گفت و ،اولش ناراحت بود ،رفت سرکار جمع کرده بود رفتولی خیلی پوالیی که می ،دونمنمی

 .هااین سایت تو رهوقت نمیدیگه هیچ

 ؟ دبرای تو چیزی نخریدن -

 .تر بشم بعدباید بزرگ ،شهگه نمینه می

 داری؟ رو  ی کارتونیهاعزیزم تو اسباب بازی ابر قهرمان -

 .رهآ

 چه چیزهایی داری؟ -
خریده  رو هم و نینجامن بت تازه لگو ،دارمرو من بت و ن عروسک فانوس سبز، مردعنکبوتیم
 .بودم

 ؟ هست لگو چی -

 یهاقسمت ،ما باید درست کنیم ،های دیگه هستن اینادمکآو من بت لگو مثالً ،اسباب بازی
 .بهم بچسبونیمرو مختلف 
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 چه جوری؟  -

حاال ماشین یا هواپیما  ،هم وسایلشون ،درست کنیمرو دما آمثالً هم اون  ،که داره ایاز روی نقشه
 .بهم وصل کنیمرو هاش و موتور قسمت

 از این بازی خوشت میاد؟  -

 .کنیموقتی بهم وصلشون می ، مخصوصاًره خوبهآ

  ؟ها داریحاال خودت وسایلی از این ابر قهرمان -

  .دارممن بت من ادکلن ،رهآ

 ؟ هستمن بت ادکلناسمش  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه،وشرمن بت یه جعبه فلزی داره عکس ،مامانم رفته بودیم بیرون برای من و خواهرم خریدبا  ،رهآ

 .دارهرو ادکلن سیندرال  مخواهرم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بزنی؟ رو ها تا حاال برای تولدت شده تم این ابر قهرمان -

رو کیکم عکس مردعنکبوتی سفارش داده بودن  ،بابام برای تولدم و مامان ،خیلی کوچیک بودم 
حتی لوازم تحریر کالس  ،دندون و مسواك خمیر ،دوست داشتمرو خیلی مردعنکبوتی  چون ،بذارن
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 ،مردعنکبوتی بود ، همهماهکیف و کفش مدرس ،کشخط ،کنم جامدادی، پاكه بودکه گرفترو اولم 
 .دارم رو من همه وسایل مردعنکبوتی که شددوستام حسودیشون می

 شد؟ حسودیشون می وتن چرا دوستا -

  .نداشتنرو مردعنکبوتی  هایخه اونا همه چیزآ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ومد؟ اقدر از مردعنکبوتی خوشت مینیچرا ا -

 .کرد باحال بودرو ساختمونا پرواز می ،که تار مینداختاین 

 انجام بدی؟ رو اش هتو بخوای کار که موقع شده بوداون -

 .پریدماز مبل می ،رهآ

 بخوای درست کنی؟  و اون رو اینترنت ببینی یتا حاال شده چیزی تو -

 .رهآ

 ؟چی بوده -

رست دصندلی منم با کمک داداشم  ،کننمن یه بار دیدم با چوب بستنی صندلی درست می -

 .دارمشهم اآلن  ،کردم

 درست کردنش راحت بود؟  -
 .ولی داداشم برام رنگش کرد ،چسبونیدمبهم میرو ها بستنیباید چوب  ،رهآ
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 چه جوری رنگ کرد؟  -

 .با اسپره رنگ رنگش کرد ،که درست شدبعد این

 چرا خودت انجام ندادی؟  -

شد نمی اتاقم یه بوی بدی گرفت ،هایرنگ کنم با این اسپررو یه بار قبالً اومدم قاب گوشیم 
دفعه دادم داداشم رفت تو پارکینگ با این ،اصالً خوب نشد ،بعد همه جا کثیف شد ،نفس کشید

 .رنگ زد یاسپر

 رنگ کنی؟ رو خواستی قاب گوشیت چرا می -

که قاب نبه جای ای ،هایی که دیگه رنگشون رفته و قدیمی شدهاین قاب ،اینترنت دیده بودم یتو
 .ولی اصالً مثل اون نشد ،جدید بگیریم خودمون درستش کنیم

 خونه درست کرد؟  یم تورو ه اون -

 .انداختم دور م روقاب ،ولی برای من بد شد ،رهآ

 برات جالب بوده؟ که یا دیدی ایی سرچ کردیهگوگل تا حاال چه چیز توی خوب عزیزم تو -

 .تست شناخت باب اسفنجی
 
 

 

 

 

 

 

 

 ؟جوری هست چهاین تست  -
 .شناسیممیرو گه چه قدر باب اسفنجی مثالً می ،تا سواله11
 داشت؟  ایخوب چه نتیجه -

 .نتیجه تست گفت خوب بود ،تا غلط داشتم 2تا سوال  11من از 

 داشت؟رو فقط همین تست  -
تو کدوم دنیای انیمیشنی زندگی یا  های دیگهانگری بردز و کارتون ،های دیگه دارهتست ،نه

 .گه شبیه کدوم شخصیت معروفیهایی که میو برنامه ،مونهفیلترها می باحاله مثل این ،کنممی
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 ها استفاده کردی؟ تو از این برنامه -
 .رهآ

 ؟هست واقعی، گه شبیه کدوم شخصیت معروفیکه می اینبه نظرت  -
یکی  گه شبیهیه بار می ،گه شبیه رونالدوییهر بار یه عکس از خودت بدی یه بار می ،نه بابا

یا  شییگه اگه پیر بشی این شکلی ممی ،کنهمثالً پیرمون مییا  فقط واسه سرگرمیه ،الکیه ،دیگه

 .کنهها میشبیه بچه رو شکلمون
 ؟هست چی ،کنهپیر میآدم رو برنامه که این  -

 فیس آپ.
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 شنا شدی؟آ این برنامه چه جوری با -

 .احالهب ،دیدم رو منم دانلود کردم برنامه ،واتساپ گذاشت یپیر کرده بود تو رو عکسشدوستم 
ون بهم هاششه در مورد رقصمی ،رقصیدیدها میبازی فورتنایت تو کنسرت یعزیزم گفتی تو -

 بگی چه جوری هست؟

 .های فورتنایت خیلی معروفهرقص
 چرا معروفه؟ -

 یدو سیزنکه برای  ،دارم دوسترو  wormو  flossمن خودم رقص  ،رقصای باحالی داره

 .فورتنایته
 ؟دا چه جوری هستنهاین رقص -

 ،گیرهیدرد مکمر آدم ولی خیلی  ،ریممثل کرم باال پایین می ،خوابیمرو زمین میتوی رقص وورم 

 .دیمتکون میرو کنیم و کمرمون ور میور اوناین رو دستمونفلوس رقص توی و 
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 انجام دادی؟رو ا هتو تا حاال این رقص -
برای من ، گیرهبدنشون درد نمیکه دن نجام میوورم رو ا دونم اونا چه جوری رقصولی نمی ،رهآ

 .رنولی خیلی خوب می ،خوره رو زمینمحکم می

 .و واقعی نیست هخوب شاید چون تو بازی -
فکر کنم چون  ،چرخنمونن و میرن رو سرشون میمی ،دیدمرو هیپ هاپ  یمن رقصا، نه

 .خوب بلدم رو من رقص پاش ،ولی اینا سخته ن،کنتمرین می
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 چه جوری بلدی؟ -
 .یاد گرفتم دیگه

 ؟دنهدانجام میرو ها تو این رقص یدوستا -

 ،ترفمیرو هیپ هاپ  یبعد رقص پا ،یکی از دوستام از این کفشا خریده بود که چراغ دارن ،رهآ
 .فیلم گرفت گذاشت تو چنل آپاراتش

 رفت؟رو برای چی حاال این رقص  -
 .دهانجام میرو چی بشه  هر و چالش و رقصاون 

  ؟هایی انجام دادهدیگه چه رقص -
 .مسخره شده بود ،ولی خوب نشد ،رفت گذاشت رو همین چالش عینک

 ؟دبیننهمه میرو، ذاره گکه از خودش می ییاهاین فیلم -
 .خوره براشنمی ویوزیاد  ،نفره 11 کالً

 ؟سته این بازی کنسرتش قاطی یخب تو ،گفتیهای بازی فورتنایت میرقص هبع داشتی راج -

 .هم مرد ،هم کارکتر زن داره ،ره دیگهآ
 ؟درقصنبا هم می -
 ،زنیمبرو این رقص بازی بیا  یگیم تومی ،زنیممثالً من و دوستم تو واتساپ بهم زنگ می ،رهآ

 .با هم برقصیم از صفحه فیلم بگیریم

 از این بازی خوشت میاد؟ -
 .ولی یه بدی داره ،ره بازی خوبیهآ

 ؟هست بدیش چی -
اآلن  ،شهیلتر میف بدون فآ ولی کاال ،شهفیلترشکن نمیدون ب ،حتماً فیلترشکن داشته باشیم باید

 .تونم بکنمنمی رو فیلترشکن ندارم به خاطر همون دیگه این بازی ،شهیه مدت می
 زنید؟خود فورتنایت حرف نمی یچرا تو -

 .شیمبن می ،گن اگه فحش بدیمخه میآ
 دید؟برای چی فحش می -

 .فحش که نیست

 گید؟چی می -
 ،شنیدنرو مون ونایی که صدا، اf**kبشنون بعد بگیم  رو که همه صدامونمثالً اگه بذاریم رو این

 .به خاطر همون واتساپ بهتره ،تونن ریپورت کننمی
 هایی از انگیسی بلدی؟دیگه چه فحش -
 bi*ch. و f**kهمین  
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 دونی؟ میرو  هاکلمه معنی این -
 .رهآ
 حاال چرا باید فحش بدید؟ -

 لعنتی شیت،معنی یا  what the f**kگم کنیم میوقتی تعجب می ،دست خودمون نیست 
 شه.می

 ها فقط مارشملو میاد؟این کنسرت یخوب تو -
لوار یه ش ،یه رپر خیلی باحال بود ،یه بار تراویس اسکات اومده بود ،میادهم خواننده دیگه  ،نه

بی شد بود و آهمه جا  ،وقتی اومد همه از زمین پرت شدیم رو هوا ،پوشیده بود و تیشرت نداشت
چندتا اسکلت اومدن کنارش  ،ما ریز بودیم و دوتا نور زد بهم ،تر بودتراویس اسکات از همه بزرگ

 .های خارجی خیلی باحالهاصالً کنسرت ،رقصیدنمی
 های خارج؟داری بری کنسرت دوست -

 

 .ینیمباید فقط بش، جا ما اگه بریم کنسرتولی این، رقصنهمه می، ترهره کنسرت خارجی باحالآ

 ؟رو دوست داری یا فقط هیپ هاپدوست داری رو هم آهنگ ایرانی  -
هیپ هاپ  ،گهمثل امیر خلوت که می ،خوننهایی که هیپ هاپ و رپ میدارم خواننده دوست

 .دونه مینمهمی ،آیینمه ،جاش تویه سینمه ،دینمه
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 ؟خوای چه کار کنیخب اگه زیاد پول داشته باشی می هست، عزیزم تو گفتی پول برات مهم -
 .رمکشور عقب مونده میاز این 

 گی عقب مونده؟چرا می -

 .س دیگها هعقب موند
 کنی؟جوری فکر میجایی شنیدی یا خودت این -

 همه رپرامون رفتن ،کننوگرنه اعدامش می ،جا انتقاد کنهتونه اینیه رپر نمی ،گنخب همه می

کت لمم وگرنه وضع ،انتقادپذیر نیستن ،مونه وگرنه میندازنش زندانهیچ رپری تو ایران نمی ،خارج
 .این نبود

 ؟هست وضع مملکت چه جوریمگه  -
 .یارو پول گوشت و مرغ نداره

 شناسی که پول گوشت و مرغ نداره؟کسی می -
 .هزارتا گدا هستها خیابونهمین یا توی  کار هایبچه

 کنی؟ های کار کمک میتو خودت به بچه -

 .دنبابام بهشون پول میو مامان 
 دونستی؟می ،فقیر هستهم خوب تو خارج  -

 .جا وضعشون بهترهاون یهاگدا
 دونی؟ از کجا می -

 .گیرنکاری میحقوق بی ،گه اونایی که کار ندارنمامانم می
 ؟دبرن د خارجنهبخوا د کهین نظری دارننچ تو هم یاهدوست -
 ،تونیم یه بازی بخریمجا ما نمیاین ،تر بازی کنهجا راحتاون ،خواد بره خارجره دوستم که میآ

پول  ،مدیمیرو بره تو اکانتمون و رمز و ایملیمون  ،باید به یه نفر که خارج سایت زده پول بودیم

 ،دیمخریجا میخودمون همین ،اگه تحریم نبودیم ،بخرنرو ها ریزیم به حسابش تا برای ما بازیمی
 .انقدر سخت نبود

 هستیم؟ دونی برای چی تحریممی -
 ،تر نیستاآلن افغانستان یوتویوب فیل ،ها بیان تو کشورمریکاییآمریکا بدیم، شاه گذاشت آچون با 

 .ولی ما فیلتریم

 زمان شاه تحریم نبودیم؟ -
 .نه

 کنی زمان شاه همه چی خوب بود؟فکر می -
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ی اآلن دزدی ول ،دادنبازم به ما یه چیزی می ،کردنگفت اگه اونا دزدی میولی بابام می ،نه
 .دننمیهم هیچی  ،کننمی

 ؟چه کار کردکنی باید حاال فکر می -

 .ماگه جنگ شد با دشمناشون بجنگی ،تحریم نکننرو اونا ما  ،دوست بشیمها باید با آمریکایی
 از مدیر بودن چه حسی داشتی؟ ،ت بودیاگفتی مدیر کانال تلگرام -

 .حس خوب
 ؟هست این حس خوب چه جوری -

 .رئیس هستمیه کنم حس می ،همین
 ؟داره رئیس باشی حس خوبی -

 .ده، اآلن همه دوستام چنل آپارات و تلگرام دارنره کیف میآ
 ؟دذارنگاین چنل آپاراتشون چی می یتو -

 د.ذارنگفیلم می، A علیرضا ،اون یکی اسم خودشه ،گذاشته .احمد ذ رو یکی اسم چنلش

 ؟سته اسم دوستت احمد -
 .کننش میاهمسخرهست که یکی  .احمد ذ ،نه
 ؟دکننش میاهبرای چی مسخر -

 .دارهخیلی باحال و خنده ،جور جاهاگه شهال نرو اینمرده می یه پیر

 ؟توضیح بدی ترکم بیش کش یهبع شه راجمی -
 ،زنه، مزاحم تلفنی پسره ولی صدای دختر در میارهمرده با یه مزاحم تلفنی حرف می این پیر

 .کردنش میاهیه مدت همه مسخر ،مسخره بازی در میاره
 تو از کجا شنیدی؟ -

 .یمگیگیرروم نمیآگم می ،گیمشهال نمی هاآلن دیگ ،دیگه هجوریتو اینترنت، همیشه این
 ؟هست چیگی، حرفی که میاین  -

 از این پیکسلگن، تازه میاونو همه و  ،شهیهو تیکه کالم همه می ،فتهایه اتفاقی می هر بار
 یریمگیگروم نمیآس پس نگیریم *خیلی خوبه، تا ق ،دم هستشهال، خدا وکیلی صد تومن می

  .(دخند)می

 ایی هست؟هدیگه چه چیز -
 .گفتنگیگیریم میروم نمیآاین آهنگی بود قبل  ،هارمانم بابا نرده چارچارفم

 گی؟تو می -
 همسخر بعد همه ،دیدم یه نگهبان پارکی بود داره، همین چند وقت پیش یه کلیپره خیلی خندهآ
 .گیرهمی ماهخند ،گمموقع می هر ،خیلی باحال بود ،کنهها پیش پیش میگفت به گربهمی ،کردنمی
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 گیره؟ ت میاهچرا خند -

 .کنهها پیش پیش میبعد این تیکه تو دهنم افتاده بود که به گربه ،خه لهجه داشتآ

 د؟ جریان این موضوع چی بو -

رو ها که انگار یه نفر گربه ،های پاركمورد گربه کردن دراز نگهبان پارك داشتن مصاحبه می
 .گیرهمیرو ها . گربه.و. گه پیش پیشگفت اون دزده میاد میمی ،دزدهمیندازه تو گونی می

 شی؟سریع متوجه می ،پس هر اتفاقی بیفته -
 .رهآ

ال کردی، دیگه دنب رو به گلزار گفته سوپر استار نیستیکی که جریان این ،تو مصاحبه اول گفتی -
 ی؟ش هستقدر پیگیرنیا و چه موضوعاتی بود که خوندی

نی بیباالخره می ،ری وقتی هستجا می هر ،خونمبینم میولی وقتی می ،کنممن دنبال نمی
 اآلن هر ،انه پارسا بودرفتی ریحجا می هر ،همین ریحانه پارسا کل اینترنت راجبش نوشته بود ،دیگه

 .گیگیریمروم نمیآکنی جا نگاه می

 
 

 

 

 

 

 

 

 ؟دکننش خیلی حمایتش میاهخانواد ،گیرهگفته بودی مامان دوستت ازش فیلم می -

وگرنه مامانش  ،بذاره چنل آپاراتش ،مامانش خواست ازش فیلم بگیره فقط چندبار از ،نه خب
 .دهها میبه غریبهرو دونه شمارش نمی
 ده؟ ها میبه غریبه رو شاهبرای چی شمار -

بعد اول  ،ترهاز ما بزرگ ،پسره کنکور داره امسال ،نفری 3کنیم ما تو یه بازی با یه پسره بازی می

 .ولی من ندادم ،دادهرو داد بهش و اآلن شمارش  رو یدی تلگرامشآ
 داد؟ رو ش اهچرا شمار -

 .بریم بازی کنیم 11ذاره مثالً قرار می ،هم کنیم باکه بهش بگه کی بیاد بازی برای این

ی گی یا جایخودت می غول، گنداری، این ساندویچ که بهش می گفتی ساندویچ غول دوست -
 شنیدی؟
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ون و پیتزا و بیچ غول بزنیم، خیلی باحالن توش ژاموگن بیاین یه ساندشنیدم تو اینترنت می ،نه
 .سوسیس همه چی داره

 

 

 
 

 

 

لی زمانی و ،ذارهمیرو فقط یکی از اینا  ،ریماین ساندویچ فروشی که خودمون می ،ساندویچتو یه 

سن مهای هحاال بعضی بچهیا  خیلی باحالن ،کننمعرفی میرو رن این رستورانا که این پیجا می
 .خورندن میسفارش می رو شون غذاهاهتو خون ،من هستن

 ؟ دکننمعرفی میرو ها یعنی رستوران -

 .خریدن گن مثالً از کجابعضی وقتا می ،خورننه فقط می
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاهدوست ،خواستیم وسیله نو میه ولی باز ،که گفتی وسایلت قابل استفاده بودنعزیزم این -

 ؟ ددارن رو همین نظر هم تو

 کردنیاستفاده مرو  داریم، ولی بعضی دوستامم بودن کیف سال قبلشون چیزای نو دوست ، مارهآ
 .خریدنروپوش نمییا 
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 ؟دخریدیندونی چرا نمیمی -
 .خسیس هستن 
 ؟ دنهست چرا خسیس -

 .خرنهمین دیگه نمی
 د... .خوبه که ازش استفاده کنن ،م باشهه خوب اگه سالم -
 .بهترن ،خه چیزایی که جدید میانآ
  ؟کنیچه کار می ،یه باشنداشترو ولی پولش  ،از چیزی خوشت بیاد راگ -

کارایی  2121های ولی گوشی 2112، اآلن گوشی من شجمع کنم بگیرم رو کنم پولمسعی می
  .هر چیز جدیدش خوبه ،رن بدون هیچ لًگیامیرو ها همه بازی ،تر دارنبیش

 ؟ سته اآلن چه لباسایی مد -
 .ترناین لباسا که از سایز خودمون بزرگ

 چرا؟ -

ها تازه از این گردنبند گنده ،پوشنمیرو این مدل لباس  ،دارن دوستاونایی که هیپ هاپ 

 .میندازن تو گردنشون
ل تر بودی، کارتونی ببینی و بخوای مثوقتی کوچیک ،کبوتینشده حاال به جز کارتون مرد ع -

 کنی؟باون شخصیت کارتون رفتار 

 .خریدمهم دوست داشتم، تازه نانچیکو رو ره من کارتون الکپشت نینجا آ
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسباب بازی؟ ینانچیکو -

 بکه،س و یکی اسباب بازی که پالستیکی ،تا نانچیکو دارم 3اآلن  ،ولی واقعیشم دارم ،اولش آره

 هست. سنگینم فلزی، یه چوبی یه دارم، دیگه هم دوتای ولی

 خریدی؟اون رو خوب مگه بلد بودی از نانچیکو استفاده کنی که  -



 / چند مصاحبه با کودکان پیس دبستان 12

 .ومداولی خوشم می ،نه

 از کجا خریدی؟رو واقعیش  -

 .از لوازم ورزشی

 ؟دموافق بودن تباباو مامان  -

 .ولی راضیشون کردم ،خورهدردم نمیه سنگینه ب ،زنم تو سرمگفتن میمی ،نه

 چه جوری راضی کردی؟ -

 گفتم.می روز هر شاههم

 ؟دخریدنبرای تو  ،که دیگه نگیپس برای این -

 .رهآ

 آسیب ندیدی؟در جریان استفاده از اون خودت خوب  -

بچرخونم و از زیر پام رد  ،ولی اآلن بلدم تند تند برم ،ورور اونزدم ایناش میچرا اون اول همه
 .کنم

 بزنی؟  ی همسیبآشده بود به خودت با نانچیکو  -

 .زدم به خودمگاهی توی بازی اشتباهی اون رو می ،رهآ
 سیب بزنی؟ ای هم آکنی، به وسیلهبازی میبا نانچیکو وقتی داری شده  -

 آره، یه وسیله دکوری مادرم رو شکوندم.

 مامانت چه کار کرد؟  -

 .ولی بعد چند روز بهم داد ،ازم گرفتاون رو 

 خودت یاد گرفتی یا از جایی دیدی؟ -

گی نشون مای جنموقع خیلی از این فیلشبکه نمایش اون ،دیدمهمون کارتون الکپشت نینجا می
م هر ه هتو خون ،دیگه دیدم و خودم یاد گرفتم ،کردنو بعضی وقتا از نانچیکو استفاده می ،دادمی

 کرده اونا رو هم دانلود بود، نانچیکو آموزش و بازار پلیکردم، تو فروشگاه بازی می ،کار بودمموقع بی

 بودم.

 چه جوری بود؟ -

 .خوب بود ،چه جوری بچرخونیمش ،دستمون بگیریم داد مثالً چه جوری نانچیکویاد می

 کنی؟ پس هر چیزی بخوای یاد بگیری از تو اینترنت پیدا می -

 .همه چی میاد ،کنمسریع سرچ می ،رهآ

 کنی؟م باز با نانچیکو بازی میه ناآل -

 .دنتر حال میاینا بیش ،کنمف بازی میآ اش فورتنایت و کاالاآلن همه ،نه
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 جا نشستی؟ کاش ییعنی همهخوب  -

 .رهآ

ی بازو داری بمونی خونه  ری یا دوستبابات بخوان برن بیرون تو باهاشون می و اگه مامان -

 کنی؟

 .ولی تو خونه بهتره ،کنمتو ماشینم بازی می

 چرا تو خونه بهتره؟ -

بخواد با شه حرف زد، ولی تو خونه تنها دیگه هر چه قدر دلم خه تو ماشین موقع بازی نمیآ
 .رومآگه مامانم نمی ،اگه داد بزنمیا  زنمصدای بلند حرف می

 زنی؟مگه موقع بازی داد می ،چرا -

و رگه یه بار دیگه داد بزنی گوشی می ،کنهولی مامانم میاد دعوام می ،های حساس آرهقسمت

 .گهمیرو این  ،زنمرما یا یه ذره بلند حرف مییگمی

 تر صحبت کنی؟رومآخوب بهتر نیست  -

 .باید به دوستم بگم حواسش باشه ،باید بکشیمرو خه دست خودمم نیست که، دشمن آ

 زنه؟ مثل تو داد میهم دوستت  -

 .شهش پاره میاهزنه گوشم پردیهو داد می ،ذارمزفری نمیدخاطر همون هنه ب ،رهآ

 زنید؟ داد می ،شیدعصبانی میهیجانی و پس زمانی که  -

 .رهآ

 ؟ مگیرازت می رو گه گوشیمی ای،ای دیگههمامانت چه زمان -

 .گیرممیرو کنه گوشی تهدید می ،موقع کاری کنم که مامانم خوشش نیاد هر

 ازت گرفته؟  رو تا حاال گوشی -

 .رهآ

 خوب تو چه کار کردی؟  -

ی یواشک ،بدونم کجا گذاشتهرو ولی اگه جاش  ،گیرمکنم میقدر خواهش مینیبعد چند روز ا
 .دارممی شبر
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 شه؟ مامانت متوجه نمی -

 .حواسم هست ،نه

 کنی؟ چه کار می ،دیگه به جز داد زدن -

  .اآلن لبم همه پوست پوست شده ،خورممی ومثالً بعضی وقتا پوست لبم

 چرا؟  -

 .دونمحواسم نیست، نمی

 گید؟ چی می به هم بازی یتو -

 .همینا ،نبینهرو قایم شیم که دشمن ما  ،نهر باشه و به موقع بزیهمین حواسش به ت

 کنی؟ چه کار می ،بازی ببازیتوی اگه تو  -

 .شهبزنمش، اعصابم خورد می رو که بهش باختم یخواد اوندلم می

 چه جوری بزنی؟  -

 .با مشت بزنم تو صورتش

 ؟ زدی تا حاال با مشت تو صورت کسی -

  .نه

 ماً باید ببری؟ حت ، یعنیشهبرای چی اعصابت خورد می -

 .دوست ندارم ببازم ،رهآ

 شه؟ خرش چی میآخوب این بازی  -

 .ریم باالترجوری مرحله به مرحله میهمین

 بازی پایانی نداره؟  -

 .نه

 کردی؟ هم بازی فکری  ،های خشنتا حاال به جز این بازی -

 .رهآفکری ترسناك 

 هم ترسناك؟ و یعنی هم فکری  -

 .رهآ

 ؟ هست چه جوری -

تو یه اتاق گیر افتادیم باید فرار کنیم و راه حل پیدا کنیم، و زمانی که  ،یه بازی مثل اسکیپ روم
 .شممی)بازنده( ور اگیم ، اگه ببینهرو، جن میاد باید قایم شیم نبینه من 

 ؟ هست خوب این کجاش فکری -

 .میاز کنب رو در ،ببینم کلید در کجاست ،باید پیدا کنیمرو راه خروج  ،همین دیگه

 ؟ هست اسکیپ روم چی -
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 .تو کوروش تهران هست ،حل کنیم رو باید معماهاش ،ریمهمین اتاق فرار که چند نفری می

 تو رفتی؟  -

 .نه، داداشم با دوستاش رفته بود

 داری بری؟  م دوسته خودت -

 .ولی شاید بترسم ،رهآ

 ترسی؟ می -

 .کمه ی

 ترسی؟ از چی می -

 .زیر تختم هستکنم یه جن فکر می

 کنی؟ چرا همچین فکری می -

 .نهکنم زیر تختم جخاطر همون فکر میه ب ،بعد زیر تختش یه جن بود ،خه یه فیلم دیده بودمآ

 

  
 

 

 

 

 

 ؟ هست کنی جنه چه شکلیفکر می -

 هست. که جلو صورتش مو ،جنه یه دختر با موهای بلند مشکی
 کنی؟ ترسی چه کار میخوب وقتی می -

 .رم زیر پتومی

 ترسی؟ جوری دیگه نمیبعد این -

 .نه

 شه؟ خوب زیر پتو گرمت نمی -

 .کنمشه یه کم عرق میولی هوا گرم می ،ن که نهاآل

 مونی؟ زیر پتو میباز  ،شهگرمت میوقتی بعد  -

 .ترمجوری راحتاون ،رهآ

 کنی؟ نگاه می رو ای ترسناكهم چیزه ترسی بازکه میاآلن با این -

 .ترسمشبا می ،ترسمصبحا نمی ،رهآ

 ا؟ هچرا شب -
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 ه.خه شبا تاریکآ

 خوابی؟ تنها تو اتاقت می -

اگه داداشم بیدار باشه  ،رو تخت خودمهم من  ،خوابهاون رو تخت خودش می ،نه با داداشم

 .ترسمیه کم می ،ولی اگه زودتر از من خوابش ببره ،ترسمنمی
ت به دس با دزدیاون رو ولی  ،دست بیاریمه بخوایم پول ب خب اگه ،گفتی پول برات مهمه -

 ؟ هست نظرت در این مورد چی بیاریم،

 .ولی باید ببینیم از چه جهتی نگاه کنیم ،دزدی کار خوبی نیست

 یعنی چی از چه جهتی نگاه کنیم؟  -

شکالی اکه قدر خودش دزدی کرده و داره اون، دار بگیریم مثل ساشا کار بدی نیستاگه از یه پول

 .نداره

 ؟ هست ساشا کی -

 .قازادهآیه 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 خوب چه کار کرده؟  -

 .یه عالمه زن داره ،با پول باباش رفته خارج

 ا دزدی کنیم؟ هخوب پس یعنی نباید از فقیر -

 .وردنآدست ه نه اونا خودشون به سختی پول ب

ین ندوست داشتی تو ایران چ ،های خارج گفتی خوشت میادها و کنسرترقص هبع راج -
 هایی باشه؟ کنسرت

 .بریم برقصیم ،ره، دیسکو باشهآ

 ؟ دکنندیسکو چه کار می یتو -

 .اصالً شادی نداریمه، شهادتاش ه، همهداریعزااش جا همهولی این ،رقصن، شاد هستنمی

 بده؟  ،یعنی فقط چون دیسکو نداریم -
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برن لباسای اژدها بپوشن تو خیابون  ،هایی مثل چین نداریمما جشن ،خه فقط دیسکو نیستآ
 .کننگریه می ،ریم بیرون همه سیاه پوشیدنبرقصن، تو همین شهادتا وقتی می

 های ما مثل عید نوروز بهتره یا کریسمس؟ به نظرت جشن -

 .ترهکالس ولی کریسمس با ،هر دو خوبه

 ؟سته ترچرا با کالس -

ن ل براشویبابانو ،کننتزئین می ،ذارنجا میکادوهاشون رو اون ،کریسمس دارن خه اونا درختآ
 .تر هستنکالس اونا کالً با ،حاال برای ما حاجی فیروز زشته ،هدیه میاره

 ؟دگیرنخانواده شما کریسمس جشن می -

 مه اخیلی باحاله، مامانم گفته سال دیگه م ،دارم از اون درختا داشته باشیم ولی دوست ،نه

 .ریمیگمی

 تو خواستی؟  ،چرا -

هم ما  گفت و بعد استوری گذاشت، مامانم دید ،تزیین کرده بود و نه زنداییم از اون درختا خرید

 .قشنگه ،بخریم

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 تونیم شاد باشیم؟ به نظرت چه طوری می -

 .تفریح زیاد داشته باشیم، ورزشامون مثل خارجیا باشه

 ا باشه؟ هورزشمون مثل خارجی کدوممثالً  -

 .روزای تعطیل بریم گلف بازی کنیم ،زمین گلف داشته باشیم

اش غم همه ،کنیمشادی می و توی اون خوب ما تو فرهنگ خودمون که عید نوروز داریم -
  .نیست

 .، دیگه چیزی نداریمرو داریم خب فقط عید و شب یلدا

 فقط همین دوتا؟  -

 .اش جشنههمه ،ب بازی دارنآرنگ دارن، جشن گِل دارن، جشن ره، ولی تو خارج جشن آ
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 دونی؟ های قدیمی چیزی میبازی هبع راج -

 یعنی چی بازی قدیمی؟ 

 . .هایی مثل یه قل دو قل، هفت سنگ و..بازی

 .بازی کردمرو ولی خروس جنگی ، ولی تا حاال بازی نکردم ،شنیدم رو ره اسماشونآ -

 های گوشی؟ یا بازی سته بازی خروس جنگی بهترخوب به نظرت  -

 .ولی گوشی بهتره ،معلومه بازی گوشی، اونام خوب هستن

 گذره؟ تر خوش نمیکنید بیشدست جمعی بازی میرو ا هاون ؟چرا گوشی بهتره -

  .کنیمبا گوشی گروهی بازی می

 .بینینمیرو که دوستت  ولی با گوشی رو در رو د،ها واقعاً افراد هستنخوب تو این بازی -

 .پیشمون هستن که واقعاً جوری باشه که انگار ،کنندانشمندا یه کاری می بعداً
مثل  ،دونیمی رو معنیش ،کنیتو تکرار میرو شه ایی که گفته میهقبالً گفتی بعضی چیز -

 هارمانم که گفتی؟
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ل و مواد راجب گُ ترکی ،چافمگه هارمانم بابا نرده چاف که میولی این رو، شاهدونم همنمی
 .سکل کرده بودن با ایناُ رو چه قدر معلما ،یه جا نوشته بود معنیش اینه ،گهمی

 چرا؟  -

هارمانم بابا نرده چاف  ،نوشتننالین میآها تو کالس آموزا یا دانشجودیدم دانشرو هاش کلیپ
اونا  .شممتوجه نمیرو سوالت  ،گفتن اینا چیهخوندن میبعد معلما یا استاد دانشگاه می ،چافم
 .کننشون میهفهمیدن دارن مسخرنمی
 ؟ ددادنمی رو دونی چرا این شعارمی ،تیکه کالمت شده بود ،گیگیریمروم نمیآگفته بودی  -

 .گیگیریمروم نمیآ ،س پس نگیریم*گفتن تا قره میآ

 س کجاست؟ *دونی قمی -

بهشون  ،کنه دیگهکنم تو فلسطین، ایران بهش کمک میدونم حس میای دقیق نمییه منطقه
 .دهپول می

 ده؟ برای چی بهشون پول می -

  .بجنگن دیگه با داعش

 ؟ هکنبهشون کمک میکه ایران  هست به نظرت کار خوبی -

 .ن بدهکنیم آمریکا باهامومی رو نه به ما چه، همین کار

  بده؟ باهامون مریکاآکنیم، یعنی چون به قدس کمک می -

 .ره فکر کنمآ

 بهش کمک کنیم؟  ، نبایدکسی نیاز به کمک داشته باشه اگه پس -

 .ها دوست باشیمباید با قویما  ،کنه کهبه ما کمکی نمی ،خه اگه اون ضعیف باشهآ

 ها دوست نباشیم؟ چرا با ضعیف -

 .ت باشیم دیگهها دوسباید با قوی
 خوبه؟ د،کننیا عمل می دکننرایش میآا هکه دختربه نظرت این -

 .رایش کننآنباید  ،نه

 ؟ درایش نکننآچرا  -

 ور دارن شوهرشوناینا  ،ترسهطرف می ،پاك کنن رو رایششونآبرن  ،عروسی کردن چون بعداً
 .زننگول می

 کی گفته؟  -

ی خیل ،مرد شد ، بعدپاك کرد رو رایشآدار دیدم شبه عروسی، عروس رفت تو یه کلیپ خنده
 .دار بودخنده

 عمل کردن چی؟  -

 .عمل نباید کرد ،نه
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 چرا نباید عمل کرد؟  -

  .نیست اصالً خوب، کننی میگلباشون به این گند ،کننکوچیک می وآخه دماغاشون ،شنزشت می

 شون شکسته باشه چی؟ یخوب اگه حاال بین -

 .نباید عمل کنه ،ولی مرد دماغشم بشکنه ،موقع عمل کننحاال زنا اون

 چرا مرد نباید عمل کنه؟  -

ولی عمل هست،  رو صورتش جای چاقو، (گرشخصیت بازییک ) راسل ادلر .شهسوسول می

 .کنه کهنمی

 از راسل ادلر خوشت میاد؟  -

 .ادلر صدا کننراسل رو گم من به مامانم می ،رهآ

 
 

 

 

 

 

 

 راسل ادلر کی هست؟  -

گرفته  ور اونایی که شخصیتش ،دیدم ونگرفتم ولی فیلمش رو من شخصیتش ،فآ تو بازی کاال

 .کنهخرش خیانت میآ مخفی سیا، یه مأمور ،خیلی خوب بود ،بودن

 کنه؟ چرا خیانت می -

 .هستن مریکایی خیلی خفنآ یکه اطالعاتش لو نره، مأمورابرای این

 چرا خفن هستند؟  -

 .های سخت گفتن خوبهدن، راسل ادلر برای مأموریتکارای باحالی انجام می ،خفن هستن دیگه
 ؟رو یاد بدناز حیوانات مراقبت هایی تو گوشیت داشته باشی که عزیزم تا حاال شده بازی -

 .تونیم بکشیمشونهم می ،تونیم از حیوانات مراقبت کنیمهم می ،تو بازی مانکرافت هست 

 برای چی بکشی؟ -

  .تونیم الکپشت بندازیم تو یه ماده مذاببازی مانکرافت می

 شه؟ بعدش چی می -

 .مردبعد می ،خورددًمیج می

 ومد؟ اخوشت می -

 .هشموقع مردن خیلی باحال می ،مانکرافت بندازی تو مواد مذاب یآخه هر موجودی تو ،دادره کیف میآ
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 شه؟ چه طوری باحال می -

 .میرهبعد می ،پره باال پایینمیره، میوقتی که داره می

 کردی؟رو تا حاال خودت با الکپشت این کار  -

فتادن ات میسشکذاشتم رو حلزون میقبالً می رو پام ،ولی تو شمال رو دیواراش حلزون هست ،نه
 .ببینم چه جوریه رو خواستم حلزون از صدفش جدا شه پشتشمی، زمین

 شکوندی؟می هست، اونا رو که ببینی چه جورییعنی فقط برای این -

 .رهآ
 ش تحقیق نکردی؟ هبع چرا راج ،بفهمیچیزی مورد حلزون  که دربرای این -

 .زمایش کردم دیگهآجوری ولی اون ،تحقیق کنم که فقط تو اینترنت باید ببینم

 های خارجی خوشت میاد؟ از همه بازی -

 .های بدخوبی دارن یه باگ 1هایولی یه باگ ،خوب هستن

 ؟ هست باگ چی -

اگ شه، تو فورتنایت بت غیب میاهاسلح ،ف یه باگی هستآ مثالً تو خود کاال ،مشکل تو بازی

 تونیم دشمنهم میتو پابجی یه باگی داره از تو دیوار یا  شیمبن می یاگه ببین ،نهایت داریمجون بی

 .بزنیم رو

 کاریت متشکرم.خوب تا اینجا خیلی وقتت رو گرفتم. از هم -

 خب، خدافظ.

                                                   
ها موجب تواند خوب یا بد باشد. برخی باگناشی از کد نویسی اشتباه است و می ( :ایرادی فنی در بازی که عموماBugًباگ ) .1

 .شوندمی کاربرهای انتخابتخریب بازی و برخی موجب افزایش 
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 ساله 12 شروینمصاحبه با  -4-2

آخه اون هم معروف نبود، یعنی توی اینستا و اینا... هم من از الکی دعوا راه انداختن 

 . خوشم نمیاد

 
 شروین جان. سالم -

 سالم.

 ؟خوبی -
  ممنون.

 ؟هستسالت  جان، شما چندشروین -
12. 
 ؟چندم هستی و کالس -

 ابتدایی. ششم
 ؟داری برادر هم یا خواهر -

 تر. آره، یه خواهر دارم و یه برادر بزرگ
 چند سالشون هست؟  -

 تر از منن.دونم، خیلی بزرگنمی
 ؟چه طور هستبا هم  تونرابطه -

 . نیست بد خوبه،
 ؟کنیدمی بازیبا هم  -

 نه.

 ؟نه چرا -
اه زنیم، گاهی هم انیمیشن نگکنه، ولی گاهی با داداشم فیفا میمن بازی نمی آجیم که اصالً با

 کنیم.می
 انیمیشن چی؟ -

 هر چی، اکشن. 
 اکشن یعنی چه جوری؟ -

 دن.زنن یا مسابقه مییعنی بزن بزن، هم رو می
 ده؟می دست بهت حسی بینی، چهمی ها روکارتون این وقتی -

 جنگم و شکستشون بدم. کالً خوشم میاد که با دشمن ب
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 گی؟جنگن رو میها میها که با دشمنتا از اینمثالً اسم چند -
 تن. مرد عنکبوتی، سوپرمن، بن

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 ها باشی؟دوست داری مثل اون -
 آره.

 دادی؟ هایی تا حاال انجامکار چه باشی، هااون مثل بخوایکه این برای خوب -

 م. دکنم و نجاتش میرم و ازش دفاع میگن، میمثالً توی مدرسه که بقیه به دوستم زور می
 هایی که گفتی هستی؟ تر شبیه کدوم شخصیت از کارتونموقع بیشاون -

 سوپرمن.
 چرا؟ -

 خندد(. کنم )میشه و چند نفرشون رو تار و مار میچون زورم زیاد می
 دی؟می شون رو تنهایی شکستپس همه -

 آره. 
 شی؟شه، چه جوری میزورت که زیاد می -
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ترسن و در اونا می، خندد(زنم )میشه، بازوهامم میاد باال، بعد سرشون داد میصورتم سرخ می
 رن. می

 کنند ادای سوپرمن رو در بیارن و با تو بجنگند؟ها سعی نمیاون -

 فته.ااُسکوله، فوتش کنم مینه، یکیشون لباس اسپایدرمن رو داره، ولی خیلی 
 تو خودت هم لباس اسپایدرمن رو داری؟ -

 آره، بچه که بودم داشتم، همه چیزش رو داشتم. 
 خرید؟ها رو برای تو میکی اون -

  .خریدمشد، ولی دوباره میبابام و داداشم، صد دفعه توی بازی خراب می
 کنی؟اآلن هم بازی می -

 تر.کنم بیشبازی مینه دیگه، اآلن پلی استیشن 
 شه بگی چه طوری هست؟من تا حاال بازی نکردم، می -

 یه بازی داره اسمش کمبته. 

 چه جوری هست؟ -
جوریه که توی چندتا راند باید بازی کنی، هر دفعه باید دوبار پشت سر هم مورتال کمبت این

 ببری، تا بری مرحله بعد.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شه؟بعد چه جوری تموم می -

 شه و تو باید ضربه آخر رو بزنی، من عاشق این قسمتشم.مارش معکوس میش
 ضربه آخر چی هست؟ -

  .شیکنی و برنده میزنی حریفت رو داغون میمی

 ده؟بعد چه حسی اون لحظه به تو دست می -
 کنم. خیلی حال می
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 شی؟یعنی خوشحال می -
 یه چند باری دلم سوخت براشون البته، فرندشیب کردم.

 فرندشیپ چی هست؟ -

  .کنییعنی به طرف رحم می
 بعدش چه حسی داری؟ -

 حس خوبی دارم دیگه.
 تا حاال شده توی بازی حس بدی داشته باشی؟ -

 بازم. آره، وقتی می
 کنی؟چه فکری می -

 ام. عرضهکنم گند زدم و بیفکر می
 ودی؟کنی اگه ببری قوی بودی، ولی اگه ببازی ضعیف بیعنی تو فکر می -

 آره.

 ولی تو که تغییری نکردی، همون آدم هستی با همون قدرت، درسته؟ -
 بازم. شه، میآره، فقط یه لحظه که حواسم پرت می

 ای؟عرضهکنی بیخوب پس چرا فکر می -
 دونم. نمی

 کنی؟بعدش چه کار می -
 کنم.پرم به بقیه، یا دعوا میمی

 کنی، عصبی هم بشی؟ی بازی میتا حاال شده حین بازی، یعنی وقتی دار -
 آره.

 شه برای من بگی؟شی، میچه جوری می -
 کنم کسی نباید مزاحمم بشه، یا سر و صدا کنه.آره، وقتی دارم بازی می

 شه؟اگر سر و صدا کنند چی می -
 پرم. شه، بهشون میاعصابم خورد می

 شی؟بعد چه جوری آروم می -

 شم. برم، آروم میوقتی بازی رو می
 کنی، آره؟اون موقع احساس قوی بودن هم می -

 آره، خیلی. 
 شه باز هم مراحل بازی رو ادامه بدی؟کنی، باعث میبعد این حس خوبی که پیدا می -

 آره. 
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 کنه، آره؟ولی همیشه عصبیت هم می -
 آره تقریباً. 

 های خودت هم این بازی رو دارند؟دوست -

 آره، اصالً از اونا دیدم، بعد رفتم دانلود کردم. 
 نظر مامان و بابا نسبت به این بازی چی هست؟ -

 . خوششون نمیاد
 چرا؟ -

خونم، برا همین دیگه بهم گیر فتی، ولی من درسمم میاگن خوب نیس، از درست عقب میمی
 دن.نمی

 پس شاگرد زرنگی هستی؟ -
 آره، اولم توی کالسمون.

 ها چی هست؟ین چه قدر خوب، پس مشکل مامان اینآفر -

 گن یه کم با دیگران حرف بزن. می
 زنی؟مگه حرف نمی -

 شون رو ندارم، مخصوصاً وقتی مهمون میاد. نه، حوصله
 کنی؟وقت چه کار میاون -

 رم توی اتاقم. می
 کنی؟موقع بازی میاون -

 بینم. آره، گاهی هم فیلم می
 طوری؟دت هم همینهای خوبا دوست -

 نه، فقط با فامیل و اینا. 
 ها نه؟های خودت دوست داری باشی، ولی با مهمونچرا با دوست -

  .برنگذره، فامیال حوصله سر میچون با دوستام خوش می
 بینی؟گفتی فیلم هم می -

 تر.آره، سریال بیش

 شه اسمشون رو بپرسم؟ می -
 مثالً بخوام بهترینشون رو بگم الست، نه سریال فرندز. 
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 شه موضوعشون رو بگی؟ می -
 فرندز که خنده داره، خیلی باحاله. 

 داستانش چی هست؟ -
 ها.چندتا دختر و پسرن که با هم دوستن، فرندز یعنی دوست

 کنند؟بعد چه کار می -

 خندن. می ذارن،هیچی، سر به سر هم می
 تر خوشت میاد؟توی سریال از کی بیش -

 از راس، نه از جویی.
 چرا؟ -

 تره. چون شوخیاش از همه باحال
 کنه؟ مثالً چه کار می -

 ذاره.داره، سر به سرشون میوسایل بقیه رو برمی
 دیگه چی؟ -

 کنه. وقتی بقیه ناراحتن، بهشون کمک می

 ها؟مامان این بینی یا باخودت تنهایی سریال می -
 دیدم، ولی از وسطاش خودم تنها.اولش با مامانم می
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 توش چیزی داره که خوب نباشه؟ -
 یعنی چی؟ 

 که مثالً دوست نداشته باشی نشون مامان بدی؟ -

 نه.
 هیچی؟ -

 یه کم صحنه داشت.
 شه یه کم بگی که بفهمم؟چه جوری بود، می -

 خندد(.راس و ریچل مثالً دیگه )می -
 ها با هم دوستند؟ونا -

 اولش دوست بودن، بعد با هم عروسی کردن. 
 شون هم عروسی کردند؟بقیه -

 نه، ولی با هم دوستن. 

 توی یک خونه هستند؟ -
 کنن. ان، با هم زندگی میشون پیش هم آره همه

 ها عروسی نکنند، ولی با هم زندگی کنند؟شه که آدممی -
 شه. م، میشه اگه دوست باشن با هآره، می

 تو خودت دیدی؟ -
 جا ندیدم. نه، این

 تونند با هم زندگی کنند؟ها با هم دوست باشند، میاگه آدم -
 آره. 

 طور نیست؟جا اینپس چرا این -
 دونم. نمی

 کرد؟شد، مامان چه کار میهای بدش پخش میوقتی قسمت -
 یادم نیس.

 دیدین؟اولش رو گفتی با مامان با هم می -

 گفت. آره، مامانم چیزی نمی
 پس مامان بهت نگفت که خوب نیست؟ -

 گه.نه، مامانم چیزی نمی
 دیگه توی سریال از کی خوشت میاد؟ -

 از راس. 
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 راس چه جوری هست؟ -
 تره.خونشون درساز همه

 از کجا فهمیدی؟ -

 استاده توی دانشگاه.
 گفتی راس و ریچل عروسی کردند؟ -

 آره. 
 هم آشنا شدند؟ چه جوری با -

 توی کالج. 
 بعد چی شد آشنا شدند؟ -

 رقصیدن. توی جشن کالج می
 بعد چی شد؟ -

 با هم دوست شدن.

 بچه هم دارند؟ -
 آره، یه بچه دارن. 

 اسمش چی بود؟ -
 یادم نیس، دختر بود. 

 ده؟توی فیلم نشونش می -
 نه زیاد. 

 چرا؟ -
 کنه. ها زندگی نمیچون با اون

 کنه؟زندگی میپس کجا  -
 پیش مادر بزرگش.

 چرا پیش پدر و مادرش نیست؟ -
 رن سرکار. ها میچون اون

 شون هم بچه دارند؟بقیه -

 نه، ندارن. 
 کنند؟شون توی یک ساختمون زندگی میگفتی همه -

 آره. 
 بینی؟ها رو از کجا میاین فیلم -

 بینم.د، با تبلت میداد، بعد هم که داداشم دانلود کراول ماهواره نشون می
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 کنی؟با تبلت دیگه چه کار می -
 دم. ام رو انجام میدرسای مدرسه

 دیگه چی؟ -

 بازی و همین سریال و انیمیشن. 
 ها؟همین -

 آره. 
 دی؟ات رو چه طوری انجام میهای مدرسهدرس -

 .کنیمپرسه جوابش رو پیدا مینویسیم، یا سوال میده میمون مییه تکالیف معلم
 کنی؟جوابش رو چه طوری پیدا می -

 زنم. گاهی توی نت سرچ می
 گه سرچ بزنید؟تون میمعلم -

 خندد(. دونه )مینه، اون نمی

 تونی یک نمونه مثال بزنی؟ مثالً می -
 . کنمده، من سرچ میهای آسمانی، سوال که میمثالً درس هدیه

 کنی؟ها رو پیدا میکنی و جوابسرچ می -
 آره. 

 خونی؟چرا خودت کتاب رو نمی -
 شون. وقتی توی نت هست، حوصله ندارم بخونم

 چی داره که حوصله نداری؟ -
 هست.  مثالً شعر داره که مسخره

 مگه شعرهاش چه جوری هست؟ -
 شعراش مسخره هست دیگه. 

 یعنی چه جوری؟ -
 ها هست.یعنی شعراش مال بچه

 دیگه چی داره؟ -

 آموزش قرآن داره. 
 بلدی بخونی؟ -

 زیاد دوست ندارم. 
 چرا؟ -

 چون عربیه. 
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 دیگه چی داره؟ -
 داستان داره. 

 داستان درباره چی؟ -

 درباره پیامبرا یا اماما.
 ده؟ها رو بهتون درس میتون اینمعلم -

 دم. آره، ولی من زیاد گوش نمی
 چرا؟ -

  .چون مذهبیه، دوست ندارم
 های مذهبی رو دوست نداری؟کتاب -

 نه. 
 های خودت چی؟دوست -

 اونا بلد نیستن این چیزا رو. 

 تو گفتی درست خوبه، پس بلدی این درس رو؟ -
 آره. 

 گیری؟بعد وقتی دوست نداری، خوب یاد می -
 گیرم، ولی دوست ندارم. آره، یاد می

 ها هست؟تون داستان در مورد کدوم امامتوی کتاب -
 همه اماما.

 گی؟میمثالً اسمشون رو  -
 امام حسین، امام زمان، امام کاظم.

 های کدوم امام رو بلدی؟تر داستانبیش -
 تر امام حسین. بیش

 به امام حسین اعتقاد داری؟ -
 آره، مامانمم اعتقاد داره. 

 کنه؟مثالً چه کار می -

 بینیم با داداشم. ریم دسته رو میمثالً روزای عاشورا، می
 د؟کننتوی دسته چه کار می -

 زنن.زنن، زنجیر میزنن، سینه میطبل می
 تا حاال رفتی؟ -

 آره رفتم. 
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 چه کار کردی؟ -
 زنجیر زدیم. 

 شناسی؟ها رو چه قدر میبقیه امام -

 شناسم. شناسم، امام زمان رو یک کم مینمی
 دونی؟از امام زمان چی می -

 کنه. مون هست که امام زمان ظهور میتوی کتاب
 مسأله اعتقاد داری؟تو به این  -

 نه. 
 چرا؟ -

  .ندارم چیزا این به اعتقادیکالً  که وقتی ندیدم، چه جوری اعتقاد داشته باشم، من
 ؟نداشتند وجودها امام کنیمی فکر یعنی -
 دونیم، برای خیلی سال پیشه. نمی که ما

 ها نوشته نشده؟توی کتاب -
 چرا توی کتابا هست. 

 توی قرآن هم هست؟ -
 آره، فکر کنم. 

 پس ممکنه وجود داشته باشه؟ -
  آره، شاید، ولی مطمئن نیستم.

 ؟ندارند اعتقاد هم هااون چی، اتخانواده -
  نداره. چیزا این به داداشم کالً کاری ولی زمان هست، گه اماماعتقاد داره، فقط می مامانم

 کنه؟دونی امام زمان که ظهور کنه، چه کار میمی -
 جنگه.تن با دشمنا و آدمای بد میبهمون گف

هست که  ده، به خاطر اینها رو شکست میجنگه و اونهای بد میگفتی سوپرمن هم با آدم -
 از سوپرمن خوشت میاد؟

 آره. 

 کنه، از اون هم باید خوشت بیاد؟خوب پس امام زمان هم همین کار رو می -
  آدم بدا بجنگه، ازش خوشم میاد.کنه، اگه با دونم چه کار میمن که ندیدمش، نمی

 خونند؟بابا و مامان نماز می -
 خونه. کس نماز نمینه، هیچ

 ؟مادرت که گفتی چی -
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خونه، ولی کالً مامانم دیدم فقط بعضی موقعا که عزا باشه یا ماه رمضون باشه می نه،
 . خونیمنمی مونکدومهیچ
 تو خودت تا حاال نماز خوندی؟ -

 نرسیدم، ولی توی مدرسه بهمون یاد دادن.  من به سن تکلیف
 ؟بشی مذهبی زده اعتقادات از که بشه باعث چیزی یا کسی که شده حاال تا -

 آره. خوب
 اش رو به من بگی. تونی یک نمونهمثالً می -

ده به ما، مثالً وقتی دور هم جمع اش گیر میمون یه همسایه داریم ریشوعه، همهمثالً توی کوچه
 جا واینستین.گه اینمیاد می شیم،می

 ریشو یعنی چی؟ -
  .دن به بقیهیعنی اینا که گیر می

 ها چه طوری هستند؟بقیه همسایه -

 ان. ریم فوتبال، پایه شون خوبن، من با پسراشون دوستم، گاهی میبقیه
 پایه یعنی چی؟ -

 گذرونیم. پایه یعنی با هم خوش می
 تون چی؟با این همسایه -

 نه، با بقیه. 
 چرا؟ -

 چون نچسبه، توی فضاست. 
 توی فضا هست یعنی چی؟ -

کنن، چندبار داداشم باهاش دعوا جا بلندگو داره، صدا رو زیاد میره حسینیه سرکوچه، اونمثالً می
  .یه بارم به آجیم گیر داد حجابت رو رعایت کنکرده، 

 خواهرت حجابش رو رعایت نکرده بود؟ -
 دن بابا. نا الکی گیر میدونم، اونمی

 پوشند؟ها حجاب دارند، یعنی روسری میخودتون خانم توی خانواده -

 پوشه. پوشن، فقط یه عمه دارم، اون میکدوم نمینه هیچ
 گه؟گن یا عمه چیزی به بقیه نمیبقیه چیزی راجع به این موضوع به عمه نمی -

به کسی، فقط یه بار آجیم گفت، عمه رو دعوت  دونم، کسی کاری ندارهنه تا حاال ندیدم، نمی
 نکنیم مهمونی. 

 چرا؟ -
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 خوره. گفت به ما نمی
 خوره؟مگه چه جوری هست که به شما نمی -

 همین حجاب و اینا دیگه. 

 بعد تازه یه بار همین آقا ریشوعه که گفتم همسایه ماست، ما مهمونی داشتیم، اومد باهامون دعوا کرد. 
 چرا؟ -

 تون زیاده. صدای ضبطگفت 
 صداش زیاد بود؟ -

کردن و هام اومده بودن تولد من، خیلی سر و صدا میها و دختر خالهیه کم آره، چون پسر خاله
 رقصیدن. می

 سن تو هستند؟ها هماون -
 اونام. ترینکوچیکان، من  شون بزرگنه همه

 رقصیدی؟تو هم می -

 آره دیگه، تولدم بود.
 رقصی؟ معموالً توی تولد می -

 ده. آره، بدون آهنگ و اینا که فاز نمی
 فاز دادن یعنی چی؟ -

 جوری. یعنی آهنگ بذاری، رقص نور بذاری، اون
 تون دارین؟رقص نور هم توی خونه -

 طور. همینکنیم از بیرون، اگه تولد خودم باشه، برای تولد داداشمم نه، اجاره می
 ؟دهبعد فاز می -

 آره، خیلی. 
 رقصیدی؟چه جوری می -

و جوکر، فیلمشم دارم، توی من بت خندد(، عین رقصاش )میآوردم همهمسخره بازی در می
ی گه اول باید برقصدهد(، مامانم میهایش حرکات چرخشی انجام میجوری )با دستتبلتمه، مثالً این

هام تا کادو بهت بدم، یه کم که رقصیدم مامانم اومد بهم کادو داد، بعد آجیم و داداشم و پسر خاله

 کادو دادن. 
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 دوست داری کادو چی بگیری؟ -
 دونم، هر چی. نمی

 دوست داری؟تر مثالً چی رو از همه بیش -
 داشته باشم.  12آرزوم رو بگم، آرزوم اینه گوشی آیفون 

 مگه نگفتی وسایل سوپرمن و مردعنکبوتی رو دوست داری؟ -
خوام، چون گوشیم قدیمیه، شون رو دارم بابا، مسخره بازیه اونا، اآلن گوشی میاونا رو که همه
 ازش خوشم نمیاد.

 کنه؟مگه کار نمی -

 کنه. چرا کار می
 ات رو انجام بدی؟تونی کارهای مدرسه، نمیپس چرا خوشت نمیاد -

 قدیمیه، البته داداشم گفته یکی دم، ولی چون گوشی قبلی داداشمه خوشم نمیاد،چرا انجام می

 خره. دیگه برام می
 دونی؟خره، میچه مارکی می -

 آره، شیائومی. 
 پس آیفون که دوست داشتی چی؟ -

 خریدمش.شه، ولی خیلی باحاله، آرزومه مینمیاون گرونه، دیگه 
 چرا مگه، چه جوری هست؟ -

 خواست مدل یازده رو بگیره، ولی نگرفت. خیلی باحاله دیگه، داداشمم برای خودش می
 چرا؟ -

 چون خیلی گرون شد، نشد. 
 کنه؟فرق می 12داشته باشی، یا  11که شیائومی داشته باشی، یا آیفون این -

 دونی مگه. نمیآره بابا، 
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 شون چی هست؟نه فرق -
 تره.اون خیلی باحال

 تره؟یعنی چی باحال -

 دونم. نمی
 کردی؟اگه آیفون داشتی چه کار می -

 دم. بردم مدرسه، نشون دوستام مییواشکی می
 ها تعطیل نیست؟اآلن مگه مدرسه -

 برم. چرا اآلن آنالینه، وقتی باز شد می
 شون چی باشه؟کنی واکنشدت نشون بدی، فکر میهای خواگر به دوست -

 افتن دنبالم. هیچی، می
 شون میاد؟یعنی خوش -

 خندد(. کنن )میآره، مثل خر ذوق می

 دی؟ات رو هم انجام میگفتی با گوشی کارهای مدرسه -
 آره. 

 ؟آنالینهای مدرسه حضوری باشه یا ها آنالین شده، تو خودت دوست داری کالساآلن کالس -
 حضوری. 

 چرا حضوری؟ -
 تره. جوری بهتره، البته آنالینم خوبه، راحتاون

 تره؟چرا راحت -
 خنده(.دم )میشم، ولی کارای دیگه رو انجام میآنالین می

 طور هستند؟های خودت هم همیندوست -
  .کنهبازی میاش با موبایل ره همهشه، بعد میشون هست که همیشه آنالین میآره بابا، یکی

 تو هم این کار رو کردی؟ -
 نه زیاد، بعضی وقتا. 

 دن؟هاتون گوش نمیهای خودت به معلمیعنی دوست -

 نه بابا.
 دین؟های امتحان جواب میپس چه جوری به سوال -

 رسونیم. به هم می
 کنی؟ورزش هم می -

 رم تازه. آره، باشگاه هم می
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 سواری.  ری، هم دوچرخهپس هم باشگاه می -
ریم گردم، گاهی هم با داداشم میشه برمیرم دوچرخه سواری، دیگه شب که میآره، عصرا می

 ده، آخه خیلی بدمینتونش خوبه، مدال هم داره.  مون، بهم بدمینتون یاد میپارك دم خونه

 کنی چه حسی داری؟وقتی ورزش می -
رم روی م، ولی باشگاه با داداشم میکنیرم با هم بازی میدوچرخه سواری که با دوستام می

 ده. هیکلم کار کنم، داداشمم ورزشکاره، بهم برنامه بدنسازی می
 دوست داری هیکلت چه جوری بشه؟ -

 کاری. دوست دارم مثل داداشم بشه، ورزش
 کاری یعنی چه شکلی؟ورزش -

گن دهد(، شکمش خط داشته باشه، بهش میجوری باشه )با دست نشان مییعنی بازوهاش این
 سیکس پک. 

 

 
 

 

 

 

 تره؟جوری یعنی قشنگاون -
 برن، همهری توی مدرسه یا باشگاه همه ازت حساب میکاری خیلی باحاله، میآره، هیکل ورزش

 جا.

 گفتی واتساپ داری و اینستاگرام. خوب داشتی می -
 آره. 

 اینستاگرام رو از کجا یاد گرفتی؟ -
 خودم. 

 یعنی خودت عضو شدی و ثبت نام کردی؟ -
 آره. 

 اولین بار چه جوری با اینستاگرام آشنا شدی؟ -
 دوستام داشتن، منم نصب کردم، توش چرخیدم، خوشم اومد. 

 شه بگی از چه چیز اینستاگرام خوشت میاد؟می -
 ذارن. از کلیپای باحالی که می

 ها هست؟های معروف مثل سلبریتیورت آدممنظ -
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 نه سلبریتی نیستن، شاخن.
 شاخ یعنی چه جوری؟ -

  .ذارندار مییعنی باحال و مشتی، چیزای خنده

 زنند؟ ادبانه هم میهای بیحرف -
 زنن. نه فقط حرفای زیر زانو می

 های باالی زانو یعنی چی؟حرف -
  .شه زیر زانوالی زانو هس، زیاد بد نباشه، میشه باادبیه میببین مثالً اونا که بی

 تونی اسم چندتاشون رو بگی؟می -
 خیلی هستن، مثالً داوود هزینه، مثالً امین و فرزانه، مهدی امینی.
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 ها که گفتی سلبریتی هستند؟این -
  .نه شاخن، شاخای اینستا

 ها رو دنبال کنند؟هایی دارند که مردم دوست دارن اونویژگیها چه بعد این -

 ذارن. دار میفقط همین دیگه، کلیپای باحال و خنده
ثالً شناسم، یک مثال بزن که مها رو که گفتی نمیتونی بهم بگی، چون من اینرو می یکیش -

 گن؟هاشون چی میتوی کلیپ
ن ذارن، مثالً فرزانه به امیبا هم کلیپای باحال می مثالً امین و فرزانه دوست دختر دوست پسرن،

کنم عزیزم، استراحت! گه هیچی استراحت میکنی؟ اونم میگه، اگه من ولت کنم چه کار میمی
 خندد(. شه )میشه، آخرشم یه آهنگ باحال ضایع شدن پخش میبعد فرزانه خیط می

 دونی؟ها رو میسن این -
 کیا؟

 گذارند.که گفتی کلیپ دوتایی می همین امین و فرزانه -

  .، هم سن خودمونن، شایدم کالس هشتم یا نهم باشنآره
 کنی خوبه که توی سن کم، دخترها و پسرها با هم دوست بشن؟فکر می

 اگه پدر و مادراشون گیر ندن، آره. 
 یعنی اگه گیر ندن، به نظر تو اشکالی نداره؟ -

 نه. 
 توی فرهنگ ما، چیز خوبی شمرده نشده؟پس چرا دوست دختر و دوست پسر  -

کنن، ولی دنیا عوض شده، اآلن مون مسخره هست، پدر و مادرا قدیمی فکر میچون فرهنگ
  .همه دارن دیگه

 گذارند، اطالع دارند؟هایی که میهاشون از کارها و کلیپهمین امین و فرزانه خانواده -
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 بابا، پونصد کا فالوور دارن. حتماً دارن، چون پیجشون روی همه بازه، معروفن 
 پونصد کا یعنی چی؟ -

 یعنی پونصد هزار نفر. 

 واقعاً؟ -
 آره دیگه. 

پرسم، اگه دوست داشتی جواب بده، اگه هم دوست نداشتی، اشکال یک سوال خصوصی می -
 نداره که جواب ندی. 

 باشه. 
 تو خودت دوست دختر داری؟ -

 نه بابا، من حوصله دخترا رو ندارم.
 چرا؟

ولی  .چون کاراشون مسخره هست، دنبال عروسک و خاله بازی لباس و اینان، خوشم نمیاد -

کنن توی مدرسه، مثالً یکیشون با دوست دخترش ادای امین ها تعریف میدوستام دارن، بعضی موقع
 خندیدن. داد، میها میو فرزانه رو درآورده بود، از خودش کلیپ گرفته بود، نشون بچه

 شون چی بود؟ها واکنشبقیه بچه -
گار کنه، انده و دلقک بازی در میاره و از خودشون تعریف میهیچی، اون که کلیپشو نشون می

  .گیرنخندن و تحویلشون میچه کار بزرگی کرده، بقیه هم بهشون می
  ند؟کنها توی مدرسه تعریف مییعنی به نظرت کار مثبت و خوبی به حساب میاد، که اون -

ه کم کخب بقیه براشون جالبه، دوست دارن که اونا هم از این کلیپا پر کنن، اونا هم برای این
 . نگن، دوست دختر ندارتر وقتا مثل خر دروغ میکنن، ولی بیشنیارن یه چیزایی تعریف می

 گن؟چرا دروغ می -
 شون بگیرن. خوان بقیه تحویلچون می

 دن؟نمیبه تو که دوست دختر نداری گیر  -
 زنم توی پوزشون. نه، من می

 تو توی اینستاگرام فالوور داری؟ -

 ان.  تر دوستامآره، ولی زیاد نیستن، بیش
 دختر هم توی فالوورات داری؟ -

 فقط خواهرم رو دارم و مامانم، من دیگه هیچ دختری رو فالو ندارم. 
 مامانت هم توی اینستاگرام هست؟ -
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گه انقد الیو نذار آبروی ذاره، داداشم بهش میور الیو میور و اونینره اآره هستش، همیشه می
 ده. بری، ولی گوش نمیما رو می

 پس مامانت هم حسابی توی اینستاگرام فعال هست؟ -

 آره، تقریباً. 
 طوری هست که بخواد اینستاگرامِ تو یا کالً گوشیِ تو رو چک بکنه؟بعد این -

 نم کاری بهم نداره. نه، من گوشیم رمز داره، او
 ها رو ببینه؟تا حاال شده اینستاگرام چیزهای بدی هم داشته باشه که نخوای مامانت اون -

 بینم. نه، نداره، منم فقط کلیپ می
 کلیپ چی؟ -

دار، یا کارای باحال از همونا که گفتم، پیج رئال مادرید رو هم دارم، چندتا های خندهفقط کلیپ
  بینم.بازیکنای پرسپولیس همشون تیک آبی دارن، چندتا پیج جوك هم دارم، همینا رو می

 تیک آبی چی هست؟ -

 
 
 

 

 

 

 

 

 یعنی آدمای معروف که توی اینستا هستن، معروفا همشون تیک آبی دارن. 
 بینی؟های ایرانی هم میتو فیلم -

 تلوزیون هیچی نداره. نه زیاد، چون 

 ها چه طور؟مامانت این -
 بینیم، تکراریه ولی قشنگه. آهان، چرا با هم مثالً سریال پایتخت رو می
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 که تکراری هست ولی برات جالبه؟پس با این -
 بینم. آره، چون خنده داره می

ترشون کمدی بینی، بیشهایی که توی اینستاگرام میها یا کلیپمطور که متوجه شدم، فیلاون -

 دار هستند؟ و خنده
 تر دوس دارم. آره، کالً کمدی بیش

 ترند؟شون جذاببینی، کدومهای ایرانی و خارجی که میاز نظرت بین سریال -
 خب معلومه، فرندز.

 چرا؟ -
بینم، بینم، وگرنه هیچی نداره، ولی فرندز رو هر وقت میمن پایتخت رو فقط به خاطر نقی می

 میرم از خنده. حتی تکراری باشه، می
 هاش برای تو جالب هستند. پس همه شخصیت -

 شون با هم و داستانی که داره، جذابش کرده. شون، همه دخترا و پسرا و رابطهآره، همه

 شد؟تر میطور بود، جذابشون اینپایتخت هم روابطاگه توی  -
 ها بسازن. شه از این فیلمجا نمیآره خیلی، ولی این

 شه؟به نظرت چرا نمی -
  دن، یکی هم پول ندارن که فیلمای عالی یا انیمیشن بسازن.ذارن، اجازه نمیکه نمییکی این

 تر اجازه ندارند؟که بیشند یا اینبه نظرت فرهنگ خود مردم این طور هست و دوست ندار -
م ریم همه با هم هستن، مردمردم که دوست دارن، اآلن توی اینستا یا تیک تاك یا بیرون که می

دن، یخوان قبول کنن دنیا عوض شده، گیر متلوزیون یا باالتریاشون نمیمشکلی ندارن، ولی مدیرای 
 دن. تر هم آخوندا گیر میبیش
 گی عوض شده؟ده که میدنیا چه جوری ش -

 ریمریم کوه همیشه یا میهام میهام و دختر خالهاآلن همه با هم راحتن، ما خودمون با پسر خاله

 گذره بهمون. دورهمی مهمونی، تولد، همه جا، خیلی هم خوبه، خوش هم می
 دن؟گی گیر میبه نظرت این وسط مشکل چی هست که می -

 گن خوب نیست و گناهه. می

 ه نظر تو هم گناه هست؟ب -
رن بیرون خوشحال ان، پدر و مادرشونم راضی هستن، چرا اونا باید گیر نه، اصالً! وقتی دو نفر می

 بدن. 
 ده؟خوب شاید قانون کشور این اجازه رو نمی -

 شون.ده، تازه خیلی بهتر هم هست قانونپس چرا قانون کشورای دیگه اجازه می
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 ها بهتره؟ کشورهای اون کنی قانونپس تو فکر می -
 پیچونن. جا همه قانون رو میمعلومه خب، این

 مون خوب نیست.خوای قانون رو بپیچونی، همین اآلن گفتی قانونخوب خودت هم که می -

 دن. که الکی گیر میآره، توی بعضی چیزا، اونم فقط برای این
 تا حاال شده به شما هم گیر بدند؟ -

 خواد بره آلمان. ادن، داداشم برای همین چیزا میآره، به ما هم گیر د
 خوای بری؟تو هم می -

 من معلوم نیست، فعالً مدرسه دارم، ولی اگه داداشم بره، منم دوست دارم برم. 
 جا برای زندگی بهتر باشه؟کنی اونفکر می -

 خب معلومه بهتره. 
 تونی برای من مثال بزنی؟ می -

 تونی سوار بشی.که دلت بخواد، می جا هر ماشینی رومثالً اون

 خری؟یعنی می -
ه ری هر جا کشی، میکنی و سوارش میدی، کرایه مینه، هر ماشینی رو که دلت بخواد پول می

 جا نیست که. طوریه، مثل اینجا اینبخوای، اون
 دیگه چی؟ -

در ید هم کنی، هر چه قتا سبد خرری فروشگاه یا سوپر مارکتای بزرگی که دارن، دو، سهمثالً می
 شه. چیز بخری، پولت تموم نمی

 دونی؟تو از کجا این رو می -
 ها.کنهگیره، عشق میگه، هر بارم با یه ماشینی عکس میام آلمانه، اون میپسر خاله

 خوب دیگه چی؟ -
 کنه. همین که کسی به کار بقیه کار نداره، هر کسی هر کار بخواد می

 یعنی چه کاری؟ -
پوشه، کنه، یا هر چی بخواد میجا آزادن، هر کسی هر کاری که دوست داشته باشه میاون همه

 گرده. یا با کسی که بخواد می

 هاشون هم بهتره؟دیگه چی، مثالً مدرسه -
که اصالً عالیه، کالس موسیقی دارن، شنا دارن، کالس رقص دارن، دختر پسرا با هم ان، هر اون

جا نیست، خیلی بزرگه، هر مدرسه هاشون مثل اینره، بعد فضای مدرسهکسی هر کالسی بخواد می
 زمین چمن داره، خیابوناشونم خیلی قشنگه و مرکز خریداشون و باشگاهاشون. 

 ات گفته؟ها رو پسر خالهاین -
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 آره، عکس فرستاده از همه جا، خیلی باحاله. 
 تر هم هست؟جا به نظرت قشنگپس اون -

 آره. 

 جا به اندازه آلمان قشنگ نیست؟چرا این -
 های قشنگ بسازیم. چون ما پول نداریم که جا

 ها پول دارند ولی ما نه، به نظرت چی هست؟ که اوندلیل این -
 ایا. ریهده به عراقیا یا سوکنه یا میپول داریم، ولی دولت همه پوال رو یا بین خودشون تقسیم می

 کمک کنیم، کار درست و خوبی نیست؟که به دیگران به نظر تو این -
 تر نیاز داریم. چرا، ولی خودمون بیش

 پس اگه خودمون چیزی رو نیاز داریم، دلیلی نداره به دیگران کمک کنیم؟ -
 نه، اگه خودمون بدبخت باشیم، الزم نیست. 

 مگه اآلن بدبختیم؟ -

 .که جنگ کننبه بقیه، یا اینخوان بدن اش گرونیه، اونا هم همه پوالشون رو میآره دیگه، همه
 خوام یک سوال از تو بپرسم. های سیاسی کردیم، میخب حاال که با هم بحث -

 باشه. 
 شناسی؟تو قاسم سلیمانی رو می -

 آره. 
 نظرت راجع بهش چی هست؟ -

 شناختمش اصالً، بعد که کشته شد فهمیدم. هیچی، نمی
 یعنی اسمش رو نشنیده بودی؟ -

 نه. 
 کنی ایشون چه طور آدمی بود؟میفکر  -

 خوان با همه بجنگن. اش میاز اینا که همه
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 خواست بجنگه؟با کی می -
 گن با دشمن.اینا می

 جنگه، به نظرت آدم شجاعی نیست؟خوب کسی که با دشمن می -

 خوان جنگ درست کنن. می چرا شجاع هست، ولی خوشم نمیاد،
 کنند؟ خواستن جنگ درستمگه می -

 خوان با آمریکا بجنگن، با همه بجنگن. اش میآره، همه
 به نظرت نباید بجنگند؟ -

 اش دردسره. نه، کی آخه خوشش میاد، همه
 هایی که شهید شدن توی جنگ، کار درستی نکردن که از کشورشون دفاع کردند؟پس این -

 جنگ درست کنن.  خوانچرا، ولی اآلن که کسی به ما حمله نکرده، اینا خودشون می
 برای چی باید خودشون جنگ درست کنن؟ -

 دونم. نمی

 های خودت راجع به قاسم سلیمانی چی هست؟نظر دوست -
 اونا هم همین حرفای من رو قبول دارن.

 ولی به هر حال به نظرت قاسم سلیمانی آدم شجاعی بود؟ -
 آره، شاید. 

 خواد مثل اون باشی؟تو دلت می -
 نه. 

 چرا؟ -
 . آخه اون هم معروف نبود، یعنی توی اینستا و اینا، هم من از الکی دعوا راه انداختن خوشم نمیاد

 شون باشی؟چه کسایی توی اینستاگرام معروف هستند، که دوست داری شبیه -
 شون باشم، ولی خوشم میاد ازشون. خوام شبیهنمی

 ها رو بگی؟شه اسم چندتا از اونمی -
 مهدی امینی، شکیب. سهیل سنگرزاده، 
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 های اینستاگرامی هستند که گفتی؟ها همون شاخاین -
 شون معروفن. آره، همه

 تتلو چی؟ -

 آره، اونم هست، ولی اینستاش رو بستن. 
 بینی؟هاش رو دیگه نمیکلیپ -

 بینم. ذارن میچرا با پیجای ناشناس هست، یا پیجای دیگه کلیپاشو می
 داری؟تتلو رو دوست  -

 آره، صداش خیلی خوبه، عاشق آهنگاشم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از شخصیتش چی، خوشت میاد؟ -

 آره، خیلی شخصیت جالبی داره، از چیزی ترس نداره. 
 ترسه؟مثالً از چی نمی -

 کنه که کسی جرأت اونا رو نداره. زنه یا کارایی میمثالً یه حرفایی می
 زنی؟یک مثال می -

 هایی که داره. مثالً همین تتو
 تتو رو دوست داری؟ -

 آره، خودمم تتو دوست دارم بزنم. 
 چه تتویی؟ -

 دونم، هنوز تصمیم نگرفتم.نمی
 خواد؟که شجاعت خاصی میتتو زدن کار خاصی هست یا این -

 جوری تتو داشته باشه روی همه بدنش. آره، چون هیچ کسی رو ندیدم، این

 چی؟غیر از تتو  -
 یا برادراشون اذیتشون نکنن. گه که خانوادهگه، میمثالً چیزایی که در مورد دخترا می
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 هاش برای تو جذابه؟پس حرف -
 .ترسه از کسیزنه، نمیاول که گفتم صداش و آهنگاش قشنگن، بعدشم حرفای جالبی می

 قدر معروف باشه؟ها که گفتی باعث شده ایناین -

ولی بعدش مردم به خاطر حرفاش دوسش دارن و به حرفاش گوش اول خودش معروف شد، 
 دن.می

 چرا پیجش رو بستن؟ -
 تونن ببینن یه نفر از خودشون بهتره. چون دشمن زیاد داره که نمی

 دونی کجاست؟اآلن می -
 ایران نیست، از ایران رفت خارج، فکر کنم رفته ترکیه یا اروپا. 

 چرا از ایران رفت؟ -
کردن، اون به خاطر مردم خواست بمونه، هر هنگ بخونه دیگه، آخوندا اذیتش میذاشتن آنمی

 کاری تونست کرد، ولی اذیتش کردن. 

 دونی؟ها رو میاز کجا این -
 خودش گفت، توی الیوش. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تونه راحت کار کنه؟اآلن می - 
 دن. جا به کسی گیر نمیآره، اون

 شجاعه، درسته؟گفتی تتلو جرأت داره، یعنی 
 آره. 

 تر هست یا تتلو؟به نظرت قاسم سلیمانی شجاع -
 جوری گفت که. شه ایننمی

 تر دوست دارن، نظر تو چیه؟شون کنیم که مردم کدوم رو بیشحاال اگه بخوایم مقایسه -
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زنه، ولی قاسم سلیمانی ترسه، حرفش رو میتتلو رو همه دوست دارن، چون از هیچ کسی نمی
 خواد جنگ درست کنه، بعدشم تتلو خیلی معروفه، همه آهنگاش رو دوست دارن. فقط می

 خوب قاسم سلیمانی هم از کشور دفاع کرده، درسته؟ -

 دونم این رو.نمی
 ری؟های تتلو رو توی گوشیت داتو آهنگ -

 دیم، آهنگاش رو حفظم. اش رو دارم، هر آهنگی هم جدید میاد با دوستام به هم میآره همه
 جان از همکاریت، خیلی به من کمک کردی. ممنون شروین -

 کنم.خواهش می

 ساله 12 آیدایمصاحبه با  -5-2 

ه به مون شبیمون اومد، بعد قرار گذاشتیم كه هیکلجی حدید خوشما خیلی از هیکل جی

 اون بشه، دیگه گفتیم شام و اینا نخوریم. 
 
 سالم، وقتت به خیر باشه. -

 سالم وقت شما هم به خیر.

 اسم شما چیه؟ -
 اسمم آیداست.

 هات از شما داشته باشم؟دی چند سوال در مورد عالیق تو و هم نسلخوب آیدا خانم اجازه می -

 بله.
 کنی. که قصد داری بهم کمکممنون از این -

 شم اگه کمکی از دستم بربیاد، اون رو انجام بدم.منم خوشحال می
 آیدا خانم شما کالس چندم هستی؟ -

 کالس چهارم. 
 ره؟ ها چه طور پیش میدرس -

دیم، البته ما یه گروه دیگه هم برای خودمون بد نیست، اآلن تقریباً کارامون رو توی شاد انجام می
 توی واتساپ داریم. 

 ها حضور دارند؟ها هم هستند یا فقط بچهاین گروه مادرتوی  -

 ها، مادرا برای خودشون یه گروه جدا دارن.نه فقط بچه
 دید؟این گروه، گروه درسیه، یعنی فقط کارهای مدرسه رو انجام می -
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 یه جورایی هم آره، هم نه.
 تر توضیح بدی؟شه بیشمی -

جا با هم صحبت داریم، مثالً کنیم، هم یه جورایی اونمیآره، هم تکلیفا و امتحانا رو با هم چک 

عضی کنیم، یا بگه چی بپوشم، ما هم کمکش میخواد بره بیرون، میاد میها میوقتی یکی از بچه
کنیم فرستیم، البته یه سریاشون رو هم پاك میدار یا چیزی باشه برای هم میوقتا اگه یه کلیپ خنده

 شه.اگه پاك نکنیم دردسر می که دیدیم،بعد از این
 شه یعنی چی؟تر توضیح بدی که دردسر میشه بیشمی -

ده به مدرسه که اینا گروه دارن، بعد کلیپ برای ره گزارش میهمین دیگه یکی از مامانا ببینه، می
 فرستن و اینا، به خاطر همین مادرا رو پیچوندیم. هم می

 دارید؟ دونند شما گروهخوب مگه مادرها نمی -
دیم، فهمن چه پیامایی توی گروه بهم میدونن، نمیدونن، اونایی هم که مینه، خیلیاشون نمی

 فرستیم. البته یه سری از کلیپا و اینا رو اصالً توی اینستاگرام برای هم می

 یعنی توی اینستاگرام هم گروه دارید؟ -
 شه چت کرد.آره، ولی گروه اینستا خیلی نمی

 فرستید؟اگرام برای هم چی میتوی اینست -
 سازن ) خنده(.ای که میکلیپای سمی

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 شون بدی؟تر توضیحشه بیشمی -

ه گیرن، یا بهم تیکهاشون فیلم میی رابطهرن توی پارك دربارهآره، یه سری دختر و پسر می
 ذارن توی پیجاشون.میندازن می

 ها چی هست؟ی اینخوب نظرت درباره -
 ند.اده، ولی خب اونا قدیمیده، البته مامانم یه کم گیر میباحالن، کالً خیلی کیف می خیلی

 چه گیری؟ -
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 گه اینا نامحرمن با هم، و نباید به هم دست بزنن و از این جور حرفا.هی می
 خوب نظر خودت چی هست؟ -

 ته. به نظر من که این حرفا قدیمی شده، به قول سارا، دیگه دوره این حرفا گذش

 رابطه تو با خدا چه طور هست؟ -
 ی خیلی خوبی هم با هم داریم )خنده(.کنم رابطهکه حس میمن خیلی خدا رو دوست دارم و این

 چرا همچین حسی داری؟ -
نویسم، تر وقتا براش نامه میخونم براش یا مثالً بیشچون بعضی وقتا که دلم تنگ بشه، نماز می

 ترم. بهش نزدیک کنم خیلیجوری حس میاین
 کنی؟تر باشی، چه احساسی پیدا میکه به خدا نزدیکاز این -

 جوری.شه اینحالم خیلی خوب می
 سازید؟گفتی کلیپ هم می -

 آره، با دوستم سارا.

 سارا کی هست؟ -
ی شون از اون کلیپا بسازیم، ولخواستیم توی پارك سر کوچهسارا دختر باحالیه، تازه یه بار می

 خراب شد. 

 دوتایی با هم؟ -

 تونم توضیح بدم. تر از این نمیدیگه بیش
 مونه.هامون نگران نباش، بین خودمون میبابت محتوای حرف -

 راستش پسر عموش هم بود. 
 پسر عموی سارا؟ -

 آره، پسر باحالیه، البته یه کم مغروره، ولی خوبه. 
 ؟ازش خوشت میاد -

 راستش آره یه کم. 
 تر توضیح بدی؟شه بیشمی -

ها با هم دست دادیم، خیلی کیف داد، مدت ،میخب راستش یه بار وقتی اون روز همدیگه رو دید

 بود بهم خوش نگذشته بود. 
 ها بود بیرون نرفته بودی؟یعنی مدت -

م، و زنوشیم چرخ میجوری نشستم دارم با گتر توی اتاقمم، همینآره، خیلی وقت بود، بیش
 بینم و این حرفا. عکس می

 چرا؟ -
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 ام سرگم حوصلهفهمن وقتی می، اصالً نمیرن رو خوشم نمیادهایی که مامانم اینا میآخه جا
ی باز رن شمال، ولگم سارا اینا میگن کروناست، میگم بریم مسافرت، میرفته، یعنی چی، هی می
گذره، ویال دارن و رن شمال، تازه خیلی هم بهشون خوش میزنن، اونا میحرف خودشون رو می

 شه اصالً. کنه، آدم افسرده میرن عشق و حال، یه چیزایی تعریف میمی
 شون خوبه؟وضعیت مالی -

آره، توپه. همه لباساش همیشه مارکه، کیفش رو از دیوید جونز گرفته بود، دیوید جونز خیلی 
نده، شون شاسی بلاز جین وست گرفته بود، زاپ داره... یا ماشینمارك خفنیه یا مثالً شلوارش رو 

 ره جلوش بعضی وقتا. جوری آبروم میجور کارا، اینانداز و ایناش به فکر پسوقت ما چی؟ همهاون

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ری؟پس به خاطر همین خیلی با اون بیرون نمی -
دیگه نرفتیم، خیلی هم حوصله کسی رو ندارم، بدنم آره، به جز اون آخرین باری که رفتیم پارك، 

اش روی تختم افتادم، انگار یه وزنه بزرگ به پام اش شل و وله، انگار اصالً انرژی ندارم، همههمه
 وقت اون استوری گذاشته بود که با پسر عموش رفته بودن مهمونی. بستن، اون

 مهمونی کجا؟ -

 عموش مهمونی گرفته بود، رفته بودن. دونم، انگار یکی از دوستای پسر نمی
 تو چی، تو هم دوست داشتی اون مهمونی رو بری؟ -

 پیچونم، ولی اون دفعه نشد. آره، راستش خیلی وقتا مامانم اینا رو می
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 کنند؟خوب چرا مخالفت می -
گن چرا حجاب شالت عقبه یا توی خیابون چرا روسریت شون خیلی مسخره هست، میآخه دالیل

 زنن، آخه اآلن دیگه اصالً این خبرا نیست. فته، حرفای صد سال پیش رو میامی

های اینستا آزاد باشم، راستش خیلی دوست دارم زودتر مستقل من دوست دارم مثل خیلی از بالگر
 ی بزرگ بگیرم و مهمونی هم بگیرم توش. بشم، برای خودم یه خونه

 کنند؟کار میهای اینستاگرام چیمگه بالگر -
 اند که کلی پست و استوری وجوریدونم باهاشون آشنایی داری یا نه، اما بالگرا معموالً ایننمی

ذارن، اکثرشون هم اصالً حجاب و اینا ندارن، ی خودشون و شوهرشون و زندگیشون میاینا درباره
 ده. قدر مامانم به من گیر میدونم چرا ایننمی

 ن چی هست؟شوها شغلخوب این بالگر -
 شون همینه، کلی هم پول درمیارن، الزم نیست زحمت هم بکشی. خب همینه دیگه، اینا شغل

 یعنی با تبلیغ پول درمیارن؟ -

جوری نیست که مثل بابا و مامان من کلی زحمت بکشن، آخرش هیچی به هیچی، کلی آره، این
 کنن. پول درمیارن و کیف می

 بشی؟یعنی دوست داری بعداً بالگر  -
آره، خیلی دوست دارم همین کار رو بکنم. آخه آدم این همه درس بخونه برای چی؟ این همه 

شون هم به راهه و کلی کار بشن، تازه لوازم آرایش و زندگیخوان بیخونن بعداً میدارن درس می
لی ک شون رو به مامانم نشون دادم،ذارن، یه بار یکیرن مسافرت و استوری میکنن. میکیف می

اخم کرد و گفت این کارا چیه و باید آدم کار مفید بکنه، یا مثالً با سواد بشه، ولی من که دوست دارم 
حتی از همین اآلن هم که شده مستقل بشم، و خودم برای خودم تصمیم بگیرم، نه مثل مامانم که 

 گیره. همین اآلنش هم خیلی وقتا واسه کاراش، از بابام اجازه می
 کنی؟ی چند ساعت از گوشی استفاده میآیدا روز -

ه اش از این پیج بزنم، همهدونم، زیاد، خیلی حوصله کار دیگه ندارم، توی اینستا چرخ مینمی
 ساعت.  7اون پیج، شاید 

 هایی هم بوده که با گوشی کار نکرده باشی؟ساعت، روز 7هر روز  -

 همیشه هست. کنم، تقریباً نه، تقریباً هر روز با گوشیم کار می
 دید؟با مامان یا بابا فعالیت خاصی انجام نمی -

زنه، بابامم همیشه خدا خسته هست، اش داره با تلفن حرف مینه، چه کاری آخه، مامانم همه
جوریه، من نشستم توی جا اونجوریه، اونجا اینزنه که چرا اینوقتی هم از سر کار میاد، هی غر می

 کنم با دوستام. اتاقم دارم چت می
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 ها خوشت میاد؟دقیقاً از چه چیز بالگر -
د گه زشته نکن، بلنکنم مامانم میکنن، من هر کاری میکه خیلی راحت و آزاد زندگی میاز این

ذشته، ولی گم دوره این حرفا گنخند، حواست به شالت باشه، یا مانتوت کوتاهه، هر چی هم می

گیرن، یا حتی رن خارج از کشور عکس میبینه که چه جوری میده، دوستام رو نمیگوش نمی
 دوست پسر هم دارن. 

 های خودت هست که دوست پسر داشته باشه؟کسی از دوست -
حوصله تر بیموقع منم خیلی بیشآره، فکر کنم همون سارا یه مدت با پسرعموش دوست بود، اون

 حس خیلی بدی داشتم. بودم، آخه 
 یعنی چه حسی داشتی؟ -

رستاد، فکرد یا برای منم میشد، تازه هی عکساشون رو استوری میدونم، انگار حسودیم مینمی
 گرفت. منم هی لجم می

 دوست داشتی تو هم دوست پسر داشته باشی؟ -

شم نیومد م داد، اما خوراستش یه وقتایی آره، دوست داشتم، حتی یه بار توی اینستا یکی بهم پیا
 ازش. 
 چرا، چی شد که از اون خوشت نیامد؟ -

خواستم مامانم اینا بفهمن، فقط جلوی سارا پز دادم، حاال تهش چی نه، خوشم اومد، ولی نمی

 شد، من که گوشی اپل ندارم که عکسای قشنگ با هم بگیریم )خنده(.می
 حاال چرا حتماً گوشی اپل باید باشه؟ -

توی خارج  گفتگه، اپل خیلی گوشیه خوبیه، من اآلن گوشیم سامسونگه، تازه سارا میمعلومه دی
 خوره. تره، بقیه گوشیا اصالً به درد نمیاز ایران اپل خیلی هم ارزون

 های ایرانی چه طور؟گوشی -
ردم کنن ببینن مسازن، اصالً یه ذره نگاه نمیاونا که دیگه هیچی، اصالً معلوم نیست چی می

وری جوقت بقیه کشورا دارن همینکنن، اوندن، ولی هیچ کاری نمیی دوست دارن، فقط شعار میچ
 کنن. پیشرفت می

 راستی تبلت نداری؟ -

 شدم.  خیالکنن، بیفایده هست، گوش نمینه، یه مدت خیلی اصرار کردم، ولی دیدم انگار بی 
 سارا چی، اون هم نداره؟ -

ها هم داره که باهاش آهنگ گوش ره، خوبشم داره، تازه از اون هدفونشه نداشته باشه، دامگه می
هام آخر امسال ده، حاال من یه هندزفری دارم که اونم تازه خیلی خوب نیست، ولی خب اگه نمرهمی

 خوب بشه، قرار شده یه هدفون جایزه بگیرم. 
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 شه بدون هدفون آهنگ گوش داد؟خوب مگه نمی -
خوام جلوی سارا هم کم نیارم یه جورایی، بعضی وقتا خیلی شروع شه، ولی خب میچرا، می

 کنه به پز دادن. می

 دی؟اخبار سیاسی هم گوش می -
کنه، شنوم، یعنی صداش رو زیاد میده صداش رو می، خیلی وقتا بابام گوش مینه، خوشم نمیاد

 میاد توی اتاقم. 
 مونی؟ت میمعموالً چه قدر توی اتاق -

 تر. خیلی زیاد، مخصوصاً اآلن که کرونا هست خیلی بیش
 تر هست؟ها ارزونتوی کدوم کشور اپل و این -

 مثالً کانادا یا آمریکا. 
 جا بری؟دوست داری اون -

یزایی که چکردم برای اینگفتن، فکر میجا همه چی گرونه، اولش که مامانم اینا میمعلومه، این

گن، اما بعد خودم که سرچ کردم، دیدم وای آره، انگار جنسا رو رو نخرن این رو می که دوست دارم
 جا. با قیمت دالر میارن این

 گه؟بابات این رو می -
وقت باید به دالر خرج کنم، معموالً وقتایی که بهش گه من درآمدم به ریال و تومنه، اونآره، می

 گه. و برام بخر، این رو بهم میخوام، یا فالن چیز رگم من یه چیزی میمی
 کنی؟ها رو سرچ میها و ایناز کجا لباس -

جوری شده که یه سری فرستن، اآلن اینها هم برام میهم توی سایتا و هم اینستاگرام، بچه
ها دیجی کاال خوبه، بانی مد هم هست، ولی اون یه کم فروشگاه اینترنتی هست، مثالً توی ایرانی

جا چیزی پیدا نکن، راستش منم خیلی حوصله گشتن رو گن اونو مامانم و بابام می چیزاش گرونه
 فرسته. تر عکسا رو برام میندارم، سارا بیش

 تونی؟ها رو ایران بپوشی، میتونی اونولی خوب تو که نمی -
 ،تونم مثالً پیرهن قشنگ بپوشمرم، نه میجا نه مهمونی میجاست، ایننه بدبختی هم همین

 کنم. جا بپوشم رو هم سرچ میتونم ایناش باید مانتو و شلوار بپوشم، البته همونایی هم که میهمه

 پوشن، چه جذابیتی داره؟هایی که توی آمریکا میمگه لباس -
داد که دختره که لباسش از مارك خیلی خیلی باحاله، یه بار ماهواره یه تبلیغ داشت نشون می

اش بود که با مارك کشوند طرف خودش )خنده(، یا مثالً توی یکی دیگهیخفن بود، پسرا رو م
 داد. لباسش پز می

 راستی گفتی ماهواره هم دارید؟ -
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هاش رو بابام قفل کرده، ولی وقتایی که خونه نیستن، من آره، البته فایده نداره، چون نصف شبکه
 کنم، چون رمزشون راحتن. بعضی وقتا قفال رو باز می

 کنه؟هایی رو قفل میوب بابات معموالً چه شبکهخ -

شون دوست دختر و دوست پسر ده دیگه، همهای رو نشون میهایی که سریاالی ترکیهشبکه
کنن و اینا )خنده(، ولی خب خیلی بازش نکردم، چون اگه بفهمن، خیلی دارن، هم دیگه رو بغل می

 شه. بد می

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 بینند؟رو میها خودشون اون کانال -
وی داره میاد، اون شب خیلی آره، فکر کنم یه بار من توی اتاقم خواب بودم، دیدم صدای تی

 اعصابم خورد بود. 
 چرا، مگه چی شده بود؟ -

 چند شب شام نخوردم، به خاطر همین بابام دعوا کرد باهام. 

 خوردی؟دلیل خاصی داشت که شام نمی -

با سارا قرار داشتیم که یه مدت خیلی کم غذا بخوریم، دیگه بعد چیز مهمی نبود، راستش فقط  -
 دستم.  دیشی و کار میجوری مریض میاز چند شب مامانم به بابام گفت، اونم عصبانی شد که این

 شه بگی چرا همچین قراری گذاشتید؟خوب می -
ید جی حدهیکل جیجی حدید برام فرستاد، ما هم خیلی از آخه چیزی نبود، سارا یه عکس از جی

مون شبیه به اون بشه، دیگه گفتیم شام و اینا نخوریم، مون اومد، بعد قرار گذاشتیم که هیکلخوش
 کنم، هیکلم خوب نیست.شدیم، تازه من هی حس میجوری توی مدرسه خیلی شاخ میاین
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 یعنی چی؟ -

جوری لباسا هم به نظر خیلی اینهیکله، خب راستش مثالً همون جی جی حدید خیلی خوش

 . تر میانقشنگ
 خوب آخرش چی شد؟ -

 خیالش شدم. کلی هم جلویهیچی دیگه، بابام نذاشت، منم حوصله بحث و اینا رو نداشتم، بی
رای گم، دوست دارم یه خونه بسارا خجالت کشیدم که نتونستم این کار رو بکنم، به خاطر همینه می

 خودم داشته باشم. 
 اگه یک خونه مستقل داشته باشی، دوست داری چه کارهایی داخلش انجام بدی؟ -

کنم اینه که هر کدوم از دوستام رو بخوام، تا حاال خیلی بهش فکر کردم، اولین کاری که می
خونم، کلی هم چیزای تزیینی پوشم، درسم دیگه نمیام، بعدم هر چی دلم بخواد میمیارم خونه

ول ذارم و اینا، کلی هم پشم و استوری میدم، بعد باهاشون بالگر میارش میخوشگل از اینستا سف

 کنم. درمیارم، از هیچ برند ایرانی هم استفاده نمی
 کنی؟ای استفاده نمیچرا از هیچ برند ایرانی -

 کالسن. خیلی بی
 دوست داری باکالس به نظر بیای؟ -

 کنن. ذارن، همه هم بهت توجه میجوری خیلی به آدم احترام میآره خیلی، این
 کنی؟با گوشیت بازی هم می -

ی کنن، اصالً اگه ببینیم کسی بازهاست، هیچ کدوم از دوستام بازی نمینه، بازی دیگه مال بچه
 کنیم. اش هم میکنه، مسخرهمی

 خودت توی اینستاگرام پیج هم داری؟ -
اش رو ندارم، چون چیزی ندارم که بذارم، فقط توی البته خیلی حال و حوصلهآره، یه پیج دارم، 

 زنم، ولی برای سارا یکی، دو بار کپشن نوشتم که بذاره زیر عکساش با پسر عموش. اینستا چرخ می
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 نویسی؟دیگه چه چیزهایی می -
 امون شد. ذارم، یه بارم سر این قضیه با هم دعوبعضی وقتا برای دوستام هم کامنت می

 شه برام تعریف کنی که چی شد؟می -

ام مانتو خریده بود، عکسش رو گذاشته بود، همه کلی زیر پستش کامنت یه بار نیلوفر دخترعمه
به، به و چه، چه گذاشته بودن، ولی واقعاً مانتوش زشت بود، از این گشادا بود )خنده(، نوشتم پولت 

ت شده بود، ولی من حرفم درست بود، فقط یه کم رُك رو ریختی توی جوب آب، بعد انگار ناراح
اومد، یا مثالً یه بار دیگه هم بهش گفتم )خنده(، ولی واقعاً مانتوش زشت بود و اصالً بهش نمی

گه جا بهش حرفی نزدم، مامانم مییادمه خونه باباجون هم یه بلیز خیلی زشت پوشیده بود، ولی اون
 گم. شه، ولی خب من میمیمون ناراحت جوری طرف مقابلاین

 ببینم آیدا گفتی مامانت مذهبیه؟ -
وری جتر از بابام مذهبیه، تازه خیلی هم بکن و نکن برای من داره، ولی من اینآره، مامانم بیش

رست آش و اینا دپزه، کنه، مثالً روزای مذهبی رو نذری میام میقبول ندارم، بعضی وقتا واقعاً کالفه

 ده، برای مادر بزرگم.گه خیرات برای درگذشتگان میده یا میها میایهکنه به همسمی
 مادر بزرگت؟ -

 آره، من یه مادر بزرگ خیلی مهربونی داشتم که پارسال فوت کرد، راستش خیلی ناراحت شدم. 
 تونی بگی چرا از فوت مادر بزرگت ناراحت شدی؟می -

تونستم چیزی رو به مامانم بگم به مادر یچون خیلی با هم صمیمی بودیم، خیلی وقتا که نم
داد، خیلی وقتا هم با هم بازی گفتم، همیشه مثل یه آدم صبور به حرفام گوش میبزرگم می

گه، از وقتی مادر بزرگت فوت کرده، تو خیلی سرحال نیستی، منم کردیم، راستش سارا هم میمی
 دیم. زگم چون خیلی دوسش داشتم، با هم سر و کله میبهش می

 تر برای من توضیح بدی؟شه بیشجور چیزها رو قبول نداری، میجا گفتی ایناون -
گه، جوری نیست که دین، نماز و روزه و حجاب و اینایی باشه که مامانم میبه نظرم خدا این

را ا، بابای سدونم با عقل من جور در نمیادجوری باید کلی از آدما رو ببره جهنم به نظرم، نمیاین
گیرن، گه، سارا اینا خیلی راحت میگه آدم باید دلش پاك باشه، اونا مهم نیست، به نظرم راست میمی

 اش درگیر همین چیزا هست. وقت مامان من همهکنن، اونتر کیف هم میبیش

 ها باشی؟تو دوست داری شبیه کدوم دسته از آدم -
 خب معلومه، شبیه سارا اینا. 

 چرا؟ -
 گذره. تر بهشون خوش میکنن و بیشکیف میتر چون بیش
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ر از تکنه و چه کسی بیشتر از همه صحبت میهای خودت چه کسی بیشتوی گروه دوست -
 همه اجتماعی هست؟

ا هده، اما معموالً بچهزنه و پز میمون حرف میتر از همهوقت پز دادن و اینا که بشه، سارا بیش

 فهمی. تر از سنت میگن که تو بیشبهم می
 تر برای من توضیح بدی؟شه بیشمی -

خوام زودتر مستقل بشم یا دوست دارم تنهایی برم مهمونی، اینا رو که گم میکه میخب همین
ظر گن، ولی خب ندونم شاید هم راست میکنی، نمیگن، شبیه آدم بزرگا فکر میگم، بهم میمی

 ده بهم. تر کیف میجوری بیشجوری زندگی کنم، اینمن اینه و دوست دارم، این
 دوست داری ازدواج کنی؟ -

آره، ولی خب با کسی که خودم دوستش دارم، نه با کسی که بابام اینا بگن، البته حاال خیلی مونده 
 موقع... .تا اون
 دی؟مامان و بابا کار مشترکی انجام نمیخوب ببینم با  -

 ریم خرید. اوقات می نه، فقط گاهی
 خرید لباس؟ -

 جا هم ممکنه با هم بحث داشته باشیم. ریم، )با خنده( البته اونآره، اما با هم فروشگاه هم می
 تونی بگی سر چی ممکنه بحث داشته باشید؟می -

ه کنه، یکردن، زیادی از پالستیک استفاده می ریم برای حسابخب مامانم دم صندوق که می
داد که پالستیک چه قدر ضرر داره برای طبیعت، منم حساس شدم روی این تلوزیون نشون میروز 

یک گه که باید هر وسیله رو توی پالستکنه، ولی مامانم میقضیه، حاال بابام یه کم بهتر رعایت می
 جدا بذاریم. 

 کنی.تر از سنت فکر و صحبت میی خودت هست، بیشهاپس انگار حق با دوست -
 دونم، آره شاید )خنده(. نمی

 خیلی هم خوب آیدا، ممنونم که با هم صحبت کردیم و کمکم کردی روز خوبی داشته باشم.  -
 منم متشکرم. 
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 ساله 11 ستایشمصاحبه با  -6-2

بگیریم  وبخهای عکس باید دربیاریم، فقط پول تونیممی جهانبخت دنیا توی اینستا مثل

 . بذاریم

 
 ما .ممنونم کنی، خیلیمی همکاری با من و گذاریمی وقتکه این بابتجان سالم، ستایش -
 مطرح خیلی جامعه دراآلن  که مختلفی اجتماعیهای شبکه و مجازی فضای مورد در خوایممی

 . کنی صحبت راحت که دارم دوست و کنیم صحبت هستند،
 . کنممی صحبت راحت من حتماً، باشهسالم، 

 کردی احساس که بشه، هر جا طوالنی کمی صحبت این ممکنه دیگه، چونی نکته و یک -
 . کنی استراحت تا بگو من به ای،خسته

 . ممنون چشم، خیلی

 داری؟ کامپیوتر یا تبلت، موبایل شما که بدونم خواممی اول عزیزمخوب  -
 استفاده ازش وقتا بعضی خواهرم و من و مامانمه برای نه، ولی کامپیوتر ولی داریم تاپلپ

 . دارم تبلت فقط خودم من ولی کنیم،می
 داری؟ تبلت که چند سالهخوب  -

 . خرید برام برم، بابام مدرسهکه این از قبل کنمفکر می
 کنی؟می استفاده پتالپ یا تبلت از روز در چند ساعت بگو بهم حاال عزیزمخوب  -

به  ساعت4 فقط کرونا به خاطراآلن  ولی کردم،می بازی تبلتم تر بابیش و ساعت 3 قبالً حدود
 . کنممی بازی هم ساعت 3 یا 2 تقریباً روزی و کنم،می استفاده تبلتم از کالسام خاطر

 کنی؟می هاییاستفاده چه تبلتت از بگی به من تونیمی عزیزمخوب  -

 م،کنمی استفاده ازش کالسام در شرکت برای و دارم، رو شادی مهبرنا خب کرونا به خاطر اآلن
 مه کنم، بازیمی استفاده گاهی و دارم اینستا کنم،می چت واتساپهای گروه تو دوستامم با و

 . کنممی
 حضوری؟ یا بهتر هست مجازی آموزش نظرت به که ببینم خوامخوب می -

 . بهتره خیلی مجازی معلومه خب
 کنی؟می فکر طوریاین چراخوب  -

 من امتحانا برای کهچون و بدم، جواب درس روز هر نیست الزم بعد هم راحتم، و امخونه تو چون
 . کنیم تقلب و چت تونیممی راحت دوستام و

 کنی؟می چت چی مورد درهای خودت دوست با -



 / چند مصاحبه با کودکان پیس دبستان 131

 تو ولی کنیم،می کمک هم به و زنیممی حرف درسامون مورد در که شادی برنامه توی خب
  .زنیممی حرف دیدیم کههایی کارتون و فیلم مورد در یا فرستیم،می کلیپ گاهی واتساپ

 بینی؟می هاییکارتون وها فیلم تر چهراستی، بیش -

 ر چیه هم بینم، کارتونمی فیلمای خارجی مادرم پدر و با تربیش چون دونم،نمی فیلما رو اسم
 . دارم دوست خیلی رو کفشدوزکی خترمثالً د بیاد، جدید که

 
 

 

 

 

 

 
 بینی؟نمی باشه، ایران خود ساخته کههایی کارتون یا اصالً فیلم یعنی -

 بهتر یلیخ های اروپاییکشور نظرم واقعاً به ولی بینم،ها رو میسینماییهای فیلم وقتا بعضی خب
 . سازنمی فیلم

 کنه؟می جذب تو رو کارتون این توی چیزی بینی، چهمی کفشدوزکی دختر کارتون گفتی -
 .... دیگه باحاله خیلی خب

 چه طوری هست؟ یعنی باحاله، بگی تونیخوب می -

 بده، نجاما مأموریت یه باید هر قسمتش تو خوشگله، بعد و هیکلهخوش خیلی کفشدوزکی دختر
 میاد.  خوشش هم سیاهی گربه از طرفی از و

 
 
 

 

 

 

 

 طوری هست؟ چه یعنی هیکلخوش -

 بهم خورم، همهمی غذا کم خیلی منم داره، باریکی کمر و نداره اصالً شکم و بلنده قدش خب
 . بشم چاق که بخورم زیاد نباید و هیکلم خوش خیلیگن می

 کی هست؟ سیاهی گربه بگی بهم شهمی -
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 قتیوقشنگه،  خیلی شونعشق این خب و شه،می کفشدوزکی دختر عاشق که پسره هست یه
 . واقعاً قشنگه و کننمی بوس همدیگه رو اشهمه شن،می دوستبا هم  که هم

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 داشتن خوبه؟ پسر دوست نظرت به -
، نمیاد خوشم بده دوستیگن می که آدمایی واقعاً از نداره، من اشکالی نظرم به سنی یه از ،آره خب

با  و نداشت حجاب کننمی فکر مثالً بعضیا خوبه، خیلی هم های عاشقانهکار و بوس نظرم به تازه
 . خوبیه کار خیلی نبودن، دوست کسی

 بده؟ هااین و حجاب نظرت به یعنی -
بخونم،  نماز ندارم، دوست و واقعاً سخته کنم، سرم چادر ندارم دوست کهمن ولی بد نیست،

خب  ن،خونمی نماز نه و دارن حجاب نه اینستا، تو کننمی درست کلیپ که آدمایی این از کدومهیچ

 بذارن هر کی هر طور دوس داره زندگی کنه. 
سازن، می فیلم بهتر اروپاییهای کشور که کردی اشاره این به هاتصحبت تویجان ستایش -

 سازند؟می هاایرانی که هاییفیلم با دارند فرقی چه اروپاییهای فیلم به نظرت

 تن،هس توش هایی کهآدم چون بهتره، ایران از های دیگهکشورهای فیلم وها کارتون من نظر به
 شون همداستان دارند، هم بهتریهای آرایش پوشند،تری میقشنگهای لباس وترن خوشگل
 تره.قشنگ

 چی هست؟ پوشنتری میقشنگهای لباسکه این از منظورت -

 رستد قشنگ موهاشون رو پوشند،می مثالً دامن یا پوشنن،می پرنسسیهای لباس مثالً دخترا

-لباس یستن،ن خوشگلم ولی زشتن، گمنمی نیست، شکلی این ایرانیهای کارتون توی ولی کنن،می

 . سرشونه روسریها کارتون همه توی مذهبیه، خیلی شون
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 چی؟ یعنی مذهبیه هاشونلباس -

 دیگه. باحجابن خیلی یعنی

 بدن؟ ی خودشونهافیلم یاها کارتون توی تغییراتی باید چه هاپس به نظر تو این -

 هچ شه،می چی باشه معلوم موهاشون مثالً اگه خوشگل،های دامن بپوشن، دامن توننمثالً می
های کارتون مدار که وقتی من کنن، استفاده پرنسسیهای پیراهن از توننیا می ،میاد وجود به مشکلی

 اش، منب اینا مثل هم تو باحجابن، چه قدر اینا ببین ،گهمی بهم شهمه مادر بزرگم بینم،می ایرانی
 . شممی ناراحت حرفش این از ندارم و اصالً دوست

 کنی؟ زندگی دیگه کشور یک داشتی دوست -

 آره.

 کشوری؟ چه -

 آمریکا. مثالً کشور
 آمریکا؟ کشور چراخوب  -

 خودم از کلیپ یه خواممثالً می بدم، انجام بتونم خواممی هر کاری کنم، زندگی راحت چون
چه  تمخواسمی من مگه کارا، این زشته ایرانه جااین گفت بهم مامانم اینستا، تو بذارم کنم درست

 ینا روا نگی بذارم، کلیپ اون توی خواممی زدم، پیج دیگه یه دونه منم دن،می انجام همه کنم، کار
 خاله. مامانما به

 بگذاری؟ کلیپ اینستاگرام توی که مهمه برای تو قدراین چرا خوب، اما -

 به نفس اعتماد شه،می معروف آدم جوریاین خب زنی،می مامانم رو حرفای که هم تو خاله

 این؟ بده مگه دربیارم، پولم بتونم شاید تازه گیره،می

 فقط من فعالً خوبه، خیلی باشه، خودت جیب تو دستت این هستی فکر بهکه این عزیزم، نه -
 شده؟ دارپول اینستاگرام به نظرت با کی ببینم بگو حاال خوب پرسم،سوال می

 مثالً دنیا جهانبخت. خیلیا،
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 رمیاره؟د پول که کنهمی چه کار اینستاگرام توی باشی، به نظرت اون اون جای داشتی دوست -

 الوورف همه این خوشگله، خیلی چون نظرم به ه،ذارمی عکس خودش از فقط کنه،نمی خاصی کار
 ربیاریم، فقطد پول تونیممی جهانبخت دنیا توی اینستا مثل بدیم، انجام کاری حتی نیست الزم. داره

 . بگیریم بذاریم خوبهای عکس باید

 کنی؟نمی استفاده هنرت این از زنی، چرانمی ویالون تو مگه عزیزم خوب -

 ثالً بام بشه، جلب بهتها توجه که کنی کاری یه باید اول اما کنم، استفاده تونممی این از آره،
 . دیگه کار یک یا رقص

 باشه؟ قیمتی هر به باید توجه جلب اینخوب  -

 . نه خب

 کنند؟می فعالیت خیلی اینستاگرام تویهای خودت دوست -

 گهدی سال دارن، فالوور هم خیلی آبجیش، و خودش از هذارمی کلیپ خیلی دوستام از یکی آره،
 . بشه معروف کنم فکر

 کنند؟می چه کارخوب  -

 هی بعد ن،ذارمی اینستا تو که دنمی انجام رو های خارجیچالش اینا خاله، چیه دونیمی چالش
 کنن.میرو  تبلیغش عالمه
 ه؟ذارگمی وقت کارش این چه قدر برای -

 گرفتم، روناک که بود گفته مونمعلم خانم به الکی کالس، سر نیومد هفته یه بار مثالً یه خیلی،
 . بسازند کلیپ که کردمی تمرین آبجیش با داشتاش همه ولی

 نداره؟ اشکال افته،می عقب درسش از که جوریاینخوب  -

 آموزش گممی که همینه خاطر به دربیاره، پول و بشه معروف تونهمی طوریاین عوضش خوب
 درس ترکمیه کم  حاال خونه،می درسش رو هم کنه،می کار داره هم چون خوبه، خیلی مجازی

 . نداره فرقی زیاد خونه،می

 کنی؟می انتخاب کدوم رو کنی، انتخاب یکی رو اجتماعیهای شبکه بین بخوای اگه -
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 اینستا. معلومه

 چرا؟ -

 پول هم کنی، تفریح هم بیاری، به دست اطالعات تونیهم می داره، توش چیز همه چون

 . کنی خرید هم دربیاری،

 کنی؟می خرید اینستاگرام از خودت تو -

 خره.می گممی مامانم به نداره، دوم رمز کارتم من نه،
 کنی؟ خرید اینستاگرام از داری دوست چرا -

به  نخف آدم دادم، سفارش اینستا از گیمیهای خودت دوست بین وقتی شیکه، جورایی یه چون
 میاد.  نظر

 ؟میاد به نظر خفن چی یعنی -

و تکه این یا باشن دوست باهات دارن دوست همه که باحال، یه جوری یعنی شاخ، یعنی خفن،
 باشی.  شونصمیمی دوست

 کنی؟می اینستاگرام از خریدهایی چه تربیش -

 . مونهب عقب بقیه از نباید آدم بخرم، دارم رو دوست بشه مد که هر چیزی چیزا، این و لباس تربیش

 کنی؟می دنبال رو هاییپیج چه تربیش -

 کردن رو آرایش که پیجایی از بعضی وها کلیپ همین مثل داره، دارخنده مسایل که پیجایی تربیش

  دخترمثالً بگیرم، یاد دارم دوست ولی کنم، آرایش هذارنمی مامانم کوچیکم، خیلیاآلن  من ده،می یاد
 . ارمد دوستامم پیجای گرفتی، یاد کجا از خوشگله چه قدر گفتن همه کردم، آرایش بار یه ام روخاله

سوءاستفاده  از تو یا کنه اذیتت بخواد اجتماعی،های شبکه یا اینستاگرام توی کسی شده تا حاال -
 کنه؟

 الووراتف تعداد تا بریز پول برام قدراین که داد بار پیام یه یه نفرم شدن، مثالً مزاحم بعضیا آره،
 باال. بره

 کنی؟ حذف رو اجتماعیهای گرفتی شبکه تصمیم تا حاال -

 نه. 
 رو رتونیکا چه دیگه کفشدوزکی، دختر از غیر کنیم، صحبت فیلم و کارتون درباره بیاخوب  -

 کنی؟می نگاه

 قرمزی. اسفنجی، کفش فروزن، باب
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 چی هست؟ درباره گیکه می قرمزی کفش کارتون -

 بعد رده،ک ازدواج جادوگر یه با قرمزی کفش بابای سیندرال هستش، مثل جورایی یه کارتونه این
 خوشگله، دختر یه هم قرمزی کفش باشه، زمین روی زنترین خوشگل که خوادمی جادوگره اون
 . هشمی ترخوشگل خیلی شه،می الغر پوشهمی رو قرمز کفش یه وقتی ولی چاقه،یه کم  ولی

 نیست؟ خوشگل چاقه هر کی یعنی -

غرن. ال مدال همه فیلما با توی بازیگرا همه بهتره، خیلی الغری خب ولی نیست، جوریاین نه،
 باشم. چاق ندارم دوست که شه، منمی اتاندازه بخوای لباسی هر جوریاین

 مهم هست؟ بودن خوشگل قدراین چرا به نظرت -

 ارن،د دوسش تربیش خوشگله، خیلی نفر یه که وقت هر باشه، زشت داره دوست که کیه خوب
 گیره.می نفس به اعتماد آدم

 خوشگل هست؟ باشه، داشتههایی ویژگی چه نفر کی تو به نظر -

 ورتشص بپوشه، قشنگ لباسای باشه، نداشته جوش صورتشم نباشه، بزرگ باشه، دماغش الغر
 خوشگله، یخیییل خانومه هست یه شاهیکا، مثل خاله؟ دیدی رو ممنوعه سیب فیلم. باشه نداشته پف
 باشم. اون عین دارم دوست من
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 ده؟می ماهواره توی فیلم رو این -

 آره.
 بینی؟می ها روفیلم تو این که نداره مشکلی مامانت -

 بینم.می گاهی منم گه،نمی خاصی چیز نه،

 باشی؟ شاهیکا مثل داری دوست چرا -

 یلیخ هست، هم شرکت یه صاحب و پوشهمی لباس قشنگ خیلی هم خوشگله، خیلی هم چون
 زرنگیه.  آدم نه کنه، دفاع خودش از تونهمی همیشه و دارهپول

 دادی. جواب سواالم به که ممنونم خیلی عزیزم -

 . خاله کنممی خواهش

 ساله 12 علیرضایمصاحبه با  -7-2

 كنن ما رو محدود كنن.جهان خیلی سعی میگه، قوانین جوكر توی فیلم می

 

 سالم. -
 سالم.

 شه خودت رو معرفی کنی؟می - 

 ساله از کرج. 12علیرضا هستم، 

 گذرونی؟های روزت رو چه جوری میعلیرضا ساعت -

واال بستگی به روزش داره، مثالً روزایی که مدرسه دارم، بعد از مدرسه اگه کار خاصی نداشته 
 زنیم.ریم بیرون یه گشتی میکنیم، میهماهنگ می هاباشم، با بچه

  منظورت چی هست، اگه کار خاصی نداشته باشی؟ -
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 مثالً امتحان یا تکلیفی برای مدرسه، بعدم روزای فرد کالس زبان دارم، که گرفتار اونم هستم.
 ها چه کسانی هست؟بعد منظورت از بچه -

 منظورم رفیقام تو مدرسه و جاهای دیگه هست.

 رید؟کنید، کجاها میها که هماهنگ میخوب بعد با بچه -
ها هم نت، بعضی وقتا سالن فوتسال، خیلی موقعریم گیمبستگی به حالمون داره، بعضی روزا می

 ای چیزی.ریم کافهمی
 پس فوتبالی هستی؟ -

 کنم.آره خیلی، زیادم دنبال می
 رین؟یا همیشه یه جای مشخص می ریندوستان می برای کافه رفتن، جاهای مختلف با -

 ریم.تر میریم، البته خب بعضی جاها هم هست که بیشنه معموالً جاهای مختلف می
 کنید؟رین، چه جوری انتخاب میهایی رو که میبعد این کافه -

گردیم سه چهار نفری، اون جاهایی که جدید باز شدن یا تا حاال واال حقیقتش توی اینستا می

 کنیم که بریم.چیزای باحال دارن رو انتخاب مینرفتیم و 

 ؟یک کافه از این سر شهر بره اون سر شهر برایبه نظر تو درسته آدم  -
ون رن اشه، همه میشه یا معروف میکنم یه کافه جدید که بازمیطوریم، که احساس میمن این

 .افتمکافه، )با خنده( بعد من اگه نرم یه جورایی از غافله عقب می

 ترسی حاال از قافله عقب بیفتی؟رن که میدونی که همه میخوب از کجا می -
 شم.ذارن، متوجه میهایی که توی اینستاگرام میها و پستاز استوری

 کنید؟ها رو از کجا پیدا میبعد برای اولین بار این -
 ها رو.خیلی از این کافه کننها تبلیغ میسلبریتی
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دی که اآلن ها رو نفهمیدم، توضیح میوقت تعریف دقیق این سلبریتیم علیرضا من هیچگمی -
 شه سلبریتی؟کی می

 ی.شه سلبریتببین خب هر کسی که توی فضای مجازی معروف بشه و مردم بشناسنش، می

 کنند؟ها رو چه جوری تبلیغ میها، این کافهخوب حاال این سلبریتی-

ذارن، که خودشون داخل اون کافه اینستاگرامشون عکس کافه رو می هایببین مثالً توی پست
کنن، کنن از اون کافه، پایینشم تو کپشن پیجش رو تگ میتا تعریف میهستن، بعدم که دو سه

ه مثالً کهاست و اینبعدم که دیگه اآلن یه سری پیج هست که مخصوص معرفی رستوران و کافه

  دیگه اونم یه جورایی اآلن سلبریتی شده.یکی هست به اسم مستر تیستر که 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 کنی؟تر چه کسانی رو دنبال میها، بیشتو توی اینستاگرام بین سلبریتی -

 تر پیجای فوتبالی و بازیکنا.من خودم چون فوتبالیم، بیش
 کنی؟تر دنبال میها، کدومشون رو بیشبین بازیکن -

 دارم، اونو خیلی پیگیرشم.من خودم بازی رونالدو رو خیلی دوست 
 تونیم بگیم رونالدو الگوت هست؟پس یک جورایی می -

 تقریباً آره، البته فقط الگوی فوتبالیمه.

 

 
 

 

 

 

 

 



 132/ های میدانیگزارش مصاحبه

 

 کنی؟طور، مگه چه قدر فوتبال رو جدی دنبال میکه این -
آلن ارفتم و یه مدتم رفتم تو یه تیم، ولی خب تر بودم کالس فوتبال میواال قبالً که کوچیک

 رم.ها سالن میتر همون با بچهرم، بیشکه دیگه نمی

کنی دیگه، چه چیز رونالدو الگوته که بخوای خوب اآلن که دیگه فوتبال رو جدی دنبال نمی -
 ازش الگو بگیری؟

 م.کنرم ازشون استفاده میکنم، بعد سالن یا فوتبال که میخب هنوز بازیاش رو دنبال می
 کنی توشون مثل رونالدو باشی؟دیگه چه چیزهایی هست که سعی می خوب به جز فوتبال، -

 پوشه.واال مثالً مدل موهاش یا لباسایی که می
 ها رو نشون بدی؟اشکال نداره تعدادی از این عکس -

 اوکیه.
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 ها، از چه چیزهایی خوشت اومده که انتخابشون کردی؟ خوب اآلن توی این عکس -
رم این مدلی بزنم، و یکی هم اون عکسش یکی خب مثالً مدل موهاش، دوست دارم آرایشگاه می

که روی مبل نشسته، انصافاً فقط سیکس پکش رو ببین، قراره از این تابستون که میاد، برم باشگاه، 

 خوام حتماً این شکلی بشم.می
 حاال در مورد این رونالدو چه چیزی هست که دوستش داری؟  -

 پذیره.خیلی پشت کار و غرور داره و اصالً باخت رو نمی
 های رونالدو روی تو تأثیر بگذاره؟بعد تا حاال شده این ویژگی -

ومد توی ذهنم انرژی ارفتم قبالً، اصن رونالدو که میآره حقیقتش، مثالً واقعاً باشگاه که می
 کردم مثل اون بشم.گرفتم، چون خیلی سعی میمی

کنی یا تیپی، توی تیپت، خودت تیپت رو انتخاب میبینم که خیلیم خوشعلیرضا میخوب  -
 کنه؟کسی کمکت می

 طوریه که توی تلویزیون یا اینستا تیپکنم، ولی خب معموالً ایننه لباسام رو خودم انتخاب می

 کنم مثل اون لباس بخرم و بپوشم.باحالی ببینم، سعی می

 یاد که دوست داری مثل اون بشی؟تر از تیپ کی خوشت مبیش -
رای کاپریو هستم، بکه یه کم صورتم گرده، )با خنده( شبیه دیخب من چون قدم متوسطه و این

 کنم مثل اون بپوشم یا یه سری چیزای دیگه رو مثل اون کنم.همین سعی می

 مثالً چه چیزهای ریزی؟ -
 د.مثالً مدل مو یا مدل ریشم رو مث اون بزنم تا بهم بیا

 تونی برام مثال بزنی یک نمونه که داخلش مثل اون لباس پوشیدی؟مثالً می -
 رو دیدی؟  once upon a time in Hollywoodخب فیلم 

 کاپریو هم بود.آره دیدم، داخل فیلم دی -
 یه.اآره، اون تیپش رو خیلی باهاش حال کردم که روی پوستر فیلم بود، همون جاکت چرمیه قهوه
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 خوب بعدش چه کار کردی، رفتی مثل اون رو خریدی؟ -
ا کنم گشتم، که بتونم مثلش رو پیدطور توی اینستا و اینترنت میآره، چند وقت بعدش هی همین
 بخرم که آخرشم تونستم پیدا کنم.

 هایی خوشت میاد؟از چه نوع فیلم -
 دونم کدومشون رو بگم.بینم، نمیواال فیلم که خیلی زیاد می

 مثالً همین اخیراً با چه فیلمی خیلی حال کردی؟  -
خصوصاً گم با شخصیتاشون، ممثالً جدیداً با جوکر و پیکی بلیندرز خیلی حال کردم، مخصوصاً می

 جوکر که دیگه ترکوند واقعاً.

 توی فیلم جوکر، چه چیزیش رو دوست داشتی؟ -

 ببین شخصیت باحالی داشت، یعنی خاص بود.

 بود؟ چه چیزش خاص بود؟ جالبیش چی -
ن کردن کنیم که بهمون تلقیداد چه قدر ما آدما از خیلی چیزا پیروی میببین توی فیلم نشون می

 یا دستور دادن که حتماً باید پیروی کنیم، در صورتی که نیازی به اون پیروی کردن نیست واقعاً.
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ومده، حاال مثالً بین اون افکارش گی خوشت اخوب علیرضا خودت از شخصیت جوکر که می -
 کرده، چیزی هم بوده که قبول داشته باشی؟و کارهایی که می

ن ما رو کنگه، قوانین جهان خیلی سعی میآره، اگه بخوام راستش رو بگم، جوکر توی فیلم می

 کنن.محدود 
 ها نباشند؟یعنی مثالً چه طور باید باشه، مثالً خیلی از این قانون -

 نظرم.آره به 
که این همه ها حذف بشن، چه چیزی قراره جایگزینشون بشه، و اینخوب اگه این قانون -

 جمعیت رو کنترل کنه؟
 به نظرم یه سری قوانین بمونن، ولی خیلیاش قابل حذفن و واقعاً نیازی به اونا نداریم.

 به نظرت چرا بهشون نیاز نداریم؟ -
 ه جورایی یه نوع حیوان هستیم، واقعاً نیاز داریم، آزادتر باشیم.ببین، ما هم درسته آدم هستیم، ولی خب ی

 تر باشه؟گی که آزادی ما خیلی کمه و باید بیشیعنی یه جورهایی این رو داری می -

ریم، اسیر چیزای مختلف آره واقعاً، آزادی و راحتی ما خیلی کم شده، هی هر چی جلوتر می
 شیم.می

 های دست و پا گیر رو بگی؟قانونتونی چندتا از این می -
 که بتونه پول در بیاره، مثالًمثالً این که آدم هر روز هفته بخواد بره سر کار )با خنده(، برای این

من این نظم رو قبول ندارم یا مثالً توی بحث ازدواج، به نظرم ازدواج و این داستانا الکی هستن، زن 
 باشن، به هر شکلی که دوست دارن. تونن کالً با هم ارتباط داشتهو مرد می

خوب آخه اگه مرد و زن به هم متعهد نباشند و ازدواج نکنند، خیلی مشکالت پیش میاد، مثالً  -
موقع کلی بچه داریم، که به اندازه کافی با پدر و مادرشون یکی از مشکالت اون این هست که اون

 ارتباط ندارند یا شاید اصالً نبیننشون.
ی که یه جورایکنیم، چون که چیزی رو به جز این ندیدیم، و اینطوری فکر مینببین حاال ای

ترسیم که یه چیز جدید رو تجربه کنیم، من به نظرم توی آینده دنیا، کالً بهش عادت کردیم، بعد می
 .چیزی به عنوان خانواده خیلی وجود نداره

ای خوخودت به شخصه چه جوری می حاال اگر هم حق با تو باشه، این تغییر رو توی جهان، تو -

 ایجاد کنی؟
خب قطعاً کار برای ایجاد تغییر که خیلی سخته، ولی خب خودم اگر یه روز بخوام با یک دختر 

 کنم فقط از بودن باهاش لذّت ببرم.رم، و سعی میارتباط داشته باشم با اون توی قالب ازدواج نمی
 بده.حاال در مورد پیکی بلیندرز یک کم توضیح  -

 اونم خیلی سریال باحالیه، گانگستریه.
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 چی شد که تصمیم گرفتی ببینیش؟ -
الوگای دیدم یا دیگشتم کلی پست و استوری در موردش میحقیقتش توی اینستا هر دفعه می

 معروفش رو گذاشته بودن، برای همین دوست داشتم ببینمش.

بقیه عقب  خواستی ازشاپ بود که نمییک جورایی این قضیه پیکی بلیندرز هم مثل اون کافی  -
 بیفتی؟

 مند شدم.طوری بود )با خنده(، ولی خب وقتی دیدمش واقعاً بهش عالقهاولش شاید اون
 گن، باحال هست؟ ای که میآره، منم توی اینستاگرام زیاد دیدمش، حاال واقعاً به اون اندازه -

 .1هست العادهر کشیدنش فوقمخصوصاً اون شخصیت اصلیش توماس شلبی، مخصوصاً سیگا

کسی توی ایران هم بوده  -

 که روی تو تأثیر بگذاره؟
 آره، عادل فردوسی پور.

 

 
 

 

 

 

 

 

 چرا عادل فردوسی پور؟ -
دار فوتبال هستم، بعد عادلم که فوتبالیه شدید و جدا از اون گفتم بهت، من خودم شدید طرف

 ای داره.دونی شخصیت خیلی قویمی استاد دانشگاه هم هست و
 چه تأثیری بوده که عادل روی زندگیت گذاشته؟ -

                                                   
ی برای ها، کلیان مورفای که طبق ادعای رسانهشود به گونهدر این سریال مصرف سیگار به میزان بسیار زیادی مشاهده می .1

 نخ سیگار مصرف کرده است. 1111ال بیش از یک فصل این سری
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ر تر که شدم به خاطکردم، ولی بزرگحقیقتش من یه زمانی تو تیم فوتبال بودم و بازی می
تونستم فوتبال رو ادامه بدم، بعدشم واقعاً ناراحت شدم، ولی خب از تر شدن درسا، دیگه نمیسنگین

 تر شدم، حاال حقیقتشفهمیدم عادل فردوسی پور خودش استاد دانشگاه هست، خوشحال وقتی که

 جا بتونم ببینمش.خواد تالش کنم تا بتونم برم دانشگاه تهران تا اونخیلی دلم می
 پس حاال که برنامه نود جمع شده، قطعاً خیلی ناراحت شدی، نه؟ -

دوشنبه بشینیم برنامه نود رو ببینیم، ولی خب حاال آره به خدا، یکی از دلخوشیامون این بود هر 
و حذف ترین برنامش رای داره این صدا و سیما، که محبوبکه نیست واقعاً بده، واقعاً سیستم مسخره

 دونه چرا؟کرده، هیچکی هم نمی
 کنی؟کردی یا میهای صدا و سیما رو دنبال میحاال تو خودت برنامه -

ذاشت خوب بود، ولی اآلن که دیگه هیچ، تنها برنامه به درد می قبالً آره، یه سری سریال
 بخورشون همین نود شده بود که اونم حذفش کردن.

 های صدا و سیما چی هست؟حاال کالً نظرت در مورد برنامه -

 زنی دو نفر نشستن، دارنواال به نظرم خیلی داغونن، هیچ چیز جذابی ندارن، کالً هر کانالی می
 کنن، تا مردم یاد بگیرن ازشون.و مردم رو نصیحت می زننحرف می

 ها چرا خوشت نمیاد؟حاال از بقیه برنامه -
خصوصاً گن، به هیچ وجه واقعی نیست، مدن یا اخباری که میآخه واقعاً شخصیتایی که توی فیلما نشون می

 توی جامعه نداریم.دن رو هاشون، واقعاً تخیلی هستن، اصالً چیزی رو که نشون میشخصیت فیلم
 تونی یک مثال برای من بزنی؟می -

ده زنا حجابشون کامل کامله، و چادر و این داستانا ببین مثالً توی سریاالشون همیشه نشون می
کنن، کامله، در حالی که اصالً توی واقعیت به این شکل نیست یا مثالً در مورد شهیدا که صحبت می

من قبول  اشکال بودن،داشتن، یعنی از موقعی که متولد شدن بیانگار که هیچ شیطنت یا خطایی ن
 ه نبودن.عیب کعیب بیدارم آدمای خیلی خوبی بودن، به هر حال برای ایران رفتن جنگیدن، ولی بی

 تر بازش کنی؟تونی یک چندتا نمونه دیگه بگی و موضوع رو بیشمی -
تره، که هر کی خوشگله یا حجابش کمطوریه ببین مثالً توی فیلما سر همین بحث حجاب این

شه نقش منفی یا هر کی چادریه یا حجابش کامله، کامالً شخصیت مثبت و پاکی داره یا معموالً می

هر پسری که چشماش رنگیه یا موهاش رنگیه قطعاً شخصیت منفیه اون فیلمه رو داره، واقعاً بعضی 
 شه.کنه، بهش توهین میوقتا آدم حس می

 ن از وقتی که برای من گذاشتی، واقعاً بحث خوبی بود.خیلی ممنو -
 کنم.خواهش می
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 ساله 11 امیرمصاحبه با  -8-2

چه طوری یه خالفکار ده كه ده، مثالً یاد میآدم یاد می همین منِ شرّور خودش كلی چیز به

 بزرگ بشی. 

 
 تذکر پژوهشگر:

جدا شده است. مادر امیر سعی دارد برای ها پیش از مادرش امیر تک فرزند است، پدر او سال
های اورا برطرف سازد. پدر خوشحال کردن فرزندش همواره موجبات شادی اورا فراهم ساخته، نیاز

آید، سعی در برطرف کردن احتیاجات مادی فرزندش امیر هم که هفتگی به دیدار فرزند خود می
ی کند، اما به لحاظ عاطفتقریباً مرفه زندگی میدارد. هر دو والد امیر شاغل هستند. امیر درشرایطی 

 دهد.هایی را در خود نشان میکمبود
 
 چه طوری خوبی؟ امیرجان  -

 آره، خودت خوبی.

 ممنون، منم خوبم.  -
 هات داشته باشم.دی چندتا سوال از تو درباره عالیق خودت و دوستامیرجان اجازه می -

 اشکالی نداره.
 ری؟ امیر تو گوشی دا -

 ام دارم.آره دارم، تبلتم دارم، گوشی

 هم تبلت و هم گوشی داری؟  -
 ام واسه زنگ زدن و کارای واجبه دیگه.آره، تبلت واسه بازیه، گوشی

 کارهای واجب یعنی چی؟  -
 ام اس دادن و اینا.یعنی زنگ زدن و اس

 تبلتت پر از بازیه؟  -
 آره، فیلمم دارم.

 هایی؟ چه فیلم -
 خوای برات بذارم.دارم، ترسناك، کمدی کدومش رو میانیمیشن 

 تر دوست داری؟ ها چه کسی رو از همه بیشتوی این فیلم -
 تره.باحاله، جوکر که دیگه از همه باحالمنم ه، بتباحالن، من شرّور خیلی باحالخیلیا 
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 ه؟ باحالمن شرّور چرا  -

 ایه.که خیلی جالبه یه خالفکار غیر حرفه ه دیگه، تو قسمت اولباحال
 ای یعنی چه جوری؟ غیر حرفه -

 ای بشه.یعنی هنوز چیز با ارزش و عجیب غریبی ندزدیده که حرفه
 ای بشه؟ مثالً چی باید بدزده که حرفه -

 مثالً ماه.
 ای بشه؟ چرا باید حرفه -

 ده. حال میواسه این که همه ازش بترسن و پلیسا دنبالش کنن، خیلی 
 ده؟ مگه چه چیز جالبی داره که حال می -

 ترسن.دزدی و همه ازت میری یه چیزی میخوبه دیگه، می

 همه ازت بترسن خوبه؟  -
 آره.

 چرا؟  -
 خالفکار بودن همینش خوبه.

 چی؟  -
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 این که همه ازت حساب ببرن، توام حال آدمای مسخره رو بگیری.
 گی، چه کسانی هستن؟ های مسخره که میآدم -

 آدم خوبا دیگه. پلیسا و این

 چه کسانی هستند؟ها آدم خوب -
 کنن.همینایی که به پلیسا کمک می

 ها رو بگیری؟ به نظرت خوبه که حال این -
 آره، خیلی هیجان انگیزه.

 چه طوریه؟ چرا، مگه  -
دن دنبالت، واااای باید هی فرار گرشی و همه مییه خالفی کنی تو شهر، بعد همه جا مشهور می

 کنی اونوخ.
 خوبه این طوری که هی مجبور باشی فرار کنی؟  -

 آره معلومه که خوبه، باید همیشه همه ازت بترسن.

 خوب چرا باید بترسن؟  -
 افته.چون اگه نترسن که کارت راه نمی

 افته؟ یعنی چی کارت راه نمی -
 دن.ن و حقت رو نمیگیعنی اگه ازت نترسن، بهت زور می

 ها رو از کجا یاد گرفتی امیر؟ تو این -
 ده.آدم یاد می از تو همین فیلما دیگه، همین منِ شرّور خودش کلی چیز به

 ده؟ مثالً چی به آدم یاد می -
  کار بزرگ بشی.چه طوری یه خالفهمین که 

 گیری؟ کاری رو یاد میچرا خالف -
 چون الزمه.

 ؟ شهکجا الزم می -
  آدم حسابی باشی، باید یاد بگیری. خوایشه، وقتی میهمه جا الزم می

 کی گفته؟  -

 گه دیگه.می 1گرو

                                                   
 شخصیت اصلیه داستان منِ شرّور یا نفرت انگیز  .1
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 گه؟ دقیقاً چی می - 

 کار باشیم، اونم از نوع خیلی بزرگ و مشهورش.گه باید یه خالفمی
 خوب به نظرت حرفش درسته یا غلطه؟  -

 درسسسته.
 چرا درسته؟  -

 آدم باید خالف سنگین باشه تا حواس همه رو به خودش جمع کنه.  گهچون راست می

 چرا باید حواس همه رو به خودش جمع کنه؟  -
 واسه مشهور شدن.

 خالف سنگین چی هست؟  -
  دزدیدن چیزای بزرگ یا کشتن آدمای گنده یا نابود کردن یه شهر.

 خالف سنگین خوبه؟  -
 تونن کنن هه.ام نمیگردن، هیچ کاریشن، دنبالت میآدم علّافت می المهآره یه ع

 کاره؟ خوب حاال این گرو یه خالف -
 کاره بزرگیه.خالف 1تو منِ شرّور 

 چه طوریه؟ های دیگه توی قسمت -

ه کنن کهم هستن، اونا هم شرّورن، هم بانمکن، ولی به گرو کمک می 1مینیونا 2توی منِ شرّور

 نیست.  باحالپدر مهربونی بشه، خیلی 

 
 
 

                                                   
ن ها در عیها موجودات کوچک زرد رنگی هستند که برخی دارای یک چشم و برخی دارای دو چشم هستند. مینیونمینیون .1

ها همواره در تعداد خیلی را بانمک کرده است. مینیوندار هستند که این رفتارها آنان شرارت، دارای رفتارهای مضحک و خنده
 زیاد دور هم هستند.
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 نیست؟  باحالچرا  -

 کنه از خالف بکشه بیرون.کم سعی میچون گرو کم

 چه طوری هستن؟ ها مینیون -
 اونا شرّورن.

 کنن؟ چه کار می -
 اش یه شرّارتی کنن دیگه.دوست دارن همه

 یعنی بدجنس هستن؟  -
 نه، خوبن، خیلی بامزه ان. 

 میاد؟ ها خوشتاز مینیون -
 دارشون، مثالً شرّورن، اما خیلی جوکن. آره، گوگولی مگولی ان، با اون قیافه خنده 
 شه بگی دقیقاً چرا دوستشون داری؟می -
 آدم بدا رو در میارن، ولی خیلی جوکن. شون جوکه، هم کاراشون، الکی ادایهم قیافه 

 کنه؟ شه، دیگه خالف نمیقتی پدر میگرو و -
 رسه، اگنس و ادیت و مارگو.تا دختراش میتر به اون سهشه، بیشخالفاش کم می

 شه، رفتارش رو دوست داری؟ وقتی پدر می -

 تونه به خالفاش رسیدگی کنه، زیاد جالب نیست.شه، دیگه نمیتر مییه کم دردسراش بیش
 شه؟ پس کجا جالب می -

خواد شه، میش پیدا میای سر و کلهاولش که عشقوالنه اس، ولی بعداً یه دزد حرفه 3تو منِ شرّور
 شه. الماس بدزده گرو با اون وارد یه جنگ می

 میاد؟  از اون خوشت -
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 نه به اندازه گرو تو قسمت اول.
 قسمت اول چی داشت که بهتر بود؟  -

 .کرداش خالف میکرد، تقریباً مثه جوکر دیگه، همهجنگید، فرار میتر بود، میباحالاون جا 

 چه طوریه؟ جوکر  -
 مثه من شرّور که نیست در واقع خیلی از اون بهتره.

 چه طوریه؟  -
 رسه، دست نیافتنیه. کس بهش نمیاش در حال خرابکاریه، عاااالیه دست هیچببین همه

 عالیه؟ گی چرا می -
 کنه تا شهر رو بریزه به هم، مثه شرّورای تو فیلم فلشه. هر کاری بگی می

 
  

 

 
 
 
 

 فلش هم خالفکاره؟  -
 نه، دشمناش خالفکارن. 

 ریزه؟ چه طوری بهم میکنه، اآلن بگو جوکر شهر رو خوب بعد از این برام بگو فلش چه کار می -
 کنه.هرج و مرج می

 خوبه؟  -
 منه بیچاره رو تو دردسر میندازه فقط.یه کم بت ،آره

 خوبه یا بده؟ من بت -
 من یه کم ساده لوحه. بت
 چرا؟  -

 کنه، همیشه عدالت هست. چون فک می
 مگه نیست؟  -

 .نه
 کی گفته عدالت نیست؟  -
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 ده، وگرنه انقد ساده نبود.گوش نمیمن بت گه، ولیجوکر همیشه می
 تو با کدومشون موافقی؟  -

 معلومه با هر کی که راست بگه.

 گه؟ کی راست می -
 جوکر دیگه.

 گه که تو با اون موافقی؟ جوکر دقیقاً چی می -
 .افتهگه دنبال عدالت نگردید، تو این دنیا همچین چیزی اصالً اتفاق نمیمی

 امیر قشنگ برام توضیح بده که چرا جوکر رو دوست داری؟  -
 کر ساده نیست، زرنگه. جو

 کنه که زرنگه؟ چه کار مییعنی  -
دونه که نباید به عدالت اعتقاد داشته باشه، واسه این خوره، خودش میگول حرفای بقیه رو نمی

یچ اثری کنه تا هشکنی میکنه و قانونکه ثابت کنه هیچ عدالتی نیست، همیشه شهر رو خراب می

افته دنبالش که بکشتش، ولی اون کمیسر که جوکر ه ساده اس، میکمن بت از عدالت نباشه،
 شه. گه نکشش وگرنه موفق میکنه، میاش میشکنجه

 کنه؟ چه طوری شکنجه میجوکر کمیسر رو  -
 شه.کنه که کمیسر گوردون روانی میببین یه کاری می

 
  

 
 
 
 

 
 چه طوری؟  -

ها رو نجات ره که بچهکشه، زنش میام ناجور میخیلیکشه، هم دخترش رو، هم زنش رو می

 کشه. شه، دخترش رو که اصن خیلی بد میزنه، مخش پخش میبده، جوکر یه گلوله می
 کنی؟ ها رو نگاه میترسی اینتو نمی -

 ترسم. ترسیدم، ولی اآلن نه نمینه دیگه، فقط یه کم اوالش می
 رحمه؟ بی یعنی جوکر این همه -

 س، کجاش رو دیدی. ا تازه بدتر از اینا
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 خوبه این طوری؟  -
 آره بابا، جنگ و خون ریزی نباشه که فیلم معنی نداره. 

 چی اون هم خوبه؟ من بت -

 منم خوبه، ولی جوکر خیییلی ترسناکه، اون خدای ترسناکیاست. بت
 منظورت چیه؟  -

 تر از جوکر نیست اصن تو دنیا.باال
 ا مگه جوکر کیه؟ چر -

 خنده، هم جنایتکاره. تر هیچکی نیست، هم میجوکر ابر ترسناك جهانه، اصن از اون ترسناك
 دوست داشتی تو به جای جوکر بودی؟  -

 هم آره، هم نه.
 چرا آره، چرا نه؟  -

 ام آخرشخوخوام مثه جوکر دشمنام رو پوستشون رو بکنم و بکشم و همه ازم بترسن، ولی نمیمی

 خوام تا ابد زنده بمونم. من رو بکشه، میمن بت هم
 ها رو بکنی؟ خوای پوست آدمواقعاً می -

 فقط دشمنا رو.
 به نظرت بهترین شخصی که تا حاال شناختی کی بوده؟  -

 منه، ولی دوسش دارم.تره، درسته دشمن بتجوکره، یعنی اون از همه واقعی
 رو هم دوست داری؟ من بت -

 آره خب، اونم قهرمانه دیگه. 
 چرا دوستش داری؟  -

میاد بیرون، لباساش  من مرد خفاشیه، مثل مرد عنکبوتی، یعنی خاصیت خفاش رو داره، شبابت
 هم خیلی خفنه، گوشای خفاشیش خیلی جالبه.

 مرد خفاشی چه جور آدمیه؟  -
ترسن به کنه، همه ازش میمار میره دشمناش رو تار و پره، میقدرت پرواز داره، هرجا بخواد می

 جز جوکر.

 ترسی؟ تو چی، ازش می -
 منم.ترسم، خودم لباسشم دارم، اصن خودم یه بتمن که باهاشم، ازش نمی

 منی؟ تو بت -
کنم شه بدون این که کسی من رو ببینه، صدام رو ترسناك میپوشم، شب که میآره، لباسمو می

 دم. دم، دختر کمیسرم نجات میام و شهر رو نجات میو تو آسمون به پرواز می
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 چرا؟  -
ی خودم تا آشپزی کنه، زن زندگی باشه )خنده(، الکی نیاد بیرون ذارمش خونهدم مینجاتش می

 قهرمان بازی کنه. 

 چرا نیاد بیرون؟  -

براش خونه  1زنه، بشینه خونه من مثه فلشآخه دختر رو چه به این کارا، الکی به خودش ضرر می

 گیرم، همون جا باشه درس اگه خواست بخونه. گیرم، همه چی میمی
 فلش بهتره یا مرد خفاشی؟  -

 هردوتاشونم خوبن.
 تو دوست داشتی جای کدومشون باشی؟  -

پره، هردوتاشون ماهرن، هر کدوم تو شهر می 2دونی فلش یه کم بهتره، اون با کماندارمالبته می

 قهرمانه.خودش یه 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 کنی فلش خوبه؟ خوب چرا فکر می -

 من یکی از طرفدارای سریالشم، افرادش یه قدرتایی دارن تو این فیلم.
 هایی؟ چه قدرت -

یکیشون که مثالً مثل بری آلن سرعتش خوبه، یکیش هم قدرت پیشگویی داره، یکیش یخ 
 زنه همه جا رو.می

                                                   
در فیلم فلش، پسری با همین نام وجود دارد که دارای سرعتی بسیار زیاد است و هرکاری را با سرعتی باور نکردنی انجام  .1

 دهد.می

ارتی بسیار باال در تیراندازی با کمان برخوردار است. های مرتبط با فلش، مردی کماندار وجود دارد که از مهدر مجموعه فیلم .2

 شود.در فیلم اصطالحاً وی کماندار نامیده می
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  کنن؟ها شهر رو خراب میاین -
کنن، کالً قدرتای عجیب نه اینا مراقب شهرن، یه سریای دیگه دشمن شهرن و شهر رو خراب می

 جنگن.با هم میغریب 

 تر دوست داری؟ تو کدومشون رو بیش -
 فلش.

 کنه که این قدر دوستش داری؟ چه کار میشه بگی فلش کیه و می -
دن، ها نیاورتعداده، فقط لباسش رو هنوز مغازهاس که سرعت داره، هم خوشگله هم با اسیه پسره 

 ترا هست.چون برنامه کودك نیست، برنامه بزرگ
 کنی؟ خوب تو چرا نگاهش می -

 منم بزرگم دیگه.
 ها هست؟ آدم بزرگ کنی مالچرا فکر می -

 چون توش عشق و عاشقی هم داره، مثالً بوس و الو ترکوندن و اینا.

 الو ترکوندن چی هست؟  -
کنه، حواسش بهش هست و جشن و اینا دارن و شه، براش همه کار مییعنی عاشق یه دختر می

 خالصه همینا دیگه.
 

 
 

 
 
 
 تو هم دوست داری مثل فلش باشی؟ -

 خوام.نه الو ترکوندن که نه، ولی سرعت می
 خوای بکنی؟ چه کار میبا سرعتت  -

ردنی ها یه پس گتونم برم به یکی از بچهی کارام رو تموم کنم، میتونم همهمیدرعرض یه ثانیه 

 ام نفهمه )خنده(.محکم بزنم و برگردم، هیشکی
 به جز فلش دیگه از کی خوشت میاد؟  -

 داره، حاال یادم اومد، چرا اول یادم نیومد آخه.ام خیلی خندهدیگه... وایستا باب اسفنجی
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 ه؟ باحالب اسفنجی چرا با -
 شی.خیلی خنده داره دیگه، اصن بشینی پای فیلماش دیگه پا نمی

 خوب چرا؟  -

 ه، هم کاراش خل و چله.باحالچون هم خوشگله، هم ساده هس، هم صداش 
 خل و چله یعنی چی؟  -

میاد ازش، البته خنگ نیستا، گاهی وقتا واسه این که پاتریکو شاد  ، آدم خوششیعنی خنگه دیگه
 کنه و ادا در میاره.کنه، با اون بازی می

 خواد پاتریک رو شاد کنه؟ چرا می -
 چون پاتریک بهترین رفیقشه. 

 بهترین رفیق یعنی چی؟  -
ک و باب واسه لی پاتریتنها کسیه که با باب اسفنجی دوسته، بقیه هر کسی به فکر خودشه، واون 

 همدیگه خیلی مهمن.
 چه طوری هست؟ ی پاتریک و باب خوب به نظرت رابطه -

 دوستن دیگه.
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 باب اسفنجی رو چرا دوست داری؟  -
وزی کنن که یه رگیرن و فراموش میرن زن میی آدما بعد از چن سال میباب رفیق واقعیه، بقیه

 مونه تا آخر. یه رفیقی داشتن، ولی باب به خاطر پاتریک با اون می

 شه، هم ازدواج بکنه، هم با رفیقش دوست بمونه؟ خوب مگه چی می -
 تنها نذاره. شه یا زن بگیره یا رفیقش رونه دیگه، نمی

 کنی؟ چه کار میتو بزرگ شی  -
 مونم.من با رفقام می

 ات که آشپزی کنه؟ گذاری تو خونهمگه نگفتی یه زن می -
 کنه. مونم، فلشم این کار رو میفقط دوست می کنم،ذارم، ولی با اون که ازدواج نمیمی

 همین طوری هستند؟ هایی که دیدی، همه ها و انیمیشنبقیه کارتون -
ام وایستا ببینم، آره پلنگ صورتی زن نداره، تام و جری زن ندارن، مینیون زن نداره، مرد عنکبوتی

 تنم دوس دختر داره.فقط دوس دختر داره، بن

 تن دوس دختر داره؟ بن -
 آره.
 
 

 
 

 
 
 تن چندسالشه؟ مگه بن -

 همسنای خودمه.

 تو این سن به نظرت یه کم زود نیست به دختر فکر کنه؟  -
 نه بابا زود کدومه، باید داشته باشه.

 تو چی تو هم داری؟  -

 من که با یه عالمه دختر دوستم.
 از کی یاد گرفتی؟  -

 گیره.بینه یاد میآدم چندتا فیلم می دیگه راحته دیگه، کسی الزم نیست یاد بده، خود
 ام گفتی دوست دختر داره؟ مرد عنکبوتی -

 بوستش با لباس عنکبوتیش. آره بابا، اون که وسط جمع می
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 کنی؟ تو چی این کار رو می -

 رم وسط جمع دوس دخترم رو ببوسم که. من لباس عنکبوتی دارم، ولی نمی
 بوسیش؟ تو جمع نباشی چی، می -

 اون وقت شاید.
 ش؟ تا حاال بوسیدی -

 آره بابا.

 چه طوری؟  -
 هنوز مثه عنکبوتی و اینا نبوسیدم، فقط یه دونه اونم از لپش.

 بوسه؟ چه طوری میمگه عنکبوتی  -
 . بوسهاون قشنگ لبش رو می

 گفتی لباس عنکبوتی داری، از کجا آوردیش؟  -
منم دارم، شنل مشکیش رو خریدمش دیگه، ماسکشم دارم، لباساش رو که کامل دارم، لباس بت

 هم دارم، خیلی از لباسا رو دارم. 
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 دیگه چی داری؟  -
 تنه. تنی دارم، طرح بنساعت بن

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 خوب دیگه چی داری که عکس و طرح کارتونی داشته باشه؟  -
 کیفم مرد عنکبوتیه برجسته داره، از مال همه بهتره. 

 ها و دفترت چه شکلی ان؟ کتاب -
 تنه، اینم دوباره مینیونه. دفترام یکیش اینه مینیونه، اینم باب اسفنجیه، اینم بن

 ها چی داری؟ خوب دیگه از این کارتون -
 پشتای نینجا رو هم دارم.کش الكخط

 پشتای نینجا رو هم دوست داری؟ الك -
 بینمشون.آره بد نیستن، گاهی وقتا می

 چه طوری هستن؟  -
 جالبن دیگه.

 چرا جالبن؟  -
 پشتن، ولی خیلی سریعن )خنده(.چون الك
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 خوب چی دارن که تو خوشت اومده؟  -
 ن، سیستم خوبی دارن، یکیش خنگه، ولی اون یکیش زرنگه. باحال

 کنن؟ چه کار می -

 کنن.اونا هم از شهر محافظت می
 چه جوری؟  -

شتا پکنه، خیلی زرنگه با هوشش الكیه رئیس دارن که موش پیر داناست، اون رهبریشون می
 فرسته علیه دشمنا.رو می

 کنن؟ ها مبارزه میپشتالك -
جنگن. چوب و شوکر و طناب و اینا میزنن و با نانچیکو و آره، مثل بقیه قهرمانا یه چشم بند می

 گم به کسی نگو من یه شوکر دارم.یه چیزی بهت  می
 از کجا آوردی؟  -

 خریدمش از سامان. 

 برای چی؟  -
 خوام بخرم.ام میداشته باشم دیگه، همین جوری، یه نانچیکو

 
 

 
 

 
 
 خوای ابزار خطرناك بخری؟ چرا می -

 .مگه، ولی به کسی نگیا، بابام نفهمهپشتام دارن، خب چیه چون الك

 دونه؟ مامانت می -
 دونه.نه بابا، اونم نمی

 داری؟ خطرناك نیست از این وسایل نگه می -

 شم، همینش خطرناکه.فقط کسی نفهمه که بدبخت می
 ها کار کردی؟ تا حاال با اون -

 تا حاال که به کسی نزدم. 
 خوای بزنی؟ می -

 زنم. آره دیگه، هر وقت جنگی چیزی شد، می
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 خواد؟ امیر ولی فکر کنم داشتن این چیزا اول مجوز می -
خرن، اصلنم نیاز به رن همین جوری از مغازه این چیزا رو میبابا تو آمریکا نگاه کنی، همه می

 گیریه.مجوز نداره، فقط اینجا سخت

 خوب اینجا باید مجوز بگیری، درسته؟  -
 .کنهه کی به این چیزا فک میدیگ

 ای هم از این وسایل داره؟ پشتا، کس دیگهبه جز الك -
شه، تنم وقتی بزرگ و قدرتمند میجنگن، هالک خودش قویه، بننه، خیلیا با زور خودشون می

 داره. تنمشه، بننیازی نداره دیگه صالح برداره، البته تفنگ چیز خوبیه، خیلی وقتا الزم می
 تن رو دوست داری؟ بن -

 آره خیلی خوبه، خالقه.
 چه جوری خالقه؟ -

 های قوی.تونه تبدیل بشه به جنگجویه ساعت برا خودش درست کرده که می

 کدومش رو دوست داری؟  -
حتماً واسه خودم یکی از  کنن، اگه بتونم تابستونشون هم خوبن، تکنیکی عمل میالمصب همه

 .نمکاون ساعتا درست می
 خوای درست کنی با چی؟ چه طوری می -

 دونم. چه طوری نمیوسایالش رو باید از آمریکا بخرم، ولی 
 چرا از آمریکا؟  -

  شن، الکی نیست که.این وسایال فقط تو آمریکا پیدا می
 یعنی چی الکی نیست که؟  -

 .شهتونن بسازن، فقط خارج پیدا میآخه چیزای مهم و تو ایران نمی
 کی گفته؟  -

 . کنهر شلیک میتفهمی تفنگای اونا خیلی بهتر و قویبابا معلومه دیگه، تو فیلماشون ببینی، می
 خوای ساعت درست کنی؟ پس می -

 آره.

 تن چه جور آدمیه؟ امیر بن -
 آدم خوبیه. تنبن

  چه طوریه؟یعنی چی، مگه  -
به یه عالمه موجود فضایی تبدیل شه و دنیا رو  تونهآدم خالقیه، زرنگه باساعت جادوییش می

 نجات بده.
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 ده؟ تن دنیا رو نجات میبن -
 تونه دنیا رو نجات بده. تن میآره فقط بن

 تن مگه کیه که دنیا رو نجات بده؟ بن -

ی دشمنای جهان تونه با اون همهکنه، حتی مییه ساعت داره که با کمک اون همه کاری می
 نه.رو نابود ک

 بدون ساعت چی؟  -
زنم، تن میزوره، منم وقتی ساعت بنآدم بی شه کاری کنه، یهنه دیگه بدون ساعت که نمی

 کنم که خیلی قوی شدم.احساس می
 تره یا بابات؟ تن قویامیر به نظرت بن -

تونی مقایسه تن رو با هیچکی نمیتن قویه، بابام که زور نداره، ببین بنی مسخره کننده( بن)خنده
 کنی. 
 تره؟ تن از خدا قویتره یا بنتن قویخدا از بن -

 تن همیشه موفقه. خدا که تا حاال کاری نکرده، ولی بن
 تره؟ تن از همه قویکنی بنیعنی تو فکر می -

 از همون اول شانس داشت که همچین ساعتی گیرش اومد، معلومه از همه بهتره.آره، 
 

 
 

 
 
 
 

 
 چون شانس داره؟  -

 آره دیگه، خوش شانسه. 

 به نظرت خدا بهش شانس نداده؟  -
 نه بابا، خودش شانس داره، خدا که با اون کاری نداره. 

 کنی که خدا یه ذره بهش کمک کرده؟ یعنی اصالً فکر نمی -
 نه. 

 کنه؟ ها کمک میهای کارتونی که دوست داری چی، خدا به اونی شخصیتبقیه -
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 کنه، قهرمونا که مسلمون نیستن. ببین خدا فقط به مسلمونا کمک می
 مسلمون نیستن، پس یعنی چی هستن؟  -

ته، فرسکنن، خدا هم واسشون بال میکافرن دیگه، اونا خودشون با کمک خودشون زندگی می

 دن. ی نجات دارن، شهرشون رو نجات میاونا خودشون فرشته
 دونی؟ کنن، از کجا میکمک خدا کار میگه خودشون بدون کی می -

 فهمی. معلومه دیگه، نگاشون کنی می
 چه طوریه؟ هالک چی اون  -

ای روش اثر کرد که نیروی درونش رو بیدار کرد، قبالً باباش اون ماده رو روی یه روزی یه ماده
 ش ارث دادش که این شد.خودش امتحان کرد، بعد به بچه

 خدا کمکش کرد؟  این از شانسشه یا -
 کنه. اینم شانسش بود، خدا که به هالک و اینا کمک نمی

 کنه؟ چرا به هالک کمک نمی -

 پرسته، خدا هم دیگه با اون دوست نیست. چون هالک خدا رو نمی
 تو هالک رو دوست داری؟  -

ضعی ه، اصن یه وششه، انقد خطرناك میرحم میشه، انقد بیآره بابا، اون وقتی که عصبانی می
 شه.می

 دوست داری عصبانی بشه؟  -
 آره بابا.

 شه؟ چه طوری عصبانی میهالک  -
ه چیز رو شه که زور همشه و تبدیل به یه غول سبز میوقتی یکی عصبانیش کنه، عصبانی می

 داره.
 

 
 
 

 
  

 کنه؟ چه کار میخوب بعد  -
اده خواد، از این نیروش سوءاستفباباش خیلی بدجنسه میکنه، هیچی دیگه، همه چیز رو نابود می

 ها همین جوری ان. ی باباحتماً همه میاد ازش، کنه، بدم
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 گی؟ مگه چی دیدی که این رو می -
میاد که قدرت هالک  کنه، آخرمکشه و خودش هم فرار میخب تو فیلم باباش، مامانش رو می

 رو بگیره.

 ا بدن؟ هگی بابایعنی می -
  کنه.آره دیگه، حتی بابای سامانم بده، انقد دعواش می

ها رو هم زیاد داشته خوب امیر فکر کنم تو که خیلی کارتون دوست داری، اسباب بازی اون -
 باشی؟ 

 آره، تا دلت بخواد.
 چی داری؟  -

دارم، فقط جوکر رو ندارم، منم تنا رو دارم، بتها دارم، بنماشین و کامیون دارم، موتور دارم، اژد
ها های خودم باشیم، مثه اژدهاخوام یه سرزمین درست کنم که خودم و اژدها چندتایی دارم، میاژد

 سوار تربیتشون کنم، سوارشون بشم و پرواز کنم. 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 ها داره؟ ها سوار چندتا اژداژد -
 مال خودشه، به دوستاشم داده. شون همها، همهاون یه جزیره داره، پر اژد

 ها سوار چند سالشه؟ اژد -
 همسن منه.

 ها داشته باشی؟ خوای اآلن اژدتو هم می -

 خوام شروع کنم. آره، یه عالمه باشن و تربیتشون کنم، اول از مار می
 مار؟  -

 آره.
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 چه کارش کنی؟ خوای می -
 تربیتش کنم واسه خودم.

 خطرناکه.ولی مار نیش داره  -

 تر نیست. ها که خطرناكاز اژد
 ها اآلن وجود نداره.ولی اژد -

 کی گفته وجود نداره، وجود داره من حتی بازیشم تو تبلتم دارم.
 کنی که بخوای مار رو تربیت کنی، خطرناك باشه؟ حاال فکر نمی -

 تونه اژدها تربیت کنه، چرا من نتونم. می 1نه بابا، وقتی هیکاپ

 اال چرا مار؟ ح -

ا همه تره، خب خارجیها خیلی شیکای هم تربیت کنم، ولی خب اژدتونم حیوونای دیگهالبته می
 حیوون خونگی دارن، منم داشته باشم دیگه. 

 شه حیوون خونگی نداشته باشی؟ حاال نمی -

 نه اصن، حتماً باید داشته باشم، اونم اژدها.
 چرا حاال اژدها؟  -

 اد.چون خوشم می
 چرا خوشت میاد؟  -

 خوام یه چیز جدید داشته باشم.ه، هیچ کدوم از دوستام ندارن، من میباحالچون خیلی 
 خوای داشته باشی؟ چرا جدید می -

 گیری.ول کن بابا، هر چه قدر بهت توضیح بدم نمی
ود نداره که ها داشته باشی، مگه دیگه سرگرمی وجخوای اژدامیر منظور من اینه که چرا می -

 بخوای انجام بدی؟ 

ها خطرداره، ترس داره، ابهت داره، ولی بقیه سرگرمیا زیاد ها نیست، اژدسرگرمی بهتر از اژد
 مثه فیلمایی که دیدم باشه.  دار باشهخوام یه کاری کنم که خیلی هیجانهیجان انگیز نیستن. من می

 اشه؟ یعنی دوست داری که کارهای تو منحصر به فرد ب -

 خوام تک باشم.آفرین، آره همینه، می
 خواسته که تک باشی و بهترین چیزها رو داشته باشی؟ از چه زمانی دلت می -

 خواست، همیشه دوست داشتم که مثل تو فیلما باشم.از همون اول دلم می

 تر دوست داری مثل کی باشی؟ بیش -

                                                   
 رود.هیکاپ نام پسری در مجموعه سریال اژدها سواران است که مربی تمام اژدها ها به شمار می .1
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خوام سرعت داشته باشم، تن باشم، هم میبن خوام مثلهم دوست دارم مثل هالک باشم، هم می
ضا اون خوام برم فی این قدرتا رو داشته باشم تا بتونم فرمانروای کل زمین بشم، حتی میبعد همه

 جا رو هم تصرف کنم.

توی فیلم فلش یکی بود دشمن فلش بود، خیلی زورش زیاد بود، حتی صد برابر فلش قوی بود، 
تونست خوام مثل اون باشم، اون حتی زمان رو میو نداشت، من میحتی سوپر وومن هم زورش ر

گرده، اون صاحب زمانه و اگه کسی تو زمان ره به گذشته و برمیراحت کنترل کنه، بهتر از فلش می
 .هتونتونه زمان رو نگهداره، اما اون میکنه، اون همه کار بلده خدا هم نمیجا بشه، مجازاتش میجابه

 کنی که اون از خدا بهتره؟ ببینم تو فکر می -

 تر از اون باشه. اون خیلی ترسناکه، شاید خدا باشه، شایدم قوی

 های غیر مسلمون هم هست؟ خدا به نظرت توی کشور -

 شه.ها پیدا نمینه بابا اون جا
 چرا؟  -

 چون خدا فقط مال مسلموناست.
 کی گفته؟  -

خونه، انگلیسم همین طور، اون وقت اینا خونه، نماز نمیصالً قرآن نمیمعلومه دیگه چون آمریکا ا
 شونس، من جای خدا بودم، همهه کنن حضرت عیسی خداچه طوری خدا داشته باشن، تازه فک می

 فرستادم جهنم. رو یه راست می
 ؟ بخشیهم می بخشه، توهایی که توبه کنن رو میخدا که بخشنده هست و بنده -

اومد، همه چیزای نخیرم، همه اینا الکیه، خدا اگه بخشنده بود که آمریکا انقد از خدا بدش نمی
 امریکایی علیه خدا هستن، پس معلومه که خدا دشمن اوناس. 

 کدوم چیزهای آمریکایی علیه خدا هست؟  -

 زنن.گن اونا تو مرحله آخر قرآن رو آتیش میکلش دیگه، مگه نشنیدی، می
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 تو بازیش رو دیدی؟  -

تری کنم، چیزای جدیدکردم، ولی اآلن دیگه بازی نمیآره بابا دیدم، چند سال پیش بازی می
 دارم؟ 

 ها سوار هست؟ بازی جدیدت اژد -

 کنم، واسه محافظت و حمله.ها تربیت میآره، اون خیلی خوبه، اژد
 از کجا آوردیش؟  -

 دانلودش کردم. 

 نلودش کردی؟ چرا دا -

 حتماً بازیشم قشنگه، گفتم بگیرم. بود، دیدم باحالفیلمش که 

 حاال بازیش قشنگه؟  -

 تره. باحاله، از کلشم باحالآره خیلی 
 داری؟  ایدیگه چه بازی -

نم ها عبور کی زمینم که باید از جادهتنها آدم زندهه، من باحالیه بازی دارم به سوی مرگ، خیلی 
هزارتا زامبی جلوم هستن، خیلی هیجان انگیزه، هر لحظه ممکنه یه زامبی از یه طرف بهم حمله و 

 شون کنم. هام بکشمشون، بزنم سرشون و نفلهترین سالحکنه، من باید باپیشرفته
 

 
 

 
 
 

 

 
 هایی؟ با چه سالح -

 کشمشون راحت. اره برقی دارم، همه چی دارم، می
 ؟ ای داریدیگه چه بازی -

لی شم بعد روی ماشینم کیه زامبیه دیگه دارم که این دفعه پیاده نیستم ماشین دارم، سوار می

ه. احالبکنم، اونم زنم زامبیایی که میان سمتم رو تیکه پاره میسالح نصب شده، تو هر مرحله می
 خفنه.هست. اون خیلی  3بعد یه بازی دارم اونم خیلی دوست دارم اسمش تخریب استیکمن 
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 چه شکلیه؟  -

ی تن بشی یا مرد عنکبوتی بشی یا هر کستونی بنشه، میکم سخت میببین اولش راحته، کم

 ی بعد.که دوسش داری، بعد باید با سالحات بقیه قهرمانا رو خراب کنی و امتیاز بگیری، بری مرحله
 این بازی رو هم دانلود کردی؟  -

 آره، همه بازیام رو تقریباً دانلود کردم. 
 چه طوریه؟ های دیگه تو بازی -

 شم.دم، برنده میچندتا ماشین و رالی دارم خیلی خوبه، مسابقه می
 تر دوست داری؟ کدوم بازی رو از بقیه بیش -

 .3رالی با تخریب استیکمن 
 رو چرا دوست داری؟  3تخریب استیکمن  -

خوره زنی به اون یکی، اون میتن اینا داره، بعدشم خیلی جدید و جالبه، میو بناوالً توش هالک 
 ه اصن. باحالشن، خیلی شن و پرتاپ میبه بعدیا منفجر می

 هایی داشته باشی؟ تر چه بازیامیر تو دوست داری بیش -

، ارنریزی ند، خونهمینایی که دارم رو دوست دارم، بقیه بازیا خشن نیستن، اصن هیجان ندارن
 مزه ان.بی

 ها خشن باشی؟ امیر دوست داری خودت هم مثل این بازی -

 من که هستم. 

 چه طوری هستی؟  -

 خشن خطرناك.
 کنی؟ مگه چه کار می -
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و عنکبوتی رو دارم، ماسک ترسناك و خنجر دارم، من بت ام، لباسایجنگم، قویسالح دارم، می
 بس نیست؟ 

 کنی حتماً باید خشن باشی؟ تو فکر می ام زیاده، باشه ممنون، حاال امیر جانخیلیچرا بسه  -

 آره بابا، همه باید خشن باشن.
 چرا؟  -

 خشن خوبه.
 از کجا یاد گرفتی؟  -

 خودم بلدم.
 خودت از چه راهی فهمیدی که خشن بودن خوبه؟  -

 با دیدن فیلما فهمیدم.
 متشکرم. از همکاریت در مصاحبه بسیار خوب. -

 ساله 11 آرمینمصاحبه با  -9-2

 موقع من تو بزرگی یه المبورگینی مشکی دارم، سیگار دارم، لباسامم مشکیه. اون

 
 سالم من رضا هستم، اسم شما چی هست؟ -

 سالم، اسم من آرمینه. 
 دی در این مورد چند سوال از شما داشتهها دارم، اجازه میمن یک سری سوال درباره فناوری -

 باشم؟
 اشکالی نداره.

 لطفاً اگر خسته شدی بهم بگو که یک استراحت بکنیم بعد ادامه بدیم، باشه؟-
 باشه.

 آقا آرمین شما موبایل داری؟ -
 بله.

 کنی؟ها کار میموبایل مال خودته یا مثالً برای مامان و بابا هست و با اون -

 نه مال خودمه، برا من جدا هس.
 با هم یک خورده از موبایلت صحبت کنیم. خوب اگه موافق باشی،  -

 از چی موبایل؟
 به من بگو از کی موبایل داشتی؟ -
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 تقریباً یه ساله.
 خوب چی شد که موبایل خریدی؟ -

 خواستم.بابام برام خرید، موبایل می

 خواستی؟تر توضیح بدی که برای چی موبایل میشه یک خورده بیشمی -
باید داشته باشم، اآلن مامان و بابام دارن، منم بخرم، مثل  خب همه اآلن موبایل دارن، منم

ثل بچه خوام متونم به بقیه زنگ بزنم، چت کنم، عکس بگیرم، مثل همه، نمیشم، میترا میبزرگ
 ها هیچی نداشته باشم.اُمل

 های خودت هم موبایل دارند؟بقیه دوست -
 معلومه دارن، همه دارن، همه.

 کنی؟یها چت هم مبا اون -
 آره.

 چه جوری؟ -

 کنیم.جا با هم چت میتو واتساپ گروه داریم، اون
 چه کسی گروه رو درست کرده؟ -

 خودم.
 یعنی مدیر گروه خودت هستی؟ -

 آره.
 گذارین؟توی گروه معموالً چه چیزهایی می -

 همه چی.
 زنی؟تا مثال میچند -

 ذاریم.ذاریم، جوك میوُیس می ها )برای تقلب در بازی(،های بازیعکس هست، رمز
 هایی هست؟منظورت از عکس، چه عکس -

 عکس ماشین، بتمن، جوکر، ددپول، آدمای خفن.
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 تر توضیح بدی؟های خفن، بیششه یک خورده درباره آدممی -

دارن رو  کشن، خالکوبی آتیشیخفن دیگه، آدمایی که اسلحه دارن، لباساشون مشکیه، سیگار می
 دستاشون. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 شه پیداشون کرد؟ها میگی، کجاهایی رو که میاین آدم - 

 تو فیلما. 
 جوری بشی؟تو هم دوست داری بزرگ شدی این -

 آره، صد در صد. 
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موقع چه خوام یک سری سوال بکنم که ببینم اونشده، من میسالت  31آقا آرمین فکر کن  -
 کنی، باشه؟جوری فکر می

 باشه.

 هایی بپوشی؟سالت بشه، دوست داری چه لباس 31خوب تو  -
خواد برم بدنسازی خودم رو قوی کنم، دوست دارم همه لباسام مشکی باشه، عین بتمن، دلم می

بعد هر کی که خواست اذیتم کنه، بزنم خوردش  که کسی جرأت نکنه بهم نزدیک شه،عین اون
 کنم. 

 رو خیلی دوست داری.من بت خوب به نظر میاد -
 نخوام عیآره عمو، همه کارتوناش رو دیدم، عکس والپیپر موبایلمم آرمه بتمنه، بزرگ شدم می

 بشم، همه از من بترسن.من بت
 
  

 
 
 
 

ها کمک گرفت، شه از اوندیگه هم هست که میهای خوب اگه کسی بخواد اذیت کنه، راه حل -
 مثالً به پلیس خبر داد. 

 شون آدمای بدین. نه بابا، اونا همه
 های بدی هستند؟آدم -

 شون آدمای فاسدین. آره بابا، همه
 منظورت چی هست؟ -

ونا کنن و اشون با خالفکارا دست به یکی میمن باید خودم از خودم مواظبت کنم، پلیسا همه
 فروشن. وادهاشون رو میم

 دونی؟تو این رو از کجا می -

 ده. دیدم، آخر سر یکی از پلیسا اِسکرکرو رو فراری میمن بت من تو فیلم
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 سازی بری؟گفتی دوست داری که بدن -

 آره.
 اآلن هم حاضری بری؟ -

م، اما قوی بشمن بت مثل خوامسازی، میآره عمو، یه بار به بابام گفتم من رو ببر باشگاه بدن
 بابام اجازه نداد.

 بابات اجازه نداد؟ -
 تونی بری.نه، گفت تو توی سن رشدی و هر وقت بزرگ شدی، می

 ری؟خوب اگه بزرگ بشی می -

 رم.حتماً می
 کنی؟سازی رفتی و قوی شدی، چه کار میخوب اگه بدن -

 تونم بکنم.دیگه هر کاری بخوام می
 موقع کجا هستی؟کنی اونسالت شده، فکر می 31شدی و مثالً خوب حاال بزرگ  -

 قطعاً خارجم. 
 کجا مثالً؟ -

 آمریکا. 
 موقع چه جوری هست؟تونی توضیح بدی آمریکا اونمی -

 موقع آمریکا بُرده. اون
 برده، چی رو برده؟ -

 ایران رو دیگه. 
 منظورت چی هست؟ -

 موقع نابود شده. ایران تا اون دیگه

 شه؟چه جوری ایران نابود می -
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 خوره. موقع آمریکا با ایران جنگیده، ایرانم شکست میهیچی دیگه تا اون
 ده؟خوب چه جوری ایران رو شکست می -

 تونه ایران باهاش بجنگه. قدر آمریکا قویه که نمیاین

 خوای از کشورت هر جوری که بشه دفاع کنی؟یعنی اگه مثالً جنگ بشه، نمی -
 معلومه که نه. نه، 

 سازی هم رفته باشی؟حتی اگه قوی شده باشی، بدن -
 نه عمراً. 

 بره؟کنی جنگ رو میآمریکا چی داره که فکر می -
 همه چی، یه عالمه تانک، یه عالمه مسلسل، همه چی داره. 

 ها رو داشته باشه چه طور؟اگه ایران هم این -
 زه. بابازه، مطمئنم که میبازم داشته باشه می

 کنی؟جا چه کار میموقع اونحاال تو توی آمریکا، اون -

 موقع من توی بزرگی، یه المبورگینی مشکی دارم، سیگار دارم، لباسامم مشکیه. اون
 
 
 

 
 

 
 
 
 موقع آمریکا، همه مردمش المبورگینی دارند؟اون -

 المبورگینی دارم.اش دارم که همهقدر پولموقع اینموقع دارم، اوننه، من اون
 دار هم باشی؟پس دوست داری پول -

 آره خیلی، همه چی پولیه.

 کرد؟که به بقیه کمک میمن بت کنی، مثلدار شدی به بقیه هم از پولت کمک میاگه پول -
 نه خیر.

 شد؟حتی اگه یک عالمه پول داشتی که الزمت هم نمی -
 نه.
 شه کمک نکنی؟خوب چی باعث می -
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 خودم همه پولش رو درآوردم، مال خودمه، بقیه جون بکنن پول دربیارن. 
 شه؟موقع مامان و بابا دلشون برات تنگ نمیخوب تو اگه بری آمریکا، اون -

 نه.

 گن آرمین کجا هست.اش میآخه مثالً تو دیگه پیششون نیستی و خب همه -
 نه، برای چی بگن؟

شن، مثل مامان بزرگ اآلن گه مامان بزرگ و بابا بزرگ میموقع، مامان و بابا دیخوب تا اون -
 که داری... به نظرت یکی مثل مامان یا بابای تو نباید باشند که بهشون کمک کنه؟

اش با خودم ببرم تونم مامان و بابام رو همهمونم، نمیجا نمینه، اونا خودشون مواظبن، من این
 ور.ور و اوناین

 سازی هم حتماً رفتی دیگه، درسته؟بدن موقع آمریکا باشی،ونحاال اگه مثالً تا ا -
 آره.

 کنی؟زنی خوردش میجا باز هم اگه کسی اذیتت کرد، باز هم میخوب اون -

 آره.
 جا فرق ندارند؟های اینهاش مگه با پلیسجا پلیساون -

همه تفنگ دارن  جااش زنگ بزنم به پلیس که، بعدشم اونشه که همهچرا فرق دارن، ولی نمی
 و مواظب خودشون هستن.

 خری؟جا تفنگ میخوای بگی تو هم اونیعنی می -
 آره.

 یعنی هم با مشت بزنی هم با تفنگ؟ -
 زنم. موقع که خشابام تموم شد، با مشت میخندد( نه، اون)می

 کنی؟خوب تو توی آمریکا باشی، با کی ازدواج می -
 کنم؟کس، برا چی ازدواج نه با هیچ

 موقع ازدواج کرده باشی؟سالت باشه، تا اون 31خوب گفتم شاید  -
 کنم، بدم میاد.نه، من ازدواج نمی

 منظورت چی هست؟ -

 من از دخترا بدم میاد. 
 چی شده که بدت میاد؟ -

 دخترا لوسن، بچه ننه ان، من همه دوستام پسرن.
 جوری هستند؟یعنی همه دخترها این -

 جورین. آره این
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 خوب تو توی آمریکا باشی هنوز هم مسلمونی؟ -
 خونم.نه، من اآلنشم نماز نمی

 شه که بخونی.موقع که واجب میخونی، ولی بزرگ شدی چه طور؟ اوندونم اآلن نمیمی -
 شم از این کارا.نه دیگه، برم آمریکا راحت می

 شی؟راحت می -
 تونم بکنم، آزادم.آره دیگه، هر کاری بخوام می

شن و از این کار خونند، خیلی اذیت میهایی که نماز میخوای بگی، اونیعنی می خوب -
 ناراحتند؟

 کنن تو هیئت. اش گریه الکی میآره بابا، همه
 کنند؟الکی گریه می -

کرد، بعد به مامانم خوند، الکی گریه میمون هیئت داشت، بعد هی مداحه میآره، یه بار مدرسه
 کنن. کی گریه میگفتم که اینا چرا ال

 بعد مامانت چی گفت؟ -
 هیچی، گفت تو هم خب الکی گریه کن.

 بعد تو چی گفتی؟ -
 گیره. ام نمیگفتم من چرا الکی گریه کنم، وقتی گریه

 که دوست داری بزرگ شدی بری آمریکا، با مامان و بابا صحبت کردی؟تا حاال درباره این -

 نه.
 که راه مناسب رو پیدا کنی؟ خوب شاید بتونند بهت کمک کنند -

 ان. فهمن، خیلی قدیمینه بابا، مامان و بابام نمی
 ؟یعنی چی قدیمی هستند -

 همین دیگه، مثالً هنوز بلد نیستن با موبایل و اینا کار کنن.
کنی، اگه بلد نباشند با موبایل کار کنند، بلدم نیستند که بهت کمک کنند، راه یعنی فکر می -

 پیدا کنی؟درست رو 
فهمن، تازه پولشونم کمه که من برم آمریکا، یه بار باهاشون دعوا کردم فکر نکنم، اونا منو نمی

 جا بدم میاد، ولی بابام منو دعوا کرد.که دوست ندارم ایران باشم، از این
 ند؟دشده مثالً بگی کاشکی مامان و بابام آمریکایی بودند و اصالً دو نفر دیگه مامان و بابات بو -

 آره، خیلی.
 بردن؟دار بودند تو رو امریکا مییا یک خانواده که پول -

 آره.
 ببخشید، من دیگه کار دارم.

 خیلی خوب، دستت درد نکنه که به چندتا سوال من جواب دادی. ممنون. -
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 ساله  8 محمدحسینمصاحبه با  -11-2

 ردم.داعش جدا كیه بار با بردیا شمشیر بازی كردم، بعد با شمشیر سرش رو مثل 
 

 تذکر پژوهشگر:

 رسد ایندهد، اما به نظر میهای خشن نشان میی زیادی به موضوعکودك به طور کلی عالقه
ها را کشف های مادر و مادربزرگ او است، کودك حساسیتعالقه تا حدودی به دلیل حساسیت

دارد. به عنوان مثال، اگر وی  های تند دردیگرانی زیادی به برانگیختن واکنشکند و عالقهمی
شود، در همان زمان کارتون را نگه داشته، مادر را ای از کارتون مشمئز میبداند، مادرش از صحنه

 خندد.زند و آنگاه به واکنش وی میصدا می
کند، معتقد شده است رحم و مروت با هایی که میاز سوی دیگر، محمدحسین تحت تأثیر بازی

 جنگد، روا نیست و کشتن دشمن هر چند بسیار دردناك باشد، جایز است.میکسی که با تو 

 محمدحسین دوست داری بازی کنیم؟ -
 آره.

 ای دوست داری؟چه بازی -
 ماشین بازی.

 تونی بگی چه طوری دوست داری ماشین بازی کنی؟کنیم، میباشه ماشین بازی می -
دم، تو هم پلیس شو، آژیر ره، ویراژ میسریع می شم با اون ماشین مزدائه که خیلیمن دزد می

 بزن بیا دنبالم که منو بگیری.

 
 
 
 

 
 

 
 خوب بعدش؟ -

 اندازم روت که دیگه ناکار بشی.زنم به تو، یه بمبم میبعد من از تو اگزوزم آتیش می
 کنی؟یعنی تو پلیس رو ناکار می -
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سریع  تو ماشین پلیس که داغون بشه، باید اینقدتونم بزنم محکککم باکسم میآره، تازه تو ایکس
 برم که پلیس نتونه منو بگیره.

 شه؟اگه پلیس تو رو بگیره، چی می -

 بازم.کشه، بعد من میکشه خب... منو میمنو می
 شه پیاده بشی، معذرت بخوای بعد بری؟نمی -

ن کشه، تازه مدزد پلیس رو میکشه یا خندد( نههه، بازیش این طوریه یا پلیس دزد رو می)می
کردم، یهو یه پلیس اومد جلوم، اینقد محکم کوبوندم بهش خودم یه بار با فراری داشتم رانندگی می

 که داغونِ داااغون شد.
 ها؟کوبونی به پلیسهمیشه می -

 آره.
 تا حاال تو خیابون هم کوبوندی به یه پلیس؟ -

سرباالیی، بعد پلیسه هم دنبالم بود، منم دنده عقب رفتم آره یه بار با ماشین بابام رفتم توی 

 کند(.کوبوندم بهش، اونم کنترلش رو از دس داد، رف تو دره )کودك تخیالتش را تعریف می
 یشون؟کشها رو میشن تو خیابون نظم و مقررات باشه، تو اونها که خوبن، باعث میولی پلیس -

 ن دنبالم.افتخب دیگه تقصیر خودشونه که می
 افتن؟خوب برای چی دنبالت می -

 کشم.رم و الیی هم میهستم که با سرعت خیلی باال دارم می چون من یه دزد
 کنی؟یعنی خالف قوانین عمل می -

آورد و ادا دم )دستش را به حالت فرمان در میشناسم، فقط با ماشینم گاز میمن قانون و اینا نمی
 آورد(.سرعت باال را در میو صدای رانندگی با 

 ماشین بازی رو دوست داری؟ -
 خب معلومه.

 چرا؟ -
 ری جلو.تا می211دی با سرعت ه، گاز میباحالچون اینقده 

 کنی؟خیلی بازی می -

 کنم.خیلی دوس دارم، ولی خیلی بازی نمی
 کنی؟چه قدر بازی می -

 نیم ساعت فقط.
 چرا، مگه خیلی دوست نداری؟ -
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کردم، چشام مث چراغ چشمک زن شد، اش از صبح بازی میچرا ولی تابستون که خیلی همه
 بابام منو برد دکتر، 

ده باکس بازی کرده این طوری شده، بابام هم دیگه اجازه نمیاونم گف چون خیلی با ایکس

 باکسم بازی کنم.ساعت با ایکستر از نیم بیش
 ؟باکس دارنهای تو هم ایکسدوست -

 د.باکس خریباکس خریدم، گریه کرده بود، مامانشم براش ایکسآره، بردیا وقتی من ایکس
 

 
 

 
 
 

 
 تر دوست داره؟ای رو از همه بیشبردیا چه بازی -

 بردیا بازیاش مث بچه کوچولوهاس.
 هاش چه جوریه؟بازی -

 مث مال من، ماشینای پرقدرت نداره.
 های تو خیلی پرقدرتن؟ماشین -

 آره.
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 ساخت کدوم کشورن؟ - 

 ساخت آمریکا، ندیدی اون عالمت گرگی که بهت نشون دادم، اون عالمت پلیس آمریکاس.

 هات ساخت آمریکا هستن؟همه ماشین -
 نه، بعضیاشونم ساخت فرانسه ان، کارخونه رنو مال فرانسه است.

 دیگه ساخت چه کشورهایی هستند؟ -

ا از همه هباکسم، اما آمریکاییای ندارم تو ایکسالبته ماشین کرهکیاموتورز هم مال کره هست، 
 تره.باحال

 هیچ ماشین ایرانی نداری؟ -
 ایرانی؟!

 آره مثالً سمند. -
دارم،  وامتی تمسخرآمیز( اووو سمند که اصالً خوب نیس، من فراری و المبورگینی و بیباحال)

 شون ساخت امریکان.همه

 

 تونن ماشین خوب بسازن؟نمیبه نظرت ایرانیا  -
 فعالً که نساختن... .

 ها رو هم تو اتاقت داری؟عکس ماشین -
 نه.
 پس اون قرمزه چیه؟ -

 گی؟ کوئینو میمک
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 دوستش داری؟ -

ی مفرطی به آره، ولی نه خیلی )طبق بیان مادر محمدحسین او تا دو سه سال قبل، عالقه
 کویین داشت(.مک

 داری بزرگ شدی، ماشین بخری؟دوست  -
دم، تا ماشین بدزخوام ده میلیونتا ماشین بخرم، نه... میخوام بزرگ که شدم خب ده میلیونمی

 .1تا پورشه بخرمتا المبورگینی و دهتا فراری و دهخب بعد با پولش ده

 
 

 
 
 
 

 خوای چه کار؟این همه ماشین رو می -
 برم.  خوام باهاشون برم گاز بدم می

 خوای بری؟کجا می -
 برم دیگه، برم شیراز خونه آقاجون، برم شمال، برم آمریکا... .

 آمریکا رو دوست داری؟ -

 آره.
 چرا؟ -

                                                   
ها همه لحاظ توجهش معطوف به ماشینی وافری به ماشین دارد و از داشت، محمدحسین عالقه. مادر محمدحسین بیان می1

با  گوید باربند و حتی گاهیبیند، مثالً به رخت آویز میاست تا جایی که حتی وسایل خانه را هم به شکل ابزار ماشین می
 .کنهگوید قالپاقم درد میی پا مثالً میها همانندسازی کرده، به جای پاشنهماشین
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 دوس دارم دیگه... .
 تر دوست داری یا ایران رو؟آمریکا رو بیش -

 هردوشون رو.

 ؟باکسته رو داریهایی که تو ایکساسباب بازی هیچ کدوم از ماشین -
 ام و، زانتیا... . تازه مامانم نصفش رو برد تو انبار.آره، پورشه دارم، المبورگینی، مزدا، بی

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 چرا؟ -

 کنم.چون گفت من ریخت و پاششون می
 تا حاال به کسی گفتی برات ماشین بخره؟ -

 آره به مامانم گفتم.
 خره برات؟می -

 خره.هم بنویسم میفقط اگه حرف بد نزنم، مشقام رو 
 کنی؟اگه نخره چه کار می -

 هیچی... .

 های خودت رو مدرسه بردی؟تا حاال ماشین -
 آره.

 چه جوری؟ -
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با کیارش قرار گذاشتیم، هر کدوممون یه ماشین بردیم، تازه زنگ تفریح تو کالس مسابقه هم 
 دادیم.
 ده ببرین؟مدرسه شما اجازه می -

 هامون موبایل و چاقو و قمه هم میارن.چهفهمن، تازه باونا نمی
 کنن؟با موبایل چه کار می -

 بازی.
 ای؟چه بازی -

 کند(.دارد و شروع به بازی میماشین بازی )کودك ماشینش را برمی
 تو هم دوست داری موبایل ببری؟ -

 دیگه ولم کن، مگه قرار نبود تو باهام بازی کنی؟
... 
 دوست داری کارتون ببینیم؟ -

 چه کارتونی؟
 دونم هر چی تو بگی، تو چی دوست داری؟نمی -

 من کارتون خیلی دوس ندارم.
 پس چی دوست داری؟ -

 بازی کنیم. 
 چه بازی؟ -

 ماشین بازی.
 ولی من خیلی ماشین دوست ندارم. -

 دونم، چون خانما ماشین بازی دوس ندارن، باشه همون کارتون رو ببینیم.آره می
 ها ماشین بازی رو دوست ندارن؟ونی خانمداز کجا می -

 خب ندارن دیگه.
 هایی دوست دارن؟پس چه بازی -

 عروسک بازی و این چیزا... .

 تو هم عروسک بازی رو دوست داری؟ -

 معلومه که نه.

 چرا؟ -
 عمرراً من عروسک بازی دوس داشته باشم.

 مگه عروسک بازی چه ایرادی داره؟ -
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 بازی دخترونه اس.
 مگه دخترا چه جوری ان؟خوب  -

 لوسن!

 تونن ماشین بازی کنن؟به نظرت دخترها نمی -
 اصالً.

 تونن بکنن؟رانندگی هم نمی -
 کنن.خیلی بد رانندگی می

 کنه؟مامانت بد رانندگی می -
 نه.

 کنه یا بابا؟مامان بهتر رانندگی می -
 بابا.

 اِ؟ -

 تازه مامانم یه بار تصادف کرد. ،آره
 بابات تا حاال تصادف نکرده؟ -

 ماشینه بود.یکی چرا، ولی تقصیر اون 

 ی ماشینا زن نیست؟هات هیچ وقت رانندهتوی بازی -

 کنم.باکسم زن هم هست، ولی من انتخابش نمیچرا تو تنظیمات ایکس
 چرا؟ -

 تونه خیلی تند رانندگی کنه.چون نمی
 شن، دزده یا ماشین پلیس؟کدوم میی به نظرت اگه بخوان راننده بشن راننده -

 کوبونم به ماشین پلیس، بترکن برن هوا.شم میمن دزد می

 تو دوست نداری با دخترا بازی کنی؟ -

 آورد(.کنن )ادای گریه را در مینه دخترا لوسن، هی این طوری می
 کنن؟پسرا گریه نمی -

 نه... .

 و ایکس باکست داری؟هایی تگی چه بازیمحمدحسین به خاله می -
 داعش بازی دارم، مشت زنی، فوتبال، دزد و پلیس... .
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 تر دوست داری؟کدوم رو از همه بیش - 
 خب معلومه داعش بازی.

 داعش بازی چه جوریه؟ -
برن باالی پشت بوم، آدمی که رو ویلچره، بعد بهش هم بمب تو داعش بازی خب یه آدمی رو می

خوان پرتش کنن پایین، ولی قبل از این که پرتش کنن، خودش روی هوا منفجر بعد میبستن خب، 
 ریزه همه جا.شه، بعد خووون میشه، بدنش تیکه تیکه میمی
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 این بازی رو دوست داری؟ -

 زنن.می بندن، دارشبرن به یه طنابی میمی دزدنمی آره، بعد تازه یه پلیسی رو داعشیا

 چرا داعش بازی رو این قدر دوست داری؟ -
 ه.باحالآخه خیلی 

  
 

 
 

 
 

 

 ه؟باحالها همدیگه رو بکشن این که آدم -
 نیس؟  باحالآره، 

 کنی؟کنی چه کار میبعد از این که داعش بازی می -

 کنم.شم، خب اون کارا رو تمرین میبلند می
 کنی؟تمرین می -

 کنم، شاید منم بخوام یکی رو بکشم.خندد( آره تمرین میگر میمصاحبهی متعجب )از دیدن چهره

 خوای بکشی؟کی رو می -
 ادبی چیزی... .دونم، یه آدم بیچه می

 کشن؟ادب رو میهای بیآدم -
 کشمشون.آره، من می

 کشتن دیگران رو دوست داری؟ -
 آره، دوس دارم گلوشون رو ببرم، خون بریزه بیرون.

 اولین بار کجا دیدی یکی یکی رو بکشه و خون بریزه بیرون؟ -
 توی داعش بازی.
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 از همون موقع دوست داشتی؟ -
 آره، عاااشقش شدم.

 تا حاال خواب داعش بازی رو دیدی؟ -

آره یه شب خواب دیدم یکی رو کشته بودم، بعد گوشتش رو کنده بودم، خب خونشم ریخته بود 
 تو کل خونه.

 کنی؟های خودت هم داعش بازی میبا دوست -
 آره، یه بار با بردیا شمشیر بازی کردم، بعد با شمشیر سرش رو مثل داعش جدا کردم.

 دردش نیامد؟ -
 چرا اینقد دردش اومد که نگو.

 آخی گناه داشت. -
 خواست نیاد به جنگ من. ،حقش بود

 کشیش؟هر کی بیاد به جنگت می -

 کند(.می تهاجمخوام تو رو هم بکشم )کودك به حالتی جنگی شروع به تازه اآلن می ،آره
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 ساله 12 ارغوانمصاحبه با  -11-2

 شه. عشق بین دختر و پسر فقط خالصه نمی چانیول گفت

 
خوام یموگو کنیم. امروز ارغوان جون، خیلی ممنونم که قبول کردی وقت بگذاری تا با هم گفت -

فناوری، فضای مجازی، عالیقت و از این قبیل در مورد مسایل مختلفی مثل مسایل اجتماعی، 
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ن رو هامومسایل با هم صحبت کنیم. هر جا که احساس کردی خسته شدی، به من بگو تا صحبت
 متوقف کنیم. 

 کنم، باشه.خواهش می

 و داری یا داشتی؟ها رخوب بهم بگو که از وسایل مربوط به فناوری کدوم -
 فور.اسپی تاپ که البته برای من و خواهرمه وگوشی، تبلت، لپ

 ها رو اول برای تو خریدند؟کدوم یکی از این -

 تبلت رو. 

 موقع چند ساله بودی؟اون -
 ساله. 6کنم که پیش دبستان بودم، حدود فکر می

 ند؟شد که برای تو تبلت خریدساله بودی، چی 6خوب وقتی که  -
ه جوریه که وقتی برای الهه یشاید یه کم مسخره باشه، ولی الهه که تبلت خرید، بابا کالً این

من اون رو نداشته باشم، وقتی واسه الهه خرید، تقریباً یه سال بعدش  خره، دلش نمیادچیزی می

 برای منم خرید. 
 پس اون زمان که خریدی کسی به تو نگفت که نه تو نیاز نداری؟ -

 نه، اوکی بودن. 
 کردی؟هایی میخوب با تبلتت چه بازی -

، یا یه 2شده بودن، مثل پو 1هایی که اون زمان خیلی محبوب بودن و وایرالمعموالً همون بازی
، ماشین 4، هیل کالیمب3کردی اسمش رو یادم نیست، فروت نینجاای بود که کوزه درست میبازی

، یکی بود اسمش مادربزرگ عصبانی و 7، مای تاکینگ تام 6گ، دکتر درایوین5سواری، کندی فیور
 این چیزا ... . 

 ها صحبت کنیم، مثالً پو چه طور بود؟خوب بیا یک کم در مورد این بازی -

 

 
 

 

                                                   
1. wiral 

2. pou 

3. Fruit ninja 

4. Hill climb 

5. Candy fever 

6. Dr driving 

7. My talking tom 
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دادی، کردی، بهش غذا و اینا میکردم سیب زمینه، باید بزرگش میپو یه موجودی بود که فکر می

های خوب و بد رو از هم جدا که باید غذاداخل خودش داشت، مثالً این 1مبعد یه سری مینی گی
ذاشتی آهن و این چیزا رو کرد و تو نباید میخورد، بعد دهنش رو باز میکردی، یعنی پو میمی

، کردیکرد، کالً یه سری مینی گیم داخل پو بود، باید بزرگ میبخوره، یا فوتبال بازی می
 کردی. ات ازش مراقبت میبه عنوان بچه شستیش و بایدمی

 داد؟کردی، چه حسی بهت میکه از پو مراقبت میها و ایناین بازی -
تونی از یه چیزی مراقبت ای ولی میکنی، خودت بچهات بزرگ میکه یه چیزی رو مث بچهاین

 داد. کنی، حس خوبی می

 گری برام بگو. از بازی کوزه -
 

 
 
 
 

 
 

تونستی نوعش رو انتخاب کنی، مثالً سفالی باشه یا سرامیکی، بعدش گری هم میبازی کوزهتوی 
 کردی. کردی و درستش میخوای رو انتخاب میخوای و رنگ و شکلی که میطرحی که می

 اومد؟از چه چیز این بازی خوشت می -
تم جوری تونسکه توی این بازی میگری کنم، ولی اینتونم کوزهکه من خب تو واقعیت نمیاین

 خوام کوزه بسازم و بفروشمش، این چیز جالبی بود واسم. که خودم می
 شدی؟ها آشنا میاز اون هیل کالیمب چه چیزی یادت هست؟ چه طور با بازی -

 

                                                   
1. Mini game 
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ن من ریخت اون زمان، اینا هم جزو همونا بود، چوها رو امیر )پسرخاله بزرگش( برامون میبازی
 گن پسرونه، تفنگ و ماشین و این چیزا خوشم میاد،بلد نبودم اول، بعد من کالً از این چیزایی که می

 ها و مسابقه ماشین و این چیزا رو دوست داشتم. بعد واسه همین این بازی

 ها رو دوست داشتی؟چه چیز این -
 خوام برنده بشم. که من میاون رقابتش، این

دیدی که نه این بازی پسرونه هست، این یکی بازی دخترونه طوری میینبعد خودت رو ا -
نه، کتر است( اگه این بازی رو میی ارغوان که یک سال از او بزرگهست، مثالً امیرعلی )پسرعمه

 من نکنم؟

کنن یکنن یا آرایش مدیدم که مثالً دوستام یا اونایی که تبلت دارن، دارن باربی بازی میخب می
ها نبودم، یه کم برام یه جوری بود که انگار من ازشون جدام، بازی، ولی من تو فاز این بازی توی

 کنی. وقت کسی بهم نگفت که تو چرا بازی پسرونه میولی هیچ
 های باربی رو دوست نداشتی؟چرا به نظرت بازی -

وقت عروسک بازی امتحان کردم باربی و لباس خریدن رو، ولی کالً از همون بچگی من هیچ
اومد همین، دلیل خاصی رفتم، کالً خوشم نمیکردم سراغ باربی نمینکردم، عروسک بازی هم می

 نداشت. 
 کردی. اومدی با تبلت بازی میها میپس به جای اون -

 آره. 
 خوب فروت نینجا چه طور بود؟ -
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ام، چون دو نفره بودیم حس جالبی خالهکردیم، مثالً من و دختر تر دو نفره بازی میاونا رو بیش
یر پرتاب ها تکردیم و به میوهتر امتیاز بگیره، باید هدف گیری میتونه بیشکه کی میبود، این

 کردیم.می

 

 در کل دوست داری فردی بازی کنی یا گروهی؟ -

تر شم، بیتر گروهی، اآلنم گروهی دوست دارموقع فک کنم بیشبستگی به بازی هم داره، اون
 ده. حال می

 های اکشن و بزن بزن هم داشتی؟بازی -
 .1اکشن رو از وقتی که گوشی خریدم اومدم سراغش، چیزایی مثل فری فایر

 
 
 

 

 

 

 

 

 چند سالت بود که برای تو گوشی خریدن؟ -
 . موقعسالم بود، دیگه کالً تبلت رو کنار گذاشتم اون 2گوشی رو وقتی کالس سوم بودم، یعنی 

 تبلتت چه مارکی بود؟ -
 ایسوس بود. 

 برای تو مهم بود چه مارکی باشه؟ -

 سالگی تبلت دارم.  6- 5فهمیدم، فقط ذوق داشتم که من از موقع بچه بودم نمیاون
 کردی؟جوری بود که تبلت رو کالً همیشه خودت استفاده میو این -

                                                   
1. Free fire  
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 آره. 
 کنی؟کار میکردن تو داری با تبلت چه وقت نظارت میهیچ -

کنم، خب اون سن کرد که چه کار دارم میاومد نگاه میشون بود، مثالً مامانم میآره، حواس

 تونه بیفته که بچه منحرف بشه. خیلی اتفاقاً می
 تبلتت رمز داشت؟ -

 آره. 
 کرد؟مامانت با قضیه رمز چه طور برخورد می -

طوری نیستن که دونه، در کل ایناآلن مامان میدونست رمز تبلتم رو، رمز گوشیم رو هم می
 اش چک کنن من رو، یا ماهی یه بار بیان چک کنن. همه

 کردی؟گذاشتی و بازی میموقع که تبلت داشتی خیلی وقت میاون -
 آره. 

 ات در طول روز چه طوری بود؟برنامه - 

ا جانی که مامان از سرکار بیاد، اونرفتم خونه مادرجونم، بعد تا زماومدم، بعد میاز مدرسه که می
ر، خوابیدم بعد از ظهکردم، مثالً یه ساعت، بعد میرسیدم خونه، باهاش کار میبودم، بعد وقتی می

ساعت  5تر کارم تو گوشیه، فکر کنم کردم، اآلن بیشتلوزیون هم خیییلی نگاه میموقع آهان اون
 کردم. در روز کار می

 رسیدی؟هات هم میبه درس -

 آره. 

 هات افت نکرد؟یعنی درس -

 نه، من در کل دختر زرنگی بودم. 
 کردی؟تلوزیون چی نگاه میخوب از  -

، بعد از یه مدتی حذف شد، 1تونکردم، یه شبکه بود پرشینمثالً از ماهواره کارتون نگاه می

یه  کردم کارتوناش رو، بعد ازموقع که بود، خیلی نگاه میدونم چه اتفاقی براش افتاد، ولی اوننمی
 رد. ککردیم، اون کارتون و انیمیشن پخش میمدت ماهوارمون بهم ریخت و شبکه پویا نگاه می

 کردی؟تون چی نگاه میتوی پرشین -

داد، آهاااا باب اسفنجی رو خییییلی دوست داشتم! )با هیجان به خاطر هر انیمیشینی که می
اسماشو!... آهااا  بردم، چرا من آلزایمر گرفتم، چرا یادم نمیادکوچولو هم لذّت میآورد(، از پونی می

 کردم، معمایی بود. رو نگاه می 2اسکوبی دو

                                                   
1. Persian toon 

2. Scooby doo 
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 خوب بیا از باب اسفنجی شروع کنیم، چه طوری بود؟ -

 ها بشینم باب اسفنجی رو ببینم. همین اآلنم حاضرم ساااعت

 کردی؟میدوبله نگاه  -

یست، جا نتون بود، خیلی خوب بود، بازم دوست دارم همون رو ببینم، ولی هیچآره، دوبله پرشین
که ، بعد اینتر بودکه باب اسفنجی یه شخصیت احمق فانی داشت، بعد پاتریکم از اون کودنبعد این

م اش آرزوراش! همهشون باحال بود، واااای همبرگحوصله بود و این تضاد بیناختاپوس یه آدم بی

توران، رفتیم رسبود از اون همبرگرای باب اسفنجی بخورم، واقعاً دوست داشتم به حدی که وقتی می
 خندد(گفتم مامان چرا از اون همبرگرای باب اسفنجی ندارن؟ )میمی

 مگه همبرگرش چی داشت؟ -
 ی جذاب بود. داد به مردم، خیلکرد و میدونم واال، خود باب اسفنجی درست مینمی
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 اسم شهرشون رو یادت هست؟ -
کردن، ولی نه، ولی یه چیزای عجیب و غربی داشت کارتونش، مثالً اونا زیر آب زندگی می

ی ذاشت، بعد چه طوری وقترفتن دریا! یا مثالً بعضی وقتا اون سنجابه که دختر بود و کاله میمی
 زنی؟یه چیزی دورته سوت می

 شدی؟رو همون زمان هم متوجه میها این -
 بینم. جا میهای باب اسفنجی، از اونذارن که سوتینه زیاد، اآلنا هی ویدیو می

 تر دوست داشتی؟کدوم شخصیت رو بیش -
 باب اسفنجی.

 چرا؟ -
 که یه دوست صمیمی داشت که همه جوره کنارشترکیبش رو با پاتریک خیلی دوست داشتم، این

 شون رو خیلی دوست داشتم.بود، دوستی بین

  
 

 

 

 

 

 

 

 

که خیلی براش مهم بود که هر روز بره سرکار، مثالً این خیلی واسم جالب بود که احترام بعد این
ه کذاشت که من باید برم سرکار، همبرگرای مخصوص باب اسفنجی رو دوست داشتم و اینمی

وست دارن یه ها کالً دتونستی به عنوان یه بچه ببینیش و نخندی، بچهشخصیتش فان بود، تو نمی

 چیزی ببینن و باهاش سرگرم بشن. 
 ؟جذابیت اسکوبی دو در چی بود -
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نبال ، ولی باید دها اصالً یادم نمیادکه خود اسکوبی دو رو خیلی دوست داشتم، اسم کاراکتراین
 1ای مثالً باستدشتن و کالً این چیزای معمایی خوشم میاد، همین اآلن چیزای کرهگها میمعما
 بینم.می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باستد کارتونه یا فیلم هست؟ -
 اد مثالً. افتسریاله، اونم سه فصل داره و اآلن تموم شده، اونم معمایی جنایی بود، قتل اتفاق می

 باستد چه طوری هست؟ -

باشه،  kتا ممبر داره، بعدش اونا بهشون از طرف یه شخصی که اسمش  7ایه که یه برنامه کره
ر کار تر بشن و بهتشن که باهوشیه چیزی کار گذاشتن توی بدنشون، اونا باعث می  dبرای پروژه

گن، آقا شما بیاید روی این کار کنید، یه قتل مشکوك دن و میبکنن. بهشون یه سری مأموریت می
، مثالً فالن جا یه اتفاقی افتاده، یا یه گنجی فالن سال گم شده، برید پیداش کنید، بعد اتفاق افتاده

کرد، کشت، از خون اصالً استفاده نمیفصل دوش درباره قاتل گرگ بود، کسی که وقتی یکی رو می

ل کشت گکه یکی رو میکرد تو بدن، بعد از اینکه چاقو بزنه و اینا... . مثالً زهر تزریق میاین
 ذاشت کنار بدنش، اون گله هم یه معنایی داشت و فصل بعدی رو هنوز ندیدم. می

 شد که با این فیلم آشنا شدی؟چی -
 ایه. کره 3شروع کردم، سهون یکی از پسراییه که داخل اون بوی بند 2من به خاطر سهون

 
 

 

                                                   
1.Busted 

2. Sehun 

3. Boy band 
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 به خاطر اون دیدمش، بعد دیدم خودم هم، همچین ماجرایی رو دوست دارم. 

 کنی؟خودت دانلود می -
 . 1آره، از سایت سهون فنز

ها رو تموم کنیم، پس در کل گردیم به این بحث، ولی اول بحث کارتونچه جالب دوباره برمی -
 ا منفی؟تأثیر مثبت روی تو گذاشت یهایی که دوست داشتی، مثالً باب اسفنجی کنی کارتونفکر می

 دونم... . اممممم نمی

 داد؟های دختر و پسر رو چه طور نشون میمثالً روابط و دوستی -
دوست پسر اینا نه، اون سنجاب هم فقط دوست صمیمی پاتریک و باب اسفنجی بود، دختر آقای 

ه باب کشون بود، مثل اینوستداد، بعضی وقتا به عنوان دخرچنگ هم بود که خیلی کم نشونش می
 اسفنجی هممممم... .

 چی؟ -
 گن گی بوده!می

 این رو از کجا فهمیدی؟ جدی، -
 مشکلی ندارم.  2تی بیجیهمین امسال فهمیدم، البته من با ال

 چه طوری با این مفهوم آشنا شدی؟ -
 ش آشنا شدم. که مثالً چیزی به اسم لز و گی وجود داره رو، من همین پارسال باهااین

 از کجا آشنا شدی؟ -
آشنا شدم، فهمیدم که همچین چیزی هم هست و با حقایق زندگی آشنا  3که با کی پاپبعد از این

 شدم. 

 ها آشنا شدی؟خوب از کی پاپ بگو، چه طوری با اون -

                                                   
1. Sehun fans 

2. Lgbt 

3 .K pop: short for Korean pop 
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 2و اکسوال 1کالسیاش همه کی پاپرام مهتاب رفت یه مدرسه جدید و همکی پاپ رو دختر عمه
 دن. بو

 
 اکسوال چی هست؟ -

مخفف اکسو  EXOLگن هاشون میهاشون یعنی فن3شون و به فندوماسم گروه EXOاکسو 

 .4الور
کنه، منم باید گیم و هر کار اون میطوریه که من و مهتاب همه چیز رو به هم میبعدش این

ها شدم، یکی از ممبر 5چانیولبکنم و از این چیزا، اون به من معرفیش کرد بعدش انگار یهو، جذب 
 طوریه که دو ساله کی پاپرم. شون خوشم اومد و اینکم از گروهو بعدش کم

 از کی باهاشون آشنا شدی؟ -
 از کالس چهارم. 

 شون چند نفره هست؟گروه -
نفره هست،  2نفره شروع کرده، ولی سه عضو چینیش از گروه رفتن، اآلن گروهش  12این گروه 

 . تونه پیششون باشه، به خاطر مشکالت سیاسی چین و کرهشون نمیدیگه از اعضای چینیولی یکی 
 این مشکل تازه پیش اومده؟ -

یه عضو مهمیه، تو کره هست و فکر کنم  6که یی شینگاز اول فکر کنم بود، ولی به خاطر این
 فره هست. ن 2تونه باشه کنار اعضا، ولی در اصل گروه سفیر چینه، به خاطر همین نمی

 نفر، چند نفرشون با هم تو رابطه هستند؟ 2از بین این  -

                                                   
1. K poper 

2. Exol 
3. Fandom 

4.Exo lover 

5. Chanyeol 

6. yixin 
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 شن. با هم شیپ می 2شن، چانیول و بکیونمی 1دارا شیپبا هم نیستن، ولی بین طرف
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 ولی در واقعیت ممکنه که چیزی نباشه؟ -

ا هم دوتا هم ب شون مین سوك و جونگه هست، اینآره، مثالً چن و شیومین، البته اسمای اصلی
ها ، این چیزیه که فن3دار شد، پس مشخصه که استریتهشدن، ولی چن ازدواج کرد و بچهشیپ می

وتا طوریه که اگه دکنن در موردشون و ممکنه واقعی نباشه، و چیزی که هست تو کره، اینفکر می
 پسر خیلی همدیگه رو بغل کنن تو کره عادیه. 

 مثل ایران؟ -

ا هکنن، و بقیه این رو مثل رفتارای گیتره، اونا خیلی بغل میم باز به نظر من کمنه تو ایران ه

 تونن با هم صمیمی باشن، ولی واااقعاً فرهنگ کره داغونه. بینن، باالخره پسرا میمی
 چه طور؟ -

کنم و دوست دخترم اومد خبر داد که من دارم ازدواج می 2121مثالً همین چن، عضو اکسو سال 
 له هست. حام

گیره، می 4دارا شلوغ کاری کردن، بعد طرف اگه بگه گی هستم، هم باز کلی هیتبعد این طرف
طوری که ان، باید همون ایهای کرهآیدل همون خوانندههاشون، 5کنن که باید آیدلکالً حس می

 6خر عمرت سینگلگن تو غلط کردی چرا ازدواج کردی، باید تا آخوان باشن، ازدواج بکنه هم میمی
 بمونی. 

 داراشون هستند؟ها چه قدر تحت تأثیر این طرفبعد این -

                                                   
1. ship 

2. Baekhyun 

3. straight 

4. hate 

5. idol 

6. single 
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 خودکشی کرد.  2117یکی هم  2112شون های کی پاپ، یکیدر حدی که دوتا از آیدل
 چه بد، خودکشی موفق؟ -

 fxخودکشی کرد، سولی هم اگه اشتباه نکنم عضو  2117سال  1آره، جونگ هیون عضو شاینی

 کرد. ه گروه دخترونه بود، گوهارا هم اگه اشتباه نکنم سولوییست بود، یعنی تنها کار میبود، ی

 ها و کی پاپ چی هست؟فرق بین این گروه -

، یعنی تر کارشون گروهیهها کارشون کی پاپه، بعد بیشکی پاپ یه سبک موسیقیه، این گروه
سولو آرتیست توش کمه، وای خیلی خوشحالم که یکی رو پیدا کردم که در مورد کی پاپ براش 

 توضیح بدم! 
 گرفتن. های بد قرار میشون تحت تأثیر همین کامنتآره، خالصه همه

 ؟مثالً چه کامنتی -

ت گفت، بد برداشکردن، اگه یه چیز خوب هم میکرد یه جور دیگه برداشت میمثالً هر کاری می

جوریه شون هم پایینه، بعد اینکردن. فرهنگ کره کالً خیلی پاستوریزه هست، کالً سبک فرهنگمی
 شونن. تر از مردم عادیهاشون واقعاً فهمیدهکه آیدل

 چی هست؟منظورت از پاستوریزه بودن  -
که یه دونه آیدل به یه آیدل گروه دیگه، مثالً یه خواننده پسر به یه خواننده دختر گروه مثالً این

 ذارن. دیگه نگاه بکنه، یعنی که اوه این دوتا با هم قرار می
 کنی فرهنگشون نسبت به ایران چه طوری هست؟یعنی فکر می -

تونی ترن تو پوشش و اینا... . البته تو ایرانم نمیآزاد تونه از ایران هم بدتر باشه، البته خبحتی می

یه دختر و پسر رو تو خیابون کنار هم ببینی، بعد فکر کنی که دوستای عادین، دوستای صمیمی 
تونن دست هم طوریه که نمیها عادی نیست، داخل کره هم اینجنس مخالف برای خیلی خانواده

بینن، بعد همین همه زیر ذرها، ولی مردمی که شناخته شدن، توننرو راحت بگیرن، مردم عادی می
سهون، با یه دختره دیگه که اسمش دیگه. مثالً تو همین باستد که در موردش صحبت کردم، 

                                                   
1. shiny 
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دارای سهون شروع کردن به هیت سجونگه، با هم صمیمین، ولی توی همین چند وقت پیش طرف
خوای با استفاده از سهون خودت رو تو می شی؟یدادن به دختره، که تو چرا به سهون نزدیک م

که بابا اینا حتی یه بار همدیگه رو بغل هم نکردن جلوی دوربین، یعنی در این معروف کنی، در حالی

 حد ان. 
 طوری بودند؟جا که گفتی گی بودن، نگفتی چند نفرشون اینبرگردیم به اون -

 کالً داخل کی پاپ، شیپ گی به شدت زیاده کدوم نبودن ولی، خیلی شایعه پشت سرشونه،هیچ
 ترین شیپ گی هم مال ویکوکه، یعنی ترکیب اسمه دوتاشون. و معروف

 بعد گروه دخترونه هم داخل کی پاپ هست؟ -
تری داره تو مردم، و چیزی که هست دارای بیشتره و طرفآره، خیلی زیادن، ولی پسرونش بیش

که  1پسرونه، کالً یه گروه مشترك هست فقط، اسمش کارده ها یا دخترونن یاتوی کی پاپ گروه
 دوتا دخترن دوتا پسرن. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 اون گروه چه طوری هست؟ -

 کنم، ولی تنها گروه مختلطه کی پاپن. دم و حال نمیمن زیاد گوش نمی
که نای که با هم باشند خوبه یا جدا باشند،حاال نظر خودت راجع به این مسایل چی هست، این -
 جنس ارتباط برقرار کنند خوبه یا بده؟ با هم

کنن، دار بشه، کاری که همه آدما میببین اینا آزاد نیستن واقعاً، حتی اگر بخواد ازدواج کنه و بچه
د که که با زنی ازدواج کرچرا به خاطر این کنه، چرا باید هیت بگیره؟ولی تا زمانی که این کار رو می

 بگیره؟عاشقش بود هیت 

تو باید از اکسو بری، چرا؟ چون تو ازدواج بگن اوکی چن، فحش بخوره که تو باید از گروه بری؟ 
 کنن به هیتکردی؟ و این واقعاً خوب نیست در این حد افتضاح ان. به خاطر هر دلیلی شروع می

                                                   
1. Kard 
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یگه یک جور د گیرن گفت،ازش امضاء می ها میاندادن، مثالً یه چیزی بکیونگ داخل جایی که فن
ترجمه شد و بکیونگ کلی فحش خورد به خاطرش، در حدی که به خاطرش مجبور شد پست بذاره 

انی های کی پاپ کمپکه همه گروتو اینستا و معذرت خواهی کنه به خاطر کاری که نکرده بود! و این

ام د، و این اسام شروع به فعالیت کرشن، مثالً اکسو داخل اسدارن و تحت یه کمپانی حمایت می
 خیلی کمپانیه عوضی ایه. 

 کنه؟ام چه کار میمثالً اس -
های اکسو تحت نظر کمپانیشونه، آلبوم دادنشون و... بعد کالً خیلی تحت نظرن دیگه همه کار

ن حرف رو گن که اوه، تو ایها هم خیلی میآرتیستاشون، نسبت به اروپایی و آمریکایی، بعد کمپانی
 انیمون میاد پایین، برو عذرخواهی کن. زدی سهام کمپ

کشن، انگار که رباتن، بخوام باز مثال بزنم، بکیون چیز دیگه هم که هست اینه که خیلی کار می
شد، هم برای کار توی یه گروه دیگه آماده عضو اکسو، پارسال هم داشت برای کنسرتا آماده می

شد، خب زندگی شخصی هم و آماده میشد، هم داشت برای سولوی خودش و هم کار توی اکسمی

تونه این همه فشار رو تحمل می داشت، چه طوری یه آدم 
 کنه؟ 
 
 

 

 

 

 

 

گیره، و خب اوکی، کی پاپ رو هر چه قدر بعد کنسرتاشون دنس هم داره، و خب خیلی انرژی می
 هم دوست داشته باشم، خیلی هم بدی داره. 

 هایی داره؟چه بدی -
هاشون کلی کارای حمایتی انجام بدن، همین ها مجبورن برای دفاع از آیدلهمین دیگه، بعد فن

که شایعه براش در آوردن که این آدم اآلن چانیول سه ماهه که نیست، به خاطر چی؟ به خاطر این

زمان بود و به دوست دخترش خیانت کرده، حاال چه طوری گفته؟ طرف یه مرد ناشناسی با ده نفر هم
ای هم شروع کردن پیاز داغ زیاد کردن و به خاطر همین اآلن سه تا مجله و سایت کرهبوده، بعد دو

 ماهه که پیداش نیست. 
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 چه حسی داری که چانیول نیست؟ -
داد و همکاری و آهنگ می 2121آورد(، این چانیول تو کل خیلی ناااارحتم )ادای گریه را در می

ها یه چیز دیگه هم که بده داخل کره سربازیه، اوکی سربازی یه کرد، آمیکارای خفن و این کارا رو 
یه  تونن هیچ فعالیتی داشته باشن، مثالً ضبط کردنچیزیه که همه پسرا باید برن، بعد اگه برن نمی

 تونن بکنن. ولی هیچ کاری نمیکشه؟ ای مگه چه قدر طول میآهنگ سه دقیقه
 قانونشه؟ -

 آره.

 باید برن؟ از چه سنی -
 سالگی.  31سالگی، تا قبل از  11از سن باالی 

 کشه؟چه مدت طول می
 ماه فکر کنم.  22تا  11
 پس مثل ایران هست، بعد این اعضاء رفتند؟ -

رن، هنوز شون باید بچهارتاشون رفتن، دوتاشون برگشتن، دوتاشون فعالً سربازین، چهارتای دیگه

ماهه رفتن، و سوهو چون پاش مشکل داشت و کارایی  11دوتا نرفتن. مثالً شویی مین و دیو این 
اینا بدیاشه... مثالً همین گی ماه بمونه! بعد آره دیگه  22تره، باید کنه سبککه توی سربازی می

فکر کن طرف دوست صمیمیته همچین حرفی در موردتون  شه؟ها، آدم یه کم خجالت زده نمیشیپ

 بزنن. 
 گن؟میدر مورد دخترها هم  -

 تره.در مورد دخترا کم
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 ساالر؟ها مردساالر هست یا زنبه نظرت نظام اون -
تره و وقتی یه آیدل پسر و یک آیدل دختر با هم داراشون بیشآره، مردساالره، واقعاً پسرا طرف

گن تو به اوپای ما نزدیک شدی، اوپا یعنی خوره دختره نه پسره، میذارن، کسی که هیت میقرار می

خوای بچسبی به این و خودت رو معروف گن، تو چرا میتر از خودشون میزیز، به مردای بزرگع
 دن بهش و به خاطر چی؟ چون با یه مرد قرار گذاشتی. کنی، کلی فحش و هیت می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از کجا تمام این اطالعات رو به دست میاری؟ -

من یک عالمه کانال اکسو و یکی دوتا کانال خبری کی پاپ رو عضوم، و اون اول واقعاً هیچی 
 فهمیدم. نمی

 ات بود یا چی؟تر از سنیعنی برای تو بزرگ -

ببین همین که من از کالس پنجم یه جورایی بزرگ شدم تا این چیزا رو بفهمم، یک سال اول 
 دونستم، تو کاناال جوین شدم وو اصطالحات کی پاپ رو نمیواقعاً سخت بود و برای سنم زیاد بود 

اینا... بعد یه سری پست تو اینستا هم هست البته من ندارم اینستا، کلی کانال خبری هم هست که 
 تونی ازشون اطالعات کسب کنی، برای کسایی که تازه آشنا شدن خوبه. می

 گروه چت هم دارید؟ -

 نه. 

 ؟کنیپس با کی صحبت می -
 با مهتاب. 

گی من با این آشنا شدی و چی شد که می تی از کجا خوندی وبیجیدر مورد مفهوم گی و ال -
 قضیه مشکلی ندارم؟
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دیدم که وای چقد این دوتا پسر که وقتی من میکه واقعاً کی پاپ باعثش بود، اول ایناول این
چرا فقط عشق باید بین دختر و پسر  شون خوبه و چقد گوگولن، خبو رابطه 1کنار هم دیگه سوییتن

 گفتن فالن آیه اومده و... .باشه، کجا این گفته شده؟ یه چیزی خودم دیدم که مخالفا می

 گرا مشخص نشده برای مردم ایران. جنسباز و همجنسولی یه چیزی هست که فرق بین هم
گرا جنسخودش، ولی همجنس ره سراغ همباز کسیه که به خاطر هوس و این چیزا میجنسهم

 خواد نه هوس. جنس خودشه و اون رو به خاطر خودش میکسیه که عاشق هم
 تر با این قضیه آشنا شدی؟کی بیش -

 تر خوندم و آشنا شدم. دونستم، ولی تو دوران قرنطینه خیلی بیشاز قبل می
 دونی؟و به طور کلی این رو چیز نرمالی می -

تر تونن با هم ازدواج کنن، و بیشکی ایه، و یک دختر و یک دختر میآره و توی خارج یه چیز او
 برای کسایی که مسلمونن و عربا و ایرانیا چیز غیر نرمالیه. 

 ها که مسلمون نیستند. ایکره -

طوری نیست، خب اونا تر مشکل داره، و تو اروپا و آمریکا اینها! کالً آسیا باهاش بیشایو کره
 باالتره دیگه. شونخیلی فرهنگ

 که این قضیه تو ایران جا نیفتاده چی هست؟و خب حاال نظرت در مورد این -
ببین من تا حاال خودم ندیدم این آدما رو، ولی واقعاً این اذیت کننده هست که تو به خاطر گرایش 

 خودت کلی فحش بخوری، مثالً اگه من یه دختر رو دوست داشته باشم، چرا باید به خاطرش فحش
اومد یه ویدیو گذاشت  2های ایرانی مثل مدگلبخورم؟ چیزی که هست و من دیدم حتی توی خواننده

گرا بود جنسکه همکرد و گفت که پسره رو به خاطر اینها صحبت میتیبیجیو راجع به ال
 کنن. طوری باشه بهش تجاوز میکه یه دختر اگه اینکشتنش تو ایران، یا مثالً این

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1. sweet 

2. Madgol 
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 گفت؟ها رو داشت از کجا میاین -

گفت، دوست یکی از دوستاش که گی بود، مرد، به خاطر همین قضیه، خب دونم، داشت مینمی
ه کواقعاً اذیت کننده هست دیگه، چرا باید فحش بخوره؟ چرا باید کتک بخوره فقط به خاطر این

عشق بین دختر و پسر فقط خالصه  جنس خودش رو دوست داره؟ و یه چیز دیگه چانیول گفت،هم
کنه از این افراد و خیلی تفاوت فرهنگ وجود داره بین شه و خودش خیلی حمایت مینمی

کنن، مثالً یه ها حمایت میتیبیجیاز ال ای و مردم عادی کره. مثالً اونا میانهای کرهآرتیست
ای چه قدر بهم میاین، اونا کامالً اوکین، گن وگه با دوست دخترم اومدم و اینا هم میدختر میاد می

 شون نه. ولی مردم
 تونه وجود داشته باشه؟کاری میحاال به نظر تو که نسل جدید هستی چه جایگزین و راه -

ساله است(، مشکل دارن با  16سن و ساالی خواهرم )بینم که توی هممثالً من خیلی وقتا می
 و گناهه... . گن نجسه و فالنهها و میگراجنسهم

 های خودت شنیدی؟ها رو از دوستپس این -

کنم نسبت به من زنم، چون حس میاز دوستای خودم نه، چون باهاشون در مورد اینا حرف نمی
خوام بگن وای ارغوان من رو پر کرد و این چیزا، شاید ان، بعد نمی تر تحت کنترل خانوادهبیش

پدر  دونم کهه با مامانم در مورد این چیزا صحبت نکردم و میشون اوکی نباشن، چون منم کخانواده
ه این کی ما باید بو مادر من با این فکر که اینا گناهه بزرگ شدن، منم با این تفکر بزرگ بشم، 

سطح شعور برسیم که این یه چیز عادیه تو دنیا؟ و ما قراره جهان سومی بمونیم تا ابد، ولی من اگه 
کنم که اوکی باشن و نسل به نسل این اتفاق درست های منم کاری میاشم، بچهبا این چیزا اوکی ب

 خوان که بشه. شه، ولی متأسفانه نمیمی
 طوری بشه؟خواد اینکی نمی -

گیرن ها تحت کنترل قرار میکنن دیگه، اینم هست بچهطوری پر میهاشون رو اینها بچهخانواده
ا های اونتر بودم و خب خانوادههای دیگه آزاداشتم، نسبت به بچهو من همون موقع هم که تبلت د

راغ ره سکنن و بچه خب نمیخونه، بچه رو دعوا میاگه ببینه که وای بچه من داره راجع به اینا می
شدم و تی آشنا نمیبیجیوقت شاید با الشدم، هیچاین چیزا. حتی منم اگه با کی پاپ آشنا نمی

های کی پاپ بود که داره من رو با داشتم، و واقعاً این از خوبیشدم مشکل بزرگ میوقتی هم که 

کنه، چیزایی که داخل کشور من درست نیست، ولی چیزایی که برای بقیه مردم دنیا اوکیه آشنا می
 بقیه مردم دنیا قبولش دارن. 

 کنه؟ دوستت هم مثل تو فکر می -
 آره.

 خواهرت چه طور؟  -
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جوری نیست که بگی مشکل داره، ولی خوشش ی نه، اون تازه کالس دهم فهمید، اوناون خیل
فکرا رو در بیاری، ولی من حداقل دارم کنی ادای روشنگه که تو سعی می. اون به من مینمیاد

 خندد(.کنی )میطوری نمیفکر باشم، تو چرا اینکنم که روشنتالش می

 زنی؟حرف میمثالً با خواهرت در مورد چی  -
 2خیلی گوگولیه، وای یه مومنت 1کنم داخل کی پاپ، وای این کاپلخودمم بعضی وقتا شیپ می

های چامبک، چامبک ترکیب اسم چانیول و بکیونگه، من کایسو رو دوست دارم، دادن، مثالً مومنت
لی ا، وااااااای خیهکنههایی که واقعاً جونگین به کیون سو میشه کای و کیون سو! مثالً نگاهمی

 کنه با این چیزا. گوگولن! بعد من با همین چیزا اوکیم، اون مشخصه که زیاد حال نمی

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یه زوج گی تیک تاکر هم هستن که خیلی دوسشون دارم. 
 ها؟کدوم -

شون عربه یکی فرانسوی، بعد این دوتا هی از کارهاشون فیلم یه زوج گوگولی هستن که یکی
 شود!(.ذارن، وای خیلی کیوووتن )خیییییلی ذوق زده مین و میگیرمی

 خوب چه چیز این زوج رو دوست داری؟ -
 کنن. که همدیگه رو لوس میکالً دوست دارم دیگه، همین

 بعد فقط از زوج گی خوشت میاد یا از زوج دختر و پسر هم خوشت میاد؟ -
همین دوتا که گفتم تو باستد هستن، ببین نه دختر و پسر هم خیلی خوبه، دوست دارم. مثالً 

کنن، که یه دختر و پسر عاشق هم باشن و عکس و فیلم بذارن خب قشنگه و همه این کار رو میاین
چه  که نگران باشن بقیه در موردشونکه دوتا دختر یا دوتا پسر این کار رو بکنن، بدون اینولی این

 . کن، این برام خیلی دوست داشتنیهفکری می
                                                   

1. couple 

2. moment 
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 بودی؟ها مییعنی خودت هم دوست داری جای این -
 نه. 

 دی؟تر توضیح میکنند رو بیشکه مهم نیست براشون بقیه چه فکری میاین -
ان تونی بازم به عنوکه اهمیت ندن زیاد به مردم، چون تو هر چه قدر هم که تالش بکنی نمیاین

 راضی بکنی. ی مردم دنیا رو از خودت کسی که شناخته شدی همه
صد در صد یکی هست که از تو خوشش نیاد و یه هیتی بهت بده، وقتی من حاضر شدم که یه 

ه باز اهمیت کآدم شناخته شده بشم، پس باید قابلیت شنیدن این حرفا رو هم داشته باشم، ولی این
 ؟ زندگیکنن، مثالً من دوست دختر دارم؟ خب اوکی به تو چه ربطی دارهنده بقیه چه فکری می

خوام زندگی کنم، پس به تو ربطی شم و دوست دارم جوری که خودم میخودمه من یه بار متولد می

نداره که زندگی من چه طوره، خیلی خوبه به نظرم که تو هم انتقاد پذیر باشی، ولی نه در حدی که 
ه سری من ی زندگی شخصیت رو بهش آسیب بزنه و تو رو دور بکنه از چیزی که واقعاً هستی. اگه

ها، ه اوکیهکنم درسته، اگه خانواده باشعقاید دارم، نباید بقیه باعث تغییر عقایدی بشن که من فکر می
ن به خاطر که مکنن، ولی اینمثالً بیان بگن این کار غلطه ارغوان، یه کار دیگه بکن، نصیحت می

 ار مزخرفیه. حرف یه سری آدم بیام زندگی شخصی خودم رو تغییر بدم، به نظرم ک
 ها، حرف خودش فقط مالك باشه؟ی زمینهکنی آدم باید توی همهفکر می -

 نه. 
 کنی؟ها رو از هم جدا میچه طوری این -

گیره، باید با یکی مشورت بکنه، ممکنه های مهمی که آدم توی زندگیش میمثالً در تصمیم
گیرم، روی آینده خودم و پدر و مادرم تأثیر داشته باشه، این دیگه واقعاً بستگی تصمیمی که من می

من  به شعور و عقل خود آدم داره، خدا به آدم عقل داده که تشخیص بده این چیزا رو، و خب شاید
هنوزم خیلی نتونم بفهمم این چیزا رو، من هنوزم خیییلی چیزا دارم برای فهمیدن، اآلن شاید قد 
گنجشک باشه و خیلی راه دارم برای فهمیدن بقیه حقایق زندگی، و یه سری چیزا خیلی تأثیر دارن 

ید پدر رایش، شاروی آینده خودمون و بقیه و اینا... ولی چیزایی که به خود آدم بستگی داره مثالً گ
و مادرم باهاش اوکی نباشن، ولی این خیلی بده که یه دختر یه دختر دیگه رو دوست داشته باشه و 
مجبورش کنن که با یه مرد زندگی کنه، اینا باید یه طوری باشه که تو پدر و مادرت رو راضی بکنی 

شه باهاشه، و این میتا مجبور نشی یک عمر با آدمی زندگی کنی که نه دوسش داری نه گرایشت 
 تصمیم شخصی، ولی بعضی چیزا رو باااید من مشورت بکنم دیگه. 

خواستم راجع به کی پاپ از تو بپرسم، این بود که تفاوت فرهنگی که که می یک سوال دیگه -
 وی ایرانها تبینی، تفاوت خوانندهبینی، توی ایران این قضیه رو چه طور میها با مردم میتوی آیدل

 با مردم چه قدره؟
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دادم، حتی کنسرت هم دم، یه مدت مسیح و آرش گوش میآخه توی ایران کسی رو گوش نمی
 رفتم، ولی دیگه تو فازشون نیستم. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

گرایی جنسداخل ایران هم مردم عادی کره و ایران یه جورایی شبیهه هم ان، چون نه با هم
 ها )با ناراحتی(.موافقن، و واقعاً همه اینا بدهموافقن، نه با دوست دختر و پسر 

ه که خواننده بشن یه دورهاشون خیلی فرق دارن، قبل از ایندونم روی چه حسابی آیدلولی نمی

قدر شه که اینگذرونن، شاید توی اون مدت در مورد این چیزا باهاشون صحبت میکارورزی می
 ها و بازیگرا خیلی فرق، ولی توی ایران فکر نکنم خوانندهها با مردم عادیفرق داره بین خواننده

داشته باشن با مردم عادی، چون اونا هم با همین فرهنگ بزرگ شدن دیگه، ولی احتماالً توی اون 

 شه. ها شاید در مورد این چیزا باهاشون صحبت میکارآموزی آیدل
 شه و افتضاحه، راجع بهوش زوم میها یه چیزی رو نگفتم! داخل کی پاپ یه چیزی که خیلی رآ

های زیبایی دارن، مثالً کای عضو اکسوعه و رنگ پوستش تیره و شون هست، اونا معیارزیبایی
خوره، آخه دیگه رنگ پوست که دست خود آدم نیست، یا شکالتیه، به خاطر رنگ پوستش هیت می

عمل  لبته توی اکسو من ندیدم زیادهای زیبایی کره اوکی بشن، اباید کلی عمل بکنن تا با معیار
 کنن، همون پلک دومشون رو عمل کردن. 

 گی؟پسرها رو داری می -
شون رو ببینی زیاد فرقی نکردن، ولی دختراشون نه، دختراشون رو ببینی آره، ولی عکس بچگی

 کوبیدن و از نو ساختن.
 به نظرت این کار درستی هست؟ -

 دیگه. نه، واقعاً هر کی یه جوری زیباست 

 در نهایت این بحث بهم بگو که چه چیزی توی کی پاپ تو رو جذب کرده؟ -
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ای لذّت فکر کنم بحث سلیقه هست، من خودم از وقتی با اکسو آشنا شدم، نتونستم از گروه دیگه
اپ که همه جور سبکی توی کی پهای منو برده باال، و اینببرم، و یه جورایی انگار اکسو پتانسیل

وبن داراشون خیلی خهاشون با طرفالعاده هست، آیدلرقصن، کنسرتاشون فوقشه، بعد میپیدا می

 هاشون رو هم دوست دارم. و قیافه
 ای رو هم دوست داری؟زبان کره -

 آره، ولی خیلی سخته. 
 کنی؟ویدیوهاشون رو چه طوری نگاه می -

ه اطرافیانت چیز بدی که هست اینه که هم بینم تا بفهمم، البته کالً شیرینن برام، یهبا زیرنویس می
کوبن تو سرت، فته و میادی، و چهار سال دیگه از سرت میاصرار دارن که وای اینا چیه گوش می

کس نگفت که اینا باعث شدن تو خوشحال بشی، و واقعاً از وقتی که با اکسو آشنا وقت هیچولی هیچ
خندم، مثالً وای امروز سهون پست گذاشت ولو هم میترم با چیزای الکی و کوچشدم، خیلی خوشحال

 بینم ازشون، واقعاً بخشی از زندگی من شدن. و یا یه ویدیو می

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ها احساس تنهایی به تو دست بده؟متوجهم عزیزم، شده به خاطر این حرف -

 کنم به خاطر نوجوونی باشه. آره، بعضی وقتا فکر می
 کنی؟س و خارج شدن از تنهایی چه کاری میبرای کم شدن این ح -

 کنم. کنم، توجهم رو کمتر میکار خاصی نمی
ی یهایا چه فیلمدیدی، خوب در ادامه بیا یک کم در مورد فیلم حرف بزنیم، چه فیلمی می -
 بینی و چی دوست داری؟می



 212/ های میدانیگزارش مصاحبه

 

کردم قبالً فیلمایی که نگاه میدم، معموالً کالً فیلم دوست دارم و فیلم رو به سریال ترجیح می
نشستیم خندد( میکرد برای سنم مناسب هست رو )میبا خواهرم بود، یعنی فیلمایی که اون فکر می

 تونم تنها دانلود کنم و ببینم، حاال فیلمای ایرانی رو بگم یا خارجی؟کردیم، ولی اآلن میو نگاه می

 هر چی دوست داری رو بگو.  -
دیدم، ولی چند وقت پیشا درباره الی رو دیدم، شبی که ماه کامل شد رو نگاه کردم ایرانی خیلی ن

 و چه قدر سرش گریه کردم... 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها رو تنها نگاه کردی؟این -

 آره. 

 درباره الی چه طور بود؟ -
من خیلی خوشم نیومد، موضوعش رو دوست نداشتم، این غرق شدن و این چیزا یه کم یه جوری 

بود، بعد دختره اصالً معلوم نبود با شهاب نامزد بود، نبود، چی بود! یه جوری بود، با موضوعش حال 
نکردم، ولی شبی که ماه کامل شد رو خیلی دوست داشتم و خیلی سرش گریه کردم، وای چه قدر 

 ضی بود پسره. عو
 این فیلم روی روحیت چه تأثیری گذاشت؟ -

خواست بشینم گریه کنم. چون مادر کردم، دلم میتا سه، چهار روز بعد هر وقت بهش فکر می 
 هات بود، چه طور دلت اومد همچین کاری کنی؟!تا از بچهسه

 هایی دیدی؟دیگه چه فیلم -
خیلی خیلی دوسش داشتم، کالً من عاشق چیزای  ها هم هری پاتر رو دیدم، خیییلیاز خارجی

 تخیلیم، مثالً جادو و اینا رو خیلی دوست دارم. 
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 نظرت راجع به جادو چی هست؟ -

 جادو که وجود نداره، ولی کالً دوسش دارم، از کتابای تخیلیم خوشم میاد. 
 موردش چی هست؟نظرت در کنی خرافاته، خوبه که وجود داشته باشه، فکر می -

د رو بکنی، خواخوبه که وجود داشته باشه، بعضی از چیزاش بد نیستا، بتونی کارایی که دلت می
 تونه به آدم ضرر بزنه.ولی خب جادو هم می

 مثالً چه ضرری؟ -
کنن و شاه و ملکه اینا رو ای هستن، بعد جادو مادو میها داخل فیلمای کرهمثالً این عفریته

 کنن.بدبخت می
 تونی اسم این فیلم رو بگی؟می -

کار  دونم چهمثالً توی افسانه خورشید و ماه بود، که یه زنه بود، جادوگر بود، بعد دختره رو نمی

لی کرد، من کالس اول بودم دیده بودم، وکرده بود، توی شبکه ایرانی فکر کنم شبکه سه پخش می
 م. پارسال زبان اصلیش رو دانلود کردم نگاه کرد

 چه طور بود؟ -

ه ای همینن دیگه، بعد آره دیگش فیلمای کرهبدددد نبود، خیلی موضوع جالبی نداشت، ولی همه
اد رو یاد خوتونه ضربه بزنه، ولی برای بعضی چیزا هم خوبه، جادو کنم، بعد هر چی دلم میخیلی می

رده اتاقت تمیز شه، همه چی برگبگیرم، بعد امتحانام رو خوب بدم، بعد اتاقت کثیفه، جادو کنی همه 

 سر جاش. 
 چی شد که به تمیز کردن اتاقت فکر کردی؟ چه بامزه! -

جا تختم رو خیلی نامرتب ول کردم، واسه همین فکرم رفت که بیام اینفکر کنم چون قبل از این
 سمتش. 

 بینی؟هایی میدیگه چه فیلم -
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 دونم چه طوری توضیح بدم راجع بهش. )سنت شکن( رو دیدم، خیلی خفن بود، نمی 1دایورجنت
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 اون هم جادویی بود؟ -

نه، تفنگ و اینا دارن، چهار تا گروهن، راجع به مردمه. بعد هر کدوم یه مدلی دارن، مثالً فداکاری. 
ن. بعد، شون رو دارها قرار بگیرن، همهگروهکدوم از تونن داخل هیچبعد بعضیا دایورجنتن، یعنی نمی

ره داخل گروه مبارزه و این چیزا، بعد یه آره دیگه راجع به یه دخترست که دایورجنت بود، بعد می

 فهمن وشن و پسره هم دایورجنته، بعد بقیه میمعلم خیلی خفن داره و این دوتا عاشق هم می
 کشن. دایورجنتا رو می

 تر از همه دوست داشتی؟توی فیلم چه چیزی رو بیشیزی یاد گرفتی، و بعد از این چه چ -
ا بهم خواست این دوت، یعنی واقعاً دلم میخندد( خیلییی بهم میانمیعشق بین دختره و پسره! )

 ازدواج کرد، پسره هم خیلی خوشگله.  2117برسن و ازدواج کنن، ولی در واقعیت پسره سال 

 ات هم به من بگی. دوست دارم در مورد بازیگر مورد عالقه خوب حاال که بحثش شد، -
طوری نیست که به خاطر اون بازیگر برم فیلماش رو نگاه بازیگر مورد عالقه خاصی ندارم، این

 کنم. 
 خوب مثالً راجع به همین پسره که گفتی، از چه چیزیش خوشت میاد؟ -

های ه آدم مهربونی باشه، چندتا از مصاحبهخورخب مثالً خوشگلیش، جذابه، قدشم بلنده، بهشم می
 بعد از فیلمش رو دیدم، خوش برخورد بود. 

 که از یکی خوشت بیاد؟های مهمی هستند برای اینها مالكبه نظرت این -

 دونم چه چیزیه، ولی من دوست داشتم این چیزا رو تو این پسره. نمی
 دیگه از چه بازیگری خوشت میاد؟ -

 کرد. دارم، اما واتسون که توی هری پاتر بازی می اما رو هم دوست
 اون رو در کنار کی دوست داری؟ -

                                                   
1. Divergent 
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 توی دیو و دلبر دوست داشتم با پسره، کیوت بودن. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های دیزنی کدوم رو دوست داشتی؟پس دیو و دلبر رو هم دوست داشتی، از بین انیمیشن -

کردم کارتوناشو دوست داشتم، سیندرال و دیو و دلبر، ولی فیلمش رو دوست نداشتم، حس می
 دختره خیلی یه جوریه، ماست بود. 

 ها بودی؟دوست داشتی جای این پرنسس -
ی وقت، تفریحنه، حس خاصی نداشتم، گفتم که من کالً باربی و پرنسس بازی نکردم هیچ

 دیدم. می
 سریال دیدن رو دوست داری؟سریال چه طور،  -

که کیون سو عضو اکسو توش  1کنم، صد روز با دوستانمتر نگاه میای بیشسریال خارجی ندیدم، کره

 کنه، بازیگرم هست. بازی می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1. One hundred days my friend 
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 ره توی جنگ وده و میاش رو از دست میفیلم ماجراش همینه که کیون سو ولیعهد بود، حافظه
راشون که وارث بکردن که زنت باید حامله بشه، چرا؟ شتش، بعد اجبارش میخواست بکپدر زنش می

ره توی یه روستایی به عنوان کسی که یه آدم ده، میاش رو از دست میبیاره، بعد این وسط حافظه

 شه که توی بچگی عاشقش بود. کنه، و بعد عاشق یکی میعادیه، زندگی می
 شه گفت، ولی تخیلی بود.یخی بود، جادوگری نمیرو دیدم، اینم تار 1بعد مون الورزم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

های ره توی هزار سال قبل و خیلی چیزکرد، ولی یهو میدر فیلم دختره توی دوران ما زندگی می

ده، مثالً شاهزاده که شخصیت اصلی بود، خیلی آدم بدی بود و داداشش رو توی اون دوران تغییر می
بدی  آدم رو کشت حتی، ولی بعد اون که رفت تاریخ رو تغییر داد و شاهزاده آدم خوبی شد، و دیگه

 گفتن این شاهزاده خیلی خفن بوده. کردن، میازش یاد نمی

 چه طوری تونست به قدیم بره؟ -

ره توی آب، سرش رو که ره نجاتش بده میفته توی آب، این میاخیلی مسخره بود یه بچه می

 یدم. کرد، به خاطر همین داز آب در میاره رفته توی هزار سال قبل، توی اونم بکیون بازی می

 خوب در کل این فیلم رو چه طوری دیدی؟ -

کرد، آیو هم خواننده هست، بعدش لی جون کی و در کل دوست داشتم چون آیو هم بازی می
 دونست روی کی کراش بزنه! شون خیلی خوشگل بودن، آدم نمیکردن و همهبکیون بازی می

 کراش یعنی چی؟ -
 یعنی همین خوشت اومدن از کسی. 

 با این کلمه آشنا شدی؟از کجا  -

 گن که، این کلمه رو شما نشنیدی تا حاال؟ها فکر کنم، خیلی میاز تو همین کانال
 دوست داشتم از تو تعریفش رو بشنوم.  -

                                                   
1. Moon lovers 
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 طوریا، خیلی هم با این فیلمه گریه کردم. این آره دیگه،
 چه تأثیری روی تو گذاشته بود؟چرا،  -

شناسم و یه جوریه دیگه، مردن من بکیون رو سه سال می میره ویه جاش که خب بکیون می

ات رو ببینی، به خاطر همین گریه کردم، آخه الکی کشتنش، یعنی داداش شخصیت مورد عالقه
که به بقیه بفهمونه که من حتی حاضرم داداش خواست بره پادشاه بشه، اون برای اینسومیه که می

تیر  کرد، داشتکه بکیون اصالً خیانت نمیچیزا، در حالی خودم رو هم بکشم، به خاطر خیانت و این
کرد، بین داداشا کسی بود که اصالً طمع تاج و تخت و این چیزا رو و کمون بازی خودش رو می

رده به گنداشت، و الکی الکی کشتنش، ناحقی بود و خیلی درد داشت، بعد آخر سر هم دختره برمی
 ذاره، به خاطر همینا گریه کردم. اصالً تنها میدنیای خودشون، و لی جون کیوم رو 

 حتماً خیلی باید سخت بوده باشه، چه مدت این تأثیرش باهات موندگار شد؟  -

کنم ره، چیزی که اآلن دارم نگاه میکنی قبلیا یادت میزیاد نبود... فیلمای بعدی رو که شروع می
 یلی خوبه حتماً برو ببین. ، وااااای خ1یه انیمه هست )با هیجان( اتک آن تایتان

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 خوب یک کم در موردش برای من توضیح بده، من هم مشتقاقم که ببینم. 
شه، یکی دو ماه دیگه پخش شد، ولی اآلن فصل چهارمش داره پخش می 2113فصل اولش 

قسمتش رو نگاه کردم! فصل  52شه، من یه ماه پیش شروع کردم و توی یه هفته هم کالً تموم می
 شه. کالً تموم می 2121، آپریل 2111، فصل سومش 2117دومش 

 خوب یک مقدار در مورد داستانش بگو.  -
خورن، ها پیش حمله کردن به آدما و آدما رو میگن تایتان و سالالیی هستن که بهشون مییه غو

شون هست، بعد صد سال پیش یه کسایی اومدن ها، سرگرمیشون باشهکه گشنهنه به خاطر این

ها دوباره حمله تا دیوار ساختن و مردم صد سال راحت زندگی کردن، ولی یهو یه روزی تایتانسه

                                                   
1. Attack on titan 
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جنگن باهاشون و رن میشه ماجرا، بعد یه گروهی هم هست که میطوری شروع میکنن و اینمی
 کالً خیییلی خوبه، چندتا قسمتشم امتیاز ده از ده گرفته برای اولین بار در تاریخ. 

 چه چیزی توی این فیلم جذبت کرد؟ -

اه اً سریالی، ولی دوستام نگاومد، مخصوصخندد( من اصالً از انیمه خوشم نمیبکش، بکشش! )می
استانش کنه، دکردن و گفتن ارغوان خیلی خفنه برو ببین، منم رفتم دیدم و خیلی آدم رو جذب می

 ان، مثالً لی وای خیلی خوشگله.  خیلی جدیده، کالً چون پسرای خیلی خوشگلیم توش
خورن، ما رو می ها میانگن که وای اآلن تایتانطورین که که خیلی ناامیدن و میبعضیاشون این

م یه کخورین؟ گن که باباجان، شما چرا از همین اآلن دارین غصه میولی بعضیاشون این رو می
که کنن برای زنده موندن و اینکه تالش میاین حداقل تالش بکنین برای زنده موندن، همین دیگه

 دنیا رو نجات بدن، این خیلی خوبه. 
 تونی کاری کنی که بشریت رو نجات بدی؟خودت هم دوست داری ب -
تونم تونم، آخه کاری نمیخوام بشریت رو نجات بدم آخه، نمیخندد( من چه طوری می)می -

بکنم آخه. حداقل همین که درس بخونم تا در آینده آدمی بشم که بتونه خدمت کنه به مردمش، 
 کنم خوب باشه. فکر می

 ات هست. پس خوب درس خوندن توی برنامه -
طوری بودم که بخونم و رد بشم، ولی از وقتی این کرونا دونی من تا پارسال اینباید باشه، می

 ، واقعاً اصالً هیچ حال خوندن نیست، ولی آره واقعاً مهمه. شایع شده
 گن باید برای تو مهم باشه؟یا خانواده میبرای خودت مهم هست  -

خواد آینده دخترشون یه چیزی باشه شون میچون دل برای خانواده که صد در صد مهم هست،
وقت از درس متنفر نبودم، یعنی کالً درس خوندن که خوب باشه دیگه، ولی من از همون بچگی هیچ

 رو دوست داشتم. 
 مدرسه رفتن رو چی؟ -

 ، ولیگفتیم وای تو رو خدا امروز نرم مدرسه، نرم مدرسهموقع میکند( آره واقعاً، اون) فکر می
جوری رفتم، اگه قرار بود یه سال مدرسه نرم و اینگم کاش  اون روزا رو هم مدرسه میاآلن می

باید  گه کهکنم که دوسش دارم، چون اآلن که تو این شرایط هستیم، آدم میبشه. در کل فکر می

لمات ، معدیدیدونستم، پس مدرسه رفتنم دوست داشتم، چون دوستات رو میقدر اون لحظات رو می
گنا، همون خوندی، ولی بعضی چیزای چرت و پرتم داخل مدرسه میدیدی، حضوری درس میرو می

روز اولی که ما رفتیم مدرسه به ما گفتن باید بگید مرگ بر فالن و اینا، توی ایران واقعاً نظام آموزشی 
 درستی نیست، ولی در کل مدرسه رفتن چیز فانی بود. 
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خوام این رو بپرسم ازت که نظرت در مورد همین خوبی رو گفتی، می خوب چون نکات خیلی -
 که آرزوی مرگ یکی دیگه رو بکنی کار خوبی هست؟های مرگ بر آمریکا چی هست، اینشعار

نه واقعاً، هر چه قدر هم که تو از یه نفر بدت بیاد، آرزوی مرگ کردن کار قشنگی نیست، اوکی 

وقت که چخواد هیدلم بخواد یه عالمه بال سرشون بیاد، ولی دلم نمی شاید منم از خیلیا بدم بیاد که
له با های شش ساله و هفت سابینی بچهکه مییکی بمیره و من براش آرزوی مرگ بکنم، بعد وقتی

تونن چیزای درست و غلط رو گن، دیگه بعد نمیشن که بهشون میهمون چیزایی بزرگ می
گن با صدای بلند، جوری که به وچولویی و روز اول مدرسه میتشخیص بدن که، بعد از همون ک

گوش آمریکا برسه داد بزنید، مرگ بر آمریکا، خب اینا واقعاً خوب نیست، چون بعداً که آدم بزرگ 
گه خدا کنه فالن کس بمیره، شه، میذاره، مثالً بعد بزرگ میشه، تو ناخودآگاه آدم تأثیر میمی

 بشه.  جوریجوری بشه، اوناین
 گی چی هست؟نظرت راجع به همین شرایط ایران که می -

 گن... . ببین... دروغ می

 گن؟چه کسایی دروغ می -

نویسن که واقعی نیست، مثالً داخل مطالعات راجع به شاه منظورم اینه که داخل کتابا چیزایی می
کردن، رگم، زمان شاه زندگی میبزنویسن، ولی من به عنوان کسی که داییام، پدر بزرگم، مامان بد می

 گن، اصالً همچین چیزی نیست. چیزایی که اونا می

 گن اون دوران چه طوری بوده؟می -

که همه چی خوش و خرم بوده، صد در صد همه جا یه مشکالتی گن که آزاد بودن، نه اینمی

ه بگه، ست به ایران نتونکس نمیگن که اوضاع خیلی بهتر بود، بعد هیچهست دیگه، ولی اونا می
ردم آزاد بودن که بیان، مخریدن برای اینقدر که دالر قیمتش پایین بود، یعنی بقیه باید ریال میاین

گیری نبود قدر همه چی سختکرد، اینخواست نمیکرد، هر کی میخواست حجاب میهر کی می
 دیگه. 

باور  تونمبعد من واقعاً اعتقاد ندارم به قرآن و این چیزا... صد در صد مردم توش دست بردن، نمی
 دن. کنم این چیزا رو خدا گفته باشه، خیلی دروغ به خوردمون می

 کاری شده؟چی شد به این فکر افتادی که قرآن دست -

ی روحانیا اال یه فیلمایی میاد که بعضبینی تو کانگن... یا بعضی وقتا میآخه واقعاً چیزایی که می
رحم باشه، قدر سخت گیر و بیکنم خدا اینگن! خیلی آنرماله، آخه واقعاً فکر نمیدارن یه چیزایی می

 گه اینه که بکشین، بکشین، بکشین، خدا باید خیلی مهربون باشه به نظرم. هر چی هم تو قرآن می
 یدی؟خوب تا حاال این سواالت رو از کسی پرس -
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شینیم در مورد این حرف بزنیم که قبل انقالب چه نپرسیدم، ولی خب بعضی وقتا با داییم می
طوری بوده و این چیزا، راجع به این که قبل انقالب چه طوری بوده و باور نکنیم این چیزا رو، بعضی 

گه که ، بعد میکنه که چیا نوشتن در مورد شاه و این چیزاوقتا کتاب مطالعاتمون رو میاد نگاه می

تر طوری نبود، خب بابابزرگم اینا هم هستن دیگه، از اونا هم بیشاینا اصالً درست نیستن و شاه این
 قدر نباید بد باشه همه چی. دن، اینکه یه جوری دارن اسالم رو بد نشون میشنیده بودیم و این

 ه؟طور نبود کنی که اینپس تو اسالم رو قبول داری، ولی فکر می -
 کردم. تونستم دینی رو انتخاب کنم، مسیحی بودن رو انتخاب میاگه خودم می

 چه طور؟ -

 بندی داره دیگه. ترن، اما اونم درجهکنم آزادحس می

 مثالً چی رو توی مسیحیت دوست داری؟ -
 مثالً همین اعضای اکسو، اونا مسیحین. 

 ها در کل دینشون چی هست؟ایکره -

شون مسیحین، یه عده دینن، یه عدههای متفاوت دارن، کالً پنجاه درصدشون بیدینخیلی 
شون روبکنن، مششون رو میتاشون مسیحین، ببین عشق و حالبودایین، سوهو بوداییه، ولی هشت

اش کلیسا هست، یعنی هم به خدا اعتقاد دارن، هم دارن یه خورن، ولی سهون مثالً همهرو می
قدر ما محدود شدیم، من که برن، واقعاً یعنی اینخواد پیش میشون میرو هر جور دل زندگی عادی

ه زندگی وقت دوبارمعلوم نیست تا چند سال دیگه زنده بمونم، بعدشم که دیگه قرار نیست تا هیچ
 ام، از همین چند سال، مثالً یه جا دیدم کهکنم، پس چرا استفاده نکنم از همین چند روزی که زنده

شون شد، سال 11شون رو انتخاب کنن وقتی که ها خودشون دینذارن که بچهتوی یه کشوری می
طوری نیست که یکی بیاد هی پرشون کنه، این وقتم اینخوان، هیچگن که کدوم دین رو میبعد می

 طوریه. طوریه اوندین این
ت تونسشد اگه آدم مییچند سالت بود که به این مسایل فکر کردی، که مثالً چه خوب م -

 دینش رو عوض کنه؟

 از همین ششم. 
 کی باعث شد که به این مسایل فکر کنی؟  -

 کس خاصی نکرد تو سرم. 
های داییت های خودت در موردش حرف زدی، یا حرفنه منظورم این نیست، مثالً با دوست -

 روی تو تأثیر گذاشت؟ 
های وها مثل ایران اینترنشنال ویدیداییم که این حرفا رو زد روم تأثیر گذاشت، بعد بعضی کانال

تر بود کشورمون، چه قدر همه داشتن بینم که چه قدر بهتر بود، چه قدر خوشگلذارن، میقدیمی می
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ظر دی و هم از نکردن، چون واقعاً اآلن مردم خیییلی تحت فشارن، هم از نظر اقتصابهتر زندگی می
 بقیه موارد. 

 کنی؟توی ایران اینترنشنال مثالً چه چیزهایی نگاه می -

اریخی های تها داره که دیدم، برنامهبینیم مثالً یه سری ویژه برنامهکنم، کم میزیاد نگاه نمی
کنم! ولی پیش یمکنم، اگر ببینم هم اخبار نگاه نتلوزیون نگاه نمیبینم، البته در کل خیلی بذارن می

میاد که مثالً خونه مادر جونم ببینم، کالً داییم و بابا بزرگم اینا اصالً اصالً از این مسوولین خوششون 
 . نمیاد

 گی، چی هست؟خوب نظرت راجع به همین مسووالن که می -
ورم که خهیچ کاری نکردنن، واقعاً شرایط ایران رو قبل انقالب ببین با اآلن، واقعاً افسوس می

موقع زندگی کردن و دیدن، قبل بزرگم اینا که اونچرا اون موقع زندگی نکردم، کسایی مثل مامان 
 شون بوده. انقالب خوش خوشان

نی کگردم به این بحث که پس در کل فکر میهای مختلفی پیش اومد اول برمیچون بحث -

 رسته؟مونی، ددین نمیکنی و بیبا این شرایط اگر بتونی دینت رو عوض کنی، دین رو عوض می
آره، به نظرم آدم باید به یه چیزی تعهدی داشته باشه دیگه، چون من به خدا که اعتقاد دارم، اگه 

پرستن دین بمونی یعنی به خدا اعتقاد نداری، بعد به نظرم بین دینایی که خدا رو قبول دارن و میبی
هر چه  گهاه کامل شد؟ همون پسره هست که میمسیحیت بهتره تا اسالم، همین فیلم شبی که م

ده که انگار دین اسالم فقط برای تره، همین چیزا رو نشون میتر بکشیم، خدا خوشحالقدر بیش
 گی خدا مهربونه!شه؟ مگه نمیکشت و کشتاره، یعنی چی ما بکشیم خدا خوشحال می

 ه؟ها اشتباه بودکنی که برداشت اونخوب بعد به این فکر نمی -
 خب وقتی داخل قرآنم یه همچین چیزایی هست، نیست؟

 تو تا حاال قرآن رو خوندی؟ -

 زیاد نه، ولی خب آیه آیه چند جا خوندم. 

 تو خانواده چه طور هست، مامان و بابا و خواهرت؟  -
 زنم، ولی اونا قبول دارن قرآن رو،خواهرم که مثل منه، با مامان و بابا که در این مورد حرف نمی

 خونه. مامان قرآن می

 تا حاال با اون صحبت نکردی؟ -
 خونم. ، خب من نماز که نمیدونه من خوشم نمیادنه حرف نزدم، ولی خب می

 نظرت راجع به نماز چی هست، از همون زمان که برای تو جشن تکلیف گرفتن تا اآلن؟ -
باهاش درد و دل کنم، آخه چرا دم بنشینم گن نماز حرف زدن با خدا هست، اما من ترجیح میمی

 کنم. ای داره؟ یعنی واقعاً درررك نمیهای مختلف رو بخونه آدم، چه فایدههر روز چند بار سوره
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 روزه چه طور، اهل روزه هستی؟  -
ولی آخه  گن واسه سالمتی خوبه،نه، البته یه چند باری گرفتم، واقعاً سخته، البته بعضی وقتا می

خورم، غروب هیچی نمی 1خورم تا صبح پلو می 5پیش یه دکتر، بگی من  جز ماه رمضون بری

 کند(. ای؟ )با خنده تعریف میگن تو روانیمی
 خوب اگر روزه بگیری مگه چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ -

امت که تو روز قیفته، بعضیا واقعاً بهشون فشار میاد، ولی به خاطر اینااتفاق خاصی که نمی
ه تو چرا روزه نگرفتی، فالن نکردی و اینا، مجبورن که بگیرن. اینم کوبوندن سرشون بهشون بگن ک

 گیره و... . دیگه، که اگه این کار رو نکنی، خدا یقه تو رو می
 طوری نیست؟به نظر تو خدا این -

 نه.
 بینی؟خدا رو چه طوری می -

 مهربون باشید، به هم کمکگه به همدیگه بدی نکنید، همدیگه رو نکشید، با همدیگه خدا می

گیرانه تهای سخقدر قانوناش با هم دشمنی نداشته باشید، فکر نکنم واقعاً خدا اینکنید، انقد همه
 بینم. جوری نمیبذاره واسه مردمش... خدا رو من این

 ها به تو فشار نمیارن که نماز بخون و روزه بگیر؟مامانت این -

اش که شما چه مسلمونی هستید آخه، گه همهفشار نمیاره، مثالً میگه، روزه رو چرا نماز رو می

گفت، الهه بخون دیگه، ارغوان شروع کن دیگه، مادرجونم خیلی اصرار داره واسه یه مدت هی می
 گم وای مادرجون وا بده تو رو خدا.گه ارغوان برو وضو بگیر بیا با من نماز بخون! منم مینماز، می

 خونه؟می دوستت مهتاب چی، -

کنن، گیری داره، مثالً سالی یکی دو ماه خیلی پافشاری میمهتاب چون خانواده به شدت سخت
 شن. تر از پارسال میشه بخونه، هر سال سختمجبور می

 تونی با کسی صحبت کنی؟هایی رو که در مورد دین و نماز و خدا زدی، میخوب تو این حرف -

ها ممکنه برن واسه مامان و باباشون تعریف کنن، بعد نیان چهزنم، آخه بنه، حرف خاصی نمی
 شون رو پر کردی. های ما رو منحرف کردی، از راه به در کردی، ذهنبگن که وای ارغوان تو بچه

 تا حاال چنین حالتی پیش اومده؟ -

 ای داره. نه، ولی مثالً زهرا خانواده مذهبی
 زهرا کی هست؟ -

ش عادین خیلی مذهبی نیستن، دینا هم اوکیه، ولی خب ره هم خانوادهدوستمه تو مدرسه، مطه
طوری بشناسن که دارم دختراشون خواد من رو اینبازم مامان و باباشون نماز و روزه رو دارن، دلم نمی
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دم با اونا حرف نزنم، البته در کل در مورد این چیزا حرف کنم، برای همین ترجیح میرو پر می
 فیلم به کجااااهااا رسیدیم! زنم... ازنمی
در  گردیم بهش، ولی بیا اآلننه خوب شد که رسیدیم، باز هم اگر حرفی داشتیم از فیلم برمی -

 های خودت صحبت کنیم، دوستای صمیمیت چه کسانی هستند؟مورد دوست

 همینایی که گفتم، زهرا، دینا، مطهره. 
 از کالس چندم با هم دوست هستید؟ -

 از کالس اول، زهرا از کالس دوم.  دینا و مطهره

 تون با همدیگه چه طوری هست؟روابط -
ایم و اینا، اآلنم تو گروهی که توی واتساپ داریم، با هم حرف ایم، صمیمیخیلی با همدیگه اوکی

 زنیم. می
 تون تغییری نکرده؟توی دوران کرونا رابطه -

 کنیم. گیریم، چت مینه، ویدیو کال می

 همدیگه رو دیدین؟ امسالاصالً  -

گیریم، ها رو بخواستیم کارنامهآره، دوبار، یه بار لیگ پایا شرکت کردیم هم رو دیدیم، یه بارم می
 هماهنگ کردیم که هم رو ببینیم. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 های مشترك داری؟های خودت هم سلیقهبا همین دوست -

وه که قبل شنجور چیزای دینی، البته زهرا هم از بابا بزرگش مینه تو فاز کی پاپن، نه تو فاز این
 انقالب بهتر بوده و ... و اینا گ*د زدن تو این کشور رو تا حدی قبول داره. 

 زنید؟ها هم حرف میراجع به پسر اینتون توی سن بلوغ هستید، خوب اآلن همه -

سال بود که صمیمی بودیم، ولی آخرای پارتا بودیم، ولی شدیم چهارتا، یکی دیگه هم ببین ما پنج
 با هم بد شدیم. 

 چرا؟ -
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 زد. به خاطر همین که اون خیلی در مورد پسرا حرف می
 مثالً چه طور؟ -

دونم دوست بودن با پسر رو، ولی اون در حدی بود که توهم این رو داشت که ببین من بد نمی

 دوست پسر داره. 
 گفت؟ یعنی دروغ می -

گفت، از خودش در آورده بود، آخه یعنی چی که داخل کوچه ئنم نصف حرفایی که مییعنی مطم
والفضل که اباین! بعد صدات کنه! بعد فالن و بسار. واااااای یعنی کل مدرسه، داشت ذهن ما رو با این

کرد، بابا بسسسه دیگه، سر زنگ نگارش بودیم، یهو زد پشت من فالن کرد و بسار کرد، خراب می
ارغوان ابولفضل فالن فالن، گفتم بااابااا درست رو بخون )با هیجان و خنده و البته حرص تعریف که 

 کند(.می
 پس فقط ادا داشت؟  -

ابوالفضل یه آدم واقعی بود، داداش دامادشون بود، بعدش پدرشوهر خواهرش فوت کرده بوده، 

کرد به خاطر پدرشوهر خواهرش! رفت تو مدرسه وسط حیاط وایمیستاد و داشت گریه میاینم می
کنه پدرشوهر خودش بوده ! )کلی کنه، چون فکر میگفتیم که داره گریه میها میبعد ما و بچه

 خندد(.می
گفت که دوست پسرم پرچم بعد کالس سوم هم که بودیم، یکی اسمش سوگند بود، اون می

 گفت. تخیلی می خندد(، اونم خیلی داستانداد توی محرم )غش غش میتکون می
 بعد چی شد که دعواتون شد؟ -

 خوردیم به هم کالً. نمی
 گی؟یعنی بهش گفتید که داری دروغ می -

ما هی خوند، بعد معلخورد، بعد از اونایی بود که اصالً درس نمینه، نگفتیم، کالً فازش به ما نمی
 خونه، چند بار به خاطرس نمیگفتن که تو باهاش کار کن، خب من چه کار بکنم! این دربه ما می

دادن، این موضوعا دعوا گرفتیم، چندبار تقلب کرد، معلم مچش رو گرفت، بعد معلما به ما گیر می
یرین، مون رو نگکه ما تقلب نکنیما، ولی جوری که مچکنه، حاال نه اینخب به من چه اون تقلب می

 بعد دیگه آخر سر گفتیم که بابا ول کنیم دیگه... .

ها که ما باهاشون دونم بره با یه گروه دیگه از بچهکرد، نمیخواست مید هر غلطی که میبع
شه که یا با ما باش یا با اونا، این شد که آخرش گفتیم که نمیگشت، بعد ما میخوب نبودیم می

 گفتیم برو به سالمت. 
 ولی تأثیر بدی گذاشت رومون، دوستی پنج ساله رو تموم کردن سخت بود. 

 هان پس آخرش واقعاً جدایی سخت بود. آ -
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آره دیگه، ولی ما خیلی دعوا گرفتیم سال آخر، واقعاً خسته شده بودیم که هی سر هم داد بزنیم 
 و دعوا بگیریم. 

 زدید؟قدر سر هم داد میخوب سر چی این -

 م زیاد توضیح بدم و بگم. تونخب نمی
باشه عزیزم ایرادی نداره، حاال بهم بگو که نظرت در مورد دوستی دختر و پسرها توی این سن  -

 چی هست؟
 نه، واقعاً درست نیست. 

 از چه نظر درست نیست؟ -
گم خوب بود، اگه بین این که توهم داشته باشی دوست پسرته، مثالً من خودم میدر حد این

زدیم، من دوست بودن با پسرا کردن و حرف مینفرمون دوتا پسر هم بودن شوخی می اکیپ چهار
که بخوای بگی دوست پسرمه نه، بابااا همه چی به سن رو دوست دارم، چون به نظرم فانن، ولی این

شی بعد ازدواج و این چیزا... همه چی توی شی با یه پسری دوست میخودش دیگه، بعد بزرگ می

 سن خودش. 
 ای نیست؟ولی به نظرت کار اشتباه و آسیب زننده -

خب این خیلی مهمه که فرد مناسب رو پیدا کنی یا نه، آدم درستی باشه،  بزرگ که بشی؟
فهمم اش خوب باشن، خودش تو کار بدی نباشه، اخالقاتون به هم بخوره، ولی اینم واقعاً نمیخانواده

گن ست بوده، بعد اومده با یکی دیگه ازدواج کرده، میگن که دختره با دوتا پسر دوکه بعضیا می
شه که با دقیقاً همون اولین کسی که باهاش دوست شی وای دختره فالنه، دختره بساره، اینا رو نمی

یز قدرم چشه، اونازدواج کنی که، اینم بد نیس که آدم با چند نفر آشنا بشه، تجربه کسب می
ش اذیتت اکه طرف مقابلت کی باشه دیگه، اگر بخواد همه وحشتناکی نیست، ولی خب خیلی مهمه

 کنه و بهت آسیب بزنه باید تمومش کنی اون رابطه رو! 
 دونی؟ دوست دارم نظرت رو راجع به شرایط سیاسی ایران رو بدونم، چیزی از سیاست می -

ال چه رسبینم چه قدر مخصوصاً این چهانه، خیلی زیاد تو فازش نیستم، ولی خب همین که می
 تونن حتی نون و تخمکه نمیقدر وضعیت اقتصادی بد شد، و چقد مردم روشون فشاره، در حد این

ده کوتاهی از کیه؟ از مسوالمونه دیگه. تو مگه رییس جمهور مملکت مرغ بخورن، این نشون می

ونم دشون، مغزشون ... نمیذارن رو کلها همونایی که ازینا میکنم روحانینیستی، کالً حس می
 واال. 

 شه؟کنی چه طور این مشکالت حل میفکر می -

باید یه آدم درستی بیاد که واقعاً مردم براش ارزش داشته باشن، کاری کنه که مردمش در رفاه 
جوری که آمریکا نزدیک باشن، آرامش داشته باشن، ما اآلن از چه نظر امنیت داریم؟ از لحاظ اون
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هست، به خاطر  ایطوری داغونه، این چه زندگین حمله بکنه، اقتصادمون هم که اینبود بهمو
رن ترکیه، اآلن کل ترکیه پر شده از ایرانیایی خز و خیل و کنن میهمینه دیگه کل مردم فرار می

 مزخرف. 

 گی رو چه طوری تشخیص بدیم؟ خوب اول این رو بهم بگو که اون آدم درست که می -
کنم دیگه بحثا داره برای سنم زیاد دونم... حس میدونم، نمیابت بکنه دیگه... نمیو ثر خودش

 خندد(.شه )میمی
خوای نظرت راجع به این فرار کردن از کشور چی هست، دوست داری تو هم فرار کنی یا می -

 بمونی؟
ی شور دیگه، ولدم مهاجرت کنم و برم یه کطوری بمونه، واقعاً ترجیح میاگه قراره شرایط همین

ترکیه خیلی دیگه مزخرفه، انگار همون ایران دومه، خیلی جای چیزی شده... ولی آره مهاجرت کردن 
جان، پدر بزرگ مادر بزرگ، همه. ولی اگه قراره ها، کل خانواده من اینخوبه، سخته خیلی سخته

 ره.جوری بمونه واقعاً جوونی آدم هدر میاین

 ت کنی؟دوست داری به کجا مهاجر -
اروپا رو خیلی دوست دارم، آمریکا و کانادا هم خوبن، لندن هم خوبه، ولی خیلی گرونه، کالً این 

وری جکنم که اگه واقعاً بخواد همینشهرای تاپ رو دوست دارم دیگه، واقعاً بعضی وقتا بهش فکر می
ابام تونم مامان و بم، نمیبمونه مهاجرت بکنم، تنها که نه، خودمون چهارتایی باید حتماً با هم باشی

 رو ول کنم. 
 کالً به ایران عالقه داری؟ -

، ولی خب مسووال کاری کردن که کشورمون کشورمون رو دوست دارم، کالً از ایران بدم نمیاد
مون ارزش داشته باشه، مسووالی خوبی داشته که پول... باشه. کشور بدی نیست، ولی به شرط این

 باشیم. 
 بینی؟ ها، بخوای فیلم نگاه کنی، از کجا میباره به بحث فیلمبرگردیم دو -

 کنم. من معموالً دانلود می
 زبان اصلی؟ -

 آره.

 بدون سانسور؟ -
 آره.

 بینی؟کنی و میها رو دانلود میاز کی خودت فیلم -

ندتا چذاشت فیلمایی که مناسب باشه، دیگه من از فک کنم کالس دوم بودم که خواهرم برام می
خندد(، ولی از همون بچگی شروع کردم به دیدن فیلم با زیرنویس، واقعاً ماچ و بوس چیزی نبود )می
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دیگه  ده رو کسهای خوبی هم هستنا، ولی حسی که بازیگر اصلی بهت میزنه، دوبلهدوبله گند می
 تونه بده دیگه. نمی
 تند؟ بینی، چه طوری هسسانسوری رو که میهای بیخوب فیلم -

دختره بچه هست و  1هایی توش داشته باشه دیگه، توی گیفتدخب تا حاال شده که یه صحنه
ره و کلی مسأله ریاضی اینا رو بلده حل بکنه، خیلی باهوشه و اینا، بعد معلمش با مهدکودك می

 کند(.داییش با هم... )مکث می

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 آزاد چی هست؟ خوب نظرت راجع به روابط با هم رابطه دارن؟ -
 دونم... همون بعد ازدواج کار بهتریه. دونم... بعضی وقتاا... نمینمی

 کنی مناسب سنت هستند؟بینی، فکر میهایی که میارغوان جون این فیلم -
های خارجی دونم که... یعنی نسبت به فیلمفهمم، یعنی یه چیزایی میتر میببین من از سنم بیش

ون خندد( چکنم )میشون نکنن، من نگاه میهای سن من ممکنه نگاهبچه بگیریم که بعضی از
 دونم اون تو چه خبره!می

 خوب چه طوری فهمیدی؟ -
 گیم. اولین کسی که فهمید مهتاب بود، خب ما هم که همه چیز رو بهم می

 مهتاب از کجا فهمیده بود؟ -
آره اون گفت، بعد اومد به من گفت و بعد  تر بودن،اونم از یه سری از دوستاش، البته ازش بزرگ

 ما با یه سری حقایق زندگی آشنا شدیم. 
 چه زمانی بود؟ -

نه کره... اینترنت هست دیگه آدم سرچ میکم خودش میکالس پنجم بودم، بعد دیگه آدم کم

 خودشم )خنده با خجالت(، خوندیم و آره دیگه پشمامون ریخت... . 
 وردش حرف زدی؟ های خودت در مبا دوست -

                                                   
1. Gifted 
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 آره. 
دونست و کسی که به زهرا گفت، من و مطهره بودیم، که آره زهرا مثالً مطهره از منم زودتر می
وقت به روم نیاورده که تو این چیزی که جالبه اینه که مامانم هیچ جون هه هه از این خبرا هست!

 دونه. دونم که میدونی، ولی میچیزا رو می
 فکر رو کردی؟خوب از کجا این  -

 دار شدن. گه که در مورد بچهمثالً از چیزایی می
 گه؟یعنی مستقیم می -

گن، آقاهه عقیم شد، دیگه زنه، یا مثالً داخل فیلما که مینه، مثالً اگه با کسی داره حرف می
وال س آره دیگه از همینا دار شدن به آقا ربط داره؟مگه بچه دار بشه؟ یعنی چی خب؟تونه بچهنمی

بینم دونم... فیلمایی که میدونه که میایجاد شد برامون... با خواهرم راجع به این چیزا حرف زدم، می
 کنه. گیری نمیدونه، ولی سخترو هم می

 گفتی اینستاگرام نداری؟ -

رم تو پیج خواهرم و چیزایی که دوست دارم رو ببینم، حاال نه، ولی بلدم باهاش کار بکنم، می
 د تا سال دیگه تونستم نصب کنم. شای

نظورت هایی که گفتی میا از همین خز و خیلمثالً چه چیزهایی توی اینستاگرام برای تو جذابه،  -
 چه کسانی هست؟

مثالً این ندا یاسی... با اون صدای زشتش... دنیا... پویان مختاری... اون دوست دخترش نیلی... 
 بندی گذاشتن و... . پارسا شرطبعد اوه کلی چیز شد و با ریحانه 

 مثالً از ندا یاسی چی دیدی؟ -

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 کنم. من تو فازشون نیستم، نگاه نمی
 چه چیزی ازش دیدی؟ -

 کنه دنیا رو. یه دونه دیده بودم، الیو نیلی و دنیا بود، نیلی قشنگ چیز می
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 کنه؟چی می -

ون شدونم واقعاً، اصالً تو فازشون نیستم، خیلی پستنمیدونم، انگار با پویان کات کرده بود... نمی
کنم که پستاش نیاد، بعد اآلنم که با این پسره هست مهراد جم، میاد تو اکسپلور، بعد دیگه بالك می

 بعد وای... .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوب نظرت راجع بهشون چی هست؟ -
وریه جدوستش داره، ولی دنیا اینرو کنم مهراد دنیا که با پونصد نفر بود و کات کرد و... حس می

برن، ره... کالً ازشون بدم میاد، آبروی ایرانیا رو میذاره میگه یه کمم با تو خوش باشم و میکه می
 شون انقد بد نیستن. ایرانیا همه

 ها باشی؟دوست داری خودت هم یک روزی جای این -

 نهههههه، چییییی. 
  گذاری؟از خودت عکس می ،ممثالً خودت اگر بیای اینستاگرا -

ذارم، شناسم رو فالو کنم، اونا فالوم کنن و خودم پست نمیمن فقط در حدی که کسایی که می
 استوری به نظرم بهتره. 

 چه چیزیش بهتره؟ -
بینی ای میساعت بهتره، یا نوشته 24تونه عکس از خودت باشه، ولی در حد یه چیزیه که هم می

  ذاری.خوشت میاد می
 ها پیج دارند؟های خودت چه طور؟ اوندوست -

ها هستن که این مدل خودشیفتگی رو دارن، مریم و نازنین کالسیدوستام نه، ولی چندتا از هم

و ریحانه... مثالً خدایاااا شکرت که اسنپ چت اختراع شد، چون اینا تو مدرسه با صورت پر جوش، 
 خورد(، یا سوگند که بهتو عاشق این کاران دیگه )حرص می ذارنداخل الیکی ویدیو می یانبعد م

 جور کاراست... )دوست ندارد ادامه بدهد(.گفتم عاشق این
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 های خودت که پیچ فیک داشته باشه؟کسی هست از دوست -
 دونم... . نمی

 کنی خیلی با خانواده تفاوت داری؟اآلن که در مورد این مسایل حرف زدیم فکر می -

 آره. 
 ده؟این چه حسی بهت می -

ه و ام و اونا تو یه فاز دیگقدر توی یه فاز دیگهگیرم که من اینبعضی وقتا واقعاً حس بدی می
 کس نیست که من رو درك بکنه. هیچ

 مثالً چه فازی؟ -
وقت حرف نزدم، ولی مطمئناً تی و این چیزا... من که هیچبیجیهمین کی پاپ، همین ال

 از این روابط.  شون نمیادخوش
فته، اها چیه، چند سال دیگه از سرت میگن ارغوان این چینی مینیکه کی پاپ، هی مییا این

 به تو چه ربطی داره! ،ستابابا ووااااای سلیقه 

ه کنیاد، من نگفتم بیا نگاه بکن که... مثالً بابام پارسال رفته بود تو فاز این خب خوشت نمیاد
کنم مگه، چهار نفر هستن ها... چه کار دارم میقدر نرو تو این سایتا و گروهارغوان کمش کن، این
کنن، ولم کنید دیگه، آره خیلی تفاوت وجود داره، کالً آدم وقتی نوجوون دارن منو خوشحال می

 شه. شه، خیلی از بقیه جدا میمی

 افته. آره خیلی وقتا این اتفاق می -
تره دیگه، هر دو تو سن ماه از من بزرگ 1کنه مهتابه، فقط اآلن تنها کسی که منو درك می

هامونم تقریباً تو همه چی یکیه، واقعاً جز کژال کنیم، و سلیقهبلوغیم و کامالً همدیگه رو درك می
 تونه منو بهتر درك بکنه و این برام آزار دهنده هست. کس نمیهیچ
 ولی خوب حس خوبی داری که مهتاب رو داری؟ -

ریم گیکه یکی هست، آره باز حس خوبیه، یعنی وقتی من و مهتاب کنار هم قرار میحداقل این

 کنیم، وقتی که یه خبری از اکسو میاد. ها عمل میعین دیوانه
 کنی؟ ها با مهتاب در مورد چی صحبت میدیگه به جز این -

گران تونم منظورم رو به دیببین همین دیگه... من از وقتی به سن بلوغ رسیدم، خیلی خوب نمی

 تونم خوب به بقیه بفهمونم این رو. برسونم، یه چیزایی تو ذهنم هست، ولی نمی
تر ون و کمشکنند متفاوتند با اطرافیانها فکر میفته، یعنی آدمامعموالً این اتفاق توی بلوغ می -

 شه. زنن... دوست دارن کار خودشون رو بکنن و درگیری ذهنی اونا زیاد میف میحر
 برم. طوری نیستم که تنهایی رو ترجیح بدم، اما از تنهاییم لذّت میالبته من این

 تر هست؟بری، کدومش برای تو جذاباز بیرون رفتن لذّت نمی -
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و  خوام بکنمنه نباشه و هر کاری میکس خوکه توی خونه تنهای تنهای تنها باشم و هیچاین
ه که پاشم برم بیرون، البته بستگی داره ببرقصم و آواز بخونم رو خیلی دوست دارم، نسبت به این

 کنیم پانتومیم اینا، این جوّ روهای فامیل بازی میکه مثالً کجا بریم، همین که میام با بچهاین

هام باشیم، ولی اگه قراره برم تو جمع خاله پسر خالهکه خونه مادرجونم، دختر دوست دارم یا این
شینن در مورد چیزایی حرف هام بشینم، نه این رو دوست ندارم، چون اونا میها یا خالهپیش عمه

ای، یا اصالً از بعد از کرونا مامان اینا ای دارم بهش، نه هیچ چیز دیگهزنن که من نه حتی عالقهمی
  دم خونه بمونم.رم، ترجیح مین بیرون که دور بزنن، من دوست ندارم و نمیرشن میها پا میجمعه

 ها و حتی روی خودت تأثیر گذاشته؟به نظرت کرونا چه قدر روی زندگی آدم -

 خیلی، واقعاً همه تأثیراتش منفی بود، واقعاً تأثیرات مثبتی نداشت. 

 ری چه طور هست؟که مدرسه نمیهمین -

 ریم. مدرسه نمیآره، اینم بده که 
 های تو تأثیر گذاشته؟چه قدر روی درس -

شه آموزش حضوری رو مقایسه کرد با این آموزشا، اآلن تقلب هست همه جا، خیلی، اصالً نمی
خونن، موقع مدرسه مجبور قدر خوب درس نمیها که مجبورن، اونکس به نظرم جز کنکوریهیچ

ی بعد امتحان که هست ن اآلن حتی دلم برای اون لحظهبودیم که درس بخونیم و امتحان بدیم، م
بینی یه خورده غلط نوشتی کنی، بعد میهای خودت چک میمیای بیرون جوابات رو با دوست

تونی هیشکی رو بغل بکنی، آدم خندد(، آره حتی برای اون استرس دلم تنگ شده، دیگه نمی)می
ن فهمیدیم، ولی اآلهست که واقعاً قبالً نمی فهمه چیزایی کوچیک کوچیکی در زندگیواقعاً می

تر تر بود، و باعث شد قدر یه چیزایی رو بیشمون بیشفهممیم که چه قدر تأثیرش تو زندگیمی
 بدونیم.

 مثالً چی؟ -
 6ترین جمعی که دیدم، پارسال بود که مثالً همین که از کنار هم بودن لذّت ببریم، مثالً بزرگ

اه و والیبال دیدیم، واقعاً اآلن انگار خواب بوده که شش هزار نفر کنار هم بودیم هزار نفر رفتیم باشگ
ر تکردیم، بعد دیگه درس خوندن و مدرسه رفتن...، جون خودمون بیشمون رو تشویق میو تیم

ها دست شستن، قبالً چه کثافتی بودیم، توی مدرسه به کلی چیزا دست فهمم، آارزشش رو می

 خندد(، وای خیلی بد بود. خوردیم )میشستن بعدش ساندویچ می زدیم و بدونمی
گفتی کالس سوم برای تو گوشی خریدن، برای تو چه برندی برگردیم به بحث فناوری،  -

 خریدند؟
 سامسونگ. 

 کرد چه برندی باشه؟برای تو فرق می -
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اً شتن و منم گفتم حتمفهمیدم، دور و بریام همه سامسونگ داموقع یه کوچولو راجع بهش میاون
 تا مدل برام آورد و من انتخاب کردم. چیز خفنیه دیگه، بابا رفت سه

 هنوزم همون گوشی رو داری؟  -

 آره. 
 که مارك گوشیت چی باشه، برای تو اهمیت داره؟این -

 گوشی بعدیم، آره.
 چه طور؟ -

هاشم جداست، همون سامسونگ رو دوست دارم، فکر که برنامهخوام، چون سخته اینآیفون نمی
 کنم خوب باشه. می

 این موضوع اهمیت داره؟های خودت چه طور، توی دوست -
 نه، فکر کنم فقط یه نفر آیفون داشت، البته ممکنه واسه مامانش رو آورده باشه به اسم خودش! 

ارند، تو هم دلت بخواد داشته های خودت یک چیز بهتر دکه دوستتا حاال شده به خاطر این -

 باشی؟
ام خواست که داشته باشم، البته بابموقعی که دینا گوشی داشت، من نداشتم و خیلی دلم می -

 خوام. خوام، منم میگفتم که منم گوشی میبرام سوم خرید، ولی خب چون اون از دوم داشت، منم می
 دی؟میتاپ چه کاری انجام تاپ هم داری، با لپگفتی لپ -

گفت داد، میگفت که درس رو که میمون میدم، همین امسال معلمکارای مدرسه رو انجام می
ذاشت، ازمون سوال ها رو میگفت بفرستیم براش، بعد سوال بچهسوال طرح کنید و بهمون می

وتر رو یا نه، خواستن ببینن یاد گرفتیم کار با کامپیکشیدیم با کامپیوتر، میکرد یا باید نقاشی میمی
 کرد. کشید، بعد تو کالس معلم نگاه میبعد هر کی خونه داشت، خونه می

 دی؟تاپ انجام میبعد فیلم و بازی رو هم با لپ -

کنم، بازی تاپ، وقتایی که خواهرم کالس نداره من ازش استفاده میبینم تو لپفیلم که خیلی می

 فور دارم. اسکنم توش، بازی توی پینمی
 فور خریدی؟اسچی شد که پی -

خب بابام تولد سال قبلم چیزی برام نخریده بود، بعد گفتم که تولد دوسال با همدیگه باید چیز 

منم  خوای؟خفن بخری دیگه، بعد روز تولدم اومد باال، بوس و بغلم کرد، پرسید خب ارغوان چی می
ن قدیمی شده، ولی چیزی که همیشه خوام که مهتاب هم داره، البته اآلگفتم که ایکس باکس می

تو ذهنم بود به خاطر مهتاب بود، اون از بچگی ایکس باکس داشت و من عاشق بازی کردن باهاش 
کردم که من چرا نباید ایکس باکس داشته باشم؟ بعد دیگه یه کم مشورت بودم، این فکر رو می



 / چند مصاحبه با کودکان پیس دبستان 231

ره و تصمیم گرفتم و یه کم رو مخ تفور بخری بهتره و خفناسام، اون گفت پیکردم با پسر خاله
 بابام کار کردم، و در نهایت واسه خودش تصمیم گرفت و رفت برام گرفت. 

 اش شد؟چه قدر هزینه -

 ای شد. میلیون و خرده 2فکر کنم 
 یک چیز دیگه بخر؟خوب بابات بهت نگفت که گرونه،  -

 خوام. و میگفت بیا برات سکه بخرم یا سهام بخر، منم گفتم نه من همین ر
 نظر مامانت چی بود؟ -

 گفت ارغوان بخر. نه، مامان خودش پایه بود، می
 هایی کردی؟بعد که گرفتی با اون چه بازی -

 کال آف دیوتی. ، د لست آو آس، رزیدنت اویل، فیفا، 1هایی که کردم آنچارتدبازی
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

                                                   
1 .Uncharted 
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 کال آو دیوتی چه طوری هست؟  -
ه کنم، ولی راجع ببازی نکردم، یه سری مراحل اولیه داره که تو بعضی چیزاش گیر میخیلی 

جنگ و تفنگ و این چیزاست، باید آدما رو بکشی دیگه، باحاله کالً، خب تکنولوژی خیلی پیشرفت 

ده، بعد کنه به لرزیدن و حال میی تو دستت قشنگ شروع میزنی دستهکرده، این تیر رو که می
ی وقت تو زندگاومد، بعدشم آره دیگه، من هیچمن کالً از همه چیزای مثالً پسرونه خوشم میکه این

 شه تفنگ بردارم برم تیر بزنم، ولی باحاله تو بازی. عادی که نمی
 تر از همه دوست داری؟کدوم رو بیش -

خوان ینا مآنچارتد، راجع به این بود که یه گنجی چندین سال پیش توی دریا گم شده بود، و ای
و  افته و یه سری دشمنم دارن،که دنبال اون گنجه بگردن، دوتا برادرن و این وسط یه اتفاقایی می

 اونا هم دنبال گنجن و باید این مراحل رو طی کنی، کالً موضوعش رو دوست دارم. 
درصد  61شروع شده و اآلن  2131د لست آو آس هم راجع به یه بیماری قارچیه، که تو سال 

، اینا اگه گازت بگیرن تو هم مبتال 1شه کلیکرشن اسمشون میردم مبتالن و اونایی که مبتال میم

میری. اونایی که تبدیل نشدن و فقط مبتالن یه حالت زامبی طور دارن که بهت حمله شی و میمی
ت ون شخصیخوان دنیا رو نجات بدن و این بیماری از دنیا بره، تو این دارم اکنن، حاال اینا میمی

کنم، گاهی هم جای دختری به اسم الی هستم. یعنی یه جورایی اصلی رو که یه مرده رو بازی می
یه سری از آدمایی که کنترل دنیا رو در دست دارن، منتظرن که کل دنیا تبدیل بشن و دنیا نابود 

 خوان که دنیا رو نجات بدن و داروش رو پیدا کنن. بشه، ولی اینا می
 ها انتها داره؟اناین داست -

آره، این رو تموم نکردم، ولی آنچارتد رو تموم کردم و گنج رو پیدا کردم. مثالً توی همین د لست 
آو آس، همین که دنیا رو نجات بدی و زانوی غم بغل نکنی تا زمانی که تبدیل نشی و نا امید نشی 

 خوبه. 
 ونم بدم. تدونم چه توضیحی میتوی فیفا هم که فوتباله دیگه، نمی

 به فوتبال هم عالقه داری؟ -
 نگاه کردن فوتبال رو دوست ندارم، ولی فیفا رو دوست دارم بازی کنم. 

 کنی یا با خواهرت؟ معموالً تنها بازی می -

 کنیم. معموالً تنهام، ولی بعضی وقتا که اون وقتش خالیه، با هم بازی می
 گیره؟بازی در کل چه قدر وقتت رو می -

تونم کنم، یه چیزی که بده اینه که یه تیکه بازی رو گیر کردم و نمیلیه، هر روز بازی نمیمعمو
 شه اعصابم خورد بشه و نرم سراغ اون بازی، برم فیفا بازی کنم به جاش. برم، این باعث می

                                                   
1. Clicker 
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 ولی با تمام این تفریحاتی که داری خیلی خوبه که هنوز هم درس برای تو مهمه، درسته؟ -
ببین یه سری درسا مثل اجتماعی خوبه، ولی نه در اون حد که من بخوام یاد بگیرم و حفظش 

هایی تو حرف زدن کمک بکنه و یادم مونده باشه، ولی در اون کنم برای امتحان، اوکی شاید یه جا

حد یادم نیست که بدونم چی خوندم من پارسال، واسه همین بعضی درسا مهم نیست واسم، ولی 
 خونم. تر تمرکزم رو ریاضیه، علوم هم میرسایی که واقعاً مهمه برام، ریاضیه، بیشبعضی د

 گذاری؟هات روزی چه قدر وقت میمثالً برای درس -

ر تر از یه ساعت و نیم، نه هها رو ببینم، در کل بیشمثالً دو، سه ساعت برای ریاضی تا ویدیو

 خونما. روز نمی
 امتحاناتون چه طوری هست؟ -

 مون، ده تا سوال مثالً، بعد باید بهش جواب بدیم، و خوبه دیگه تستیه. ذاره معلمتوی سایت می
 کنید؟دید یا تقلب میخودتون جواب می -

 شه تقلب کرد، تستی هم هست. خونم، نمینه، ریاضی رو واقعاً می

 گروه تقلب هم ندارید؟ -
یم، رفتگن، مثالً همون موقع هم که مدرسه میمیرن به معلم جنبه هستن، میها خیلی بیبچه

وریم! خکالسی خودمون گل میدوییدم از همدوییدن توی راهرو ممنوع بود، بعد که بعضی وقتا می
کردن شه اسکول! آره کالً خیلی از این کارا میفهمید که با این کارت کل کالس بد نام میبعد نمی

 عتماد کنی. شه بهشون اکه لوت بدن، اصالً نمی
 کالً نظرت در مورد تقلب کردن چی هست؟ -

تونی تونم بگم هست، ولی باحاله، فکر کنم تو فقط تو دوران مدرسه میتقلب کار درستی نمی
 این کار رو بکنی دیگه. 

 خوای که درس بخونی؟پس ارغوان جون تو به فکر آینده هم هستی و می -
 آره. 

ت اگیرند و به کارهای دیگهاین وسایل چه قدر وقتت رو می از وقتی که گوشی و تبلت داری، -
 رسی یا نه؟هم می

ل هام دارن، اینه که شب قبکنم که خیلی از دور و بریفکر کنم یه ایرادی که من دارم و فکر می

کنم که ارغوان تو فردا باید انقد علوم بخونی، انقد ریاضی بخونی، بعد تو از خواب به این فکر می
گم، من وقت کم میارم، یه بدی دیگه هم اینه که ساعت اصله با گوشی کار کنی، بعد هی میاین ف

کنم، بعد از گم، خببب پس تا شش صبر میباید رند باشه تا شروع کنم، اگه بشه پنج و دو دقیقه می
 . رسمرسم، ولی تنبلیم رو اگه کنار بذارم میتونم بگم نمیگیره دیگه، نمیاین لحاظ وقت می

 کاربری از فناوری روی ساعت خوابت هم تأثیر گذاشته؟ -



 233/ های میدانیگزارش مصاحبه

 

ساعت، بعضی وقتا هم سه، ولی قبالً که مدرسه  1خوابم، اآلن که آنالنیم ساعت دو تا ده می
 ای بیدار بودم. رفتیم هم تا یک و خوردهباید می 7رفتیم، می

 کردی؟کار میوقت چیو اون -

و ای چیزی، بعد اون ری نگاه کنم، یه فیلم کوتاه، یه انیمهمن معموالً باید قبل خواب یه چیز
ومدم که اگفتم یه قسمت دیگه ببینیم، یه قسمت دیگه ببینیم، بعد به خودم میدیدم و هی میمی

 ساعت بخوابم.  5شدم ساعت یک و نیم شده، بعد مجبور می
 برای تو سخت نبود؟ -

 چرا بود. 
 دونستن؟ها میمامانت این -

 وقتی طبقه باال رفتم یه کم آزادترم. از  
 خونی؟کتاب غیر درسی هم می -

کتاب خیلی دوست دارم، البته تو دوران قرنطینه تنبل شدم، فکر کنم فقط دوتا کتاب خوندم، یکی 

 کنیم و یکیش هم دختری از بروکلین، هر دوتاشم واسه خواهرم بود. ما تمامش می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چه طور بودند؟ -
 دم واقعاً. کرهر دوتاشون عاشقانه بودن، البته بروکلین معمایی هم داشت و بعضی وقتا هنگ می

شن و با هم ازدواج کنیم، ماجرای یه دختره و پسره هست که عاشق هم میولی ما تمامش می
کنن، ولی پسره یه سری مشکالت تو زندگیش داره و دختره یه مشکالتی با باباش داره، باباش می

ری طوخواست شوهر خودشم همینشد، بعد نمیزد و بعد پشیمون میز اینا بود که مامانش رو میا
باشه، ولی بعد فهمید که شوهرش داداشش رو تو بچگی کشته، از عمد نبود، یه کلت بود که 

فهمه که میفهمه دختره دوست داره طالق بگیره، تا ایندونست توش پره، بعد از اونم که مینمی
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خوام دخترمونم مثل من که از گه چون نمیگیره، میمله هست، بعد بچه به دنیا میاد و طالق میحا
 اومد، از تو هم بدش بیاد. بابام بدم می

 ازش چی یاد گرفتی؟ -

ه داشتیم، ای ککه تموم کردن این چیزا، البته این شرایط رو که نداشتم، اما مثالً همین دوستیاین
 شدیم، تموم شدنمون بود، چون هی دعوا و اینا داشتیم اذیت میبه نفع جفتواقعاً تموم کردنش 

 اش بود. تونه به نفعت هم باشه، این تنها چیز آموزندهشون داری، میچیزایی که دوست
 دوست داری باز کتاب بخونی؟ -

 آره، دوست دارم، ولی چند بارم شده که یه کتاب رو شروع کنم و ول کنم. 
 که حواست پرت بازی بود؟دوست نداشتی یا به خاطر این داستانش رو -

 اومد. نه از داستانش خوشم نمی
 الگویی برای خودت تو زندگی داری؟ -

گم، فکر نکنم هیچ الگویی داشته باشم، ندارم واقعاً، اما اگه بخوام بگم بازم اعضای اکسو رو می

ن، و یه شب، دو شب نبود، یا به چون واقعاً سخت تالش کردن برای رسیدن به چیزیی که هست
که کمپانی معروفی دارند، حتی وقتی که شروع به کار کردن به عنوان بدترین اشتباه خاطر این

ام شناخته شدن، تا اآلن که هر افتخاری که این کمپانی به دست آورده به خاطر همین کمپانی اس
ونی، دلم دنن بازم بهتر بشن، یعنی میتوگروه بوده و خیلی موفقن، واقعاً تالش کردن و هنوزم می

ا هم گن، ولش کنم، اینکه بقیه چی میخواد اگر رؤیایی دارم، واقعاً دنبالش کنم، تا به خاطر اینمی
 تا عضوشون رو از دست دادن، ولی بازمتونستن جا بزنن، سهموقع این حرفا رو شنیدن، میوقتی اون

 موندن و تالش کردن و خیلی خفنن. 
 رت راجع به پول در آوردن چی هست؟نظ -

که به خاطرش آدم دست به هر کاری بزنه، از راه درستش، و پول در آوردن خوبه، ولی نه این
 واقعاً پولت به حق باشه، نه که بری دزدی مثالً. 

 دار بشی؟تونی پولکنی با چه شغلی میفکر می -

 فکر کنم دکترا پول دارن. 
 خوای دکتر بشی؟یا به خاطر فشار اطرافیان و جامعه میدکتر شدن رو دوست داری  -

گه زنا خواست که گیتاریست موسیقی بشم، و اببین اگه ایران اوکی بود با این چیزا، خیلی دلم می
کردم، حتی یه مدت خیلی رفته بودم تو فازش آزاد بودن برای رفتن دنبال رؤیاشون این کار رو می

 بابا مخالفت کرد.  گفتم به مامان اینا، ولیو می
 به خاطر درس مخالفت کرد؟ -
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گن نه، نه، خورد تو ذوقم و ول کردم، کالً کنه، منم دیدم هی مینه، کالً با این چیزا حال نمی
 شی مایه ننگ خانواده.همون چندتا شغل مهمه دیگه، اگه بری دنبال هنر، می

 پس دوست داری که هنر رو ادامه بدی؟ -

 آره.
 کنی؟ر بگن برو هر چی دوست داری رو انتخاب کن، کدوم رو انتخاب میاآلن هم اگ -

تونم که تا آخر از بابام پول بگیرم، اگه اوضاع همین آخه اآلنم برم هنر از کجا پول در بیارم، نمی
 رفتم. کرد، حتماً دنبالش میکردم، ولی اگه شرایط فرق میبمونه دکتری رو انتخاب می

جان که وقت گذاشتی تا با هم صحبت کنیم، برای من صحبت با تو خیلی لذّت ممنونم ارغوان -
 بخش بود. 

 طور بود. کنم، برای من هم همینخواهش می

 ساله 11 سوگندمصاحبه با  -12-2

، مثالً ها منحرفندكنن اینها فیسشون یه جور خاصیه، برای همین همه فک میاسیتیبی

 كنن.میندازن یا آرایش میگوشواره 

 
 سالم سوگند جان خوبی؟ -

 سالم ممنون.
 خواهر و برادر هم داری؟ -

 سالشه؟ 11فقط یه خواهر دارم. اآلن 
 رابطه تو با خواهرت چه جوریه؟ -

 ما خیلی با هم خوبیم. 
 دین؟با هم کارهای مشترك انجام می -

 کنیم.میتر صحبت زنیم، ولی بیشآره با هم پیانو می
 کنین؟درباره چی صحبت می -

 کنیم زیاد.درباره خیلی چیزا، با هم مشورت می

 کنین؟مثالً درباره چی مشورت می -
ا هم اش بخوایم بریم بیرون دربارهکنیم، یا میاش مشورت میمثالً اگه خریدی دارم با هم درباره

 زنیم.حرف می
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 رین؟با هم کالس پیانو می -
 ریم، ولی سطحمون یکی نیست، اون زودتر از من شروع کرده.جا می آره، یه

 رین؟تو دوران کرونا کالس حضوری می -

 ریم.تر از قبل میکنه، ولی کمآره، آموزشگاهمون رعایت می
 چه طور؟ -

 ن.فرسیم برا استادموگیریم تو تلگرام میریم آموزشگاه، فیلم میخب واسه تمرینامون نمی
 گی؟ایل خصوصیت رو هم به خواهرت میسوگند مس -

 م.گگم بعضیاش رو نمیای هست، بعضیاش رو میی خصوصیخب باید ببینم چه مسأله
 گی؟کدوم مسأله خصوصیت رو به خواهرت می -

بقیه بگم  تونم بهکنیم و این حرفا، چیزایی که نمیمثالً این که با دوستام درباره چی صحبت می
 دیگه.
 مثال بزنی؟تونی یه می -

 گم دوستم تو تلگرام با یه پسر صحبت کرده و چی گفتن بهم.مثالً می
 تونی بهش بگی؟حاال چه مسایلی رو نمی -

 تونم بگم که.گوید( نمیخندد و می)می
 کنه؟دوستت تو تلگرام با پسر صحبت می -

 کالسیامه.البته دوستم نیست، یکی از هم
 ده؟از کجا با اون پسر آشنا ش -

 های تلگرامی.تو همین گروه
 گن بهم؟دونی چی میمی -

 کنند.تر درباره کارای روزمره صحبت میکنن، بیشدرباره چیز خاصی صحبت نمی
 همدیگه رو دیدن؟ -

 خواست ببیندش، ولی خانواده الدن نذاشتن تنها بره بیرون.پسره خیلی می
 خواست الدن رو ببینه؟چرا پسره می -

 خواد ببینتش دیگه.دوسش داره، میخب حتماً 

 شه؟ها چی میبه نظرت آخر این دوست داشتن -
که یکی آدم رو دوست داشته باشه، ها زوده، ولی ایندونم، ولی خب اآلن برای ازدواج و ایننمی

 خوبه.
 یعنی چی؟ -

 ها خوبه دیگه.مثالً یکی باشه به آدم محبت کنه، این



 237/ های میدانیگزارش مصاحبه

 

 چه جور محبتی؟ -
 صدقت بره و اینا. مثالً قربون

 رن؟مگه مامان و بابات قربون صدقت نمی -

 این فرق داره.
 چه فرقی؟ -

 دونم یه جورایی خاصه.نمی
 الدن هم پسره رو دوست داره؟ -

 تونه یه روز با اون حرف نزنه.آره خیلی، اصالً نمی
 حاضری به خاطر همین محبت کالمی با یکی رِل بزنی؟ -

 اآلن؟ نه زوده.
 ها رو برات تعریف کرده؟خودش این الدن -

خواست بره پسره رو ببیندش، کرد، تازه اون روز که میآره یه بار قهر کرده بودن، گریه می

گفت تو باهام بیا بریم تو پارك ببینمش، منم با خواهرم مشورت کردم گفت که بهونه بیارم و می
 نرم.
 چرا بهونه بیاری؟ -

 مون بهم بخوره.گم، ممکن بود رابطهتونستم بخب مستقیم که نمی

 شد؟رفتی چی میاگه می -
 گفت اآلن زوده برای این کارا. گفت معلوم نیست پسره کیه، بعدم میخواهرم می

 چه کارهایی؟ -
 ها فکر کنم و خودم رو درگیرش کنم.که درباره پسر و ایناین

 تونی یه زمانی این کار رو انجام بدی؟یعنی می -
 سالم شد، آره دیگه. 12 -11تی خب وق

 یعنی مشکلی نداره؟ -
 دونم چه کاری درسته، چه کاری اشتباه.دونم، مینه، اون زمان دیگه حد خودم رو می

 خواهرت اآلن با کسی در ارتباطه؟ -

 دونم، اون خیلی درگیر کنکورشه.نمی
 یعنی امکانش هست با کسی در ارتباط باشه؟ -

 ش بپرسم.شه ازشاید، من روم نمی
 کنی؟تر چه کارهایی میسوگند جان در طول روز بیش -
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یم هم گذرونم، با گوشام وقت میزنم و با خانوادهرسم، پیانو میبینم، به درسام میتلویزیون می
 درگیرم.

 ین؟کنتر درباره چه موضوعی با هم صحبت میشین، بیشات دور هم جمع میوقتی با خانواده -

نیم، درباره ککنیم، درباره همه موضوعی صحبت میبینیم صحبت میفیلمایی که میبا هم درباره 
 کنیم.آینده هم صحبت می

 گین؟درباره آینده چی می -
که بخونم و ام واسشون خیلی درس و تحصیل مهمه، برای همین درباره درسم و اینخب خانواده

 کنن.تالش کنم، صحبت می
 کنن درسته؟نصیحتت می -

 ره.آ
 کنین؟درباره مسایل سیاسی یا اقتصادی هم صحبت می -

 آره.

 گین؟چی می -
 درباره قیمت و دالر و اینا.

 این مسایل ذهنت رو درگیرم کرده؟ -
 شم.نه زیاد، ولی خب بعضی وقتا نگران می

 نگران چی؟ -
 نه.تونم به آرزوهام برسم یا شه، میکه تو این اقتصاد، آینده من چی میخب این

  ش هست؟اقتصاد چی -
 ش نیس؟! خیلی خرابه.گوید( چیخندد و می)می

 دونی؟تو از کجا می -
 بینم.های مختلف میشنوم، تو شبکهاز اطرافیانم می

 گن؟درباره اقتصاد چی می -
 گن خیلی اوضاع خرابه، همه دزد شدن. می
 کی دزد شده؟ -

 رسه.رارشون میهمون مسوولینی که هر چند وقت یه بار خبر ف
 سوگند تو رو رکسانا به من معرفی کرد، با رکسانا کجا آشنا شدی؟ -

 تو یه گروه تلگرامی.
 یعنی تا حاال ندیدیش؟ -

 نه ولی قراره بعد کرونا قرار بذاریم، همدیگه رو ببینیم.
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 چه گروهیه؟ -
 . زنیماسمش که اسم یه گروهه موسیقیه، اما ما همیشه درباره موسیقی حرف نمی

 زنین؟درباره چی حرف می -

 یریم.گکنیم، تو تولدامون برای هم جشن میما خیلی دوستای خوبی هستیم، با هم درد دل می
 گی؟همه چیز رو بهشون می -

 دونن.نه همه چیز، ولی خیلی چیزا رو می
 بهشون اعتماد داری؟ -

 شی.متوجه میآره، دخترای خیلی خوبی هستن، اگه چند روز باهاشون صحبت کنی، 
 اعضا این گروه چند نفر هستند؟ -

 نفریم. 15
 کدومشون رو ندیدی؟تو هیچ -

 کدوم رو، غیر دوستم که من رو آورده تو این گروه.نه هیچ

 اعضای این گروه چند سالشونه؟ -
 سال و اینا. 11سال تا  11از 
 گیرین؟چه جوری تولد هم دیگه رو توی گروه جشن می -

 فرستیم.برای هم دیگه ویس و متن تبریک می مثالً تو گروه

 گید؟با تماس تصویری بهم دیگه تبریک نمی -
ها بود، سه، چهارتاشون تو واتساپ تماس تصویری اووم یه بار من نبودم، بعد تولد یکی از بچه

 گوید(، بعدشم دعوا شد.خندد و میگرفته بودند و تولدش رو تبریک گفتند )می
 چرا؟ -

 از تماس فیلم گرفته بود که بفرسته ما هم ببینیم، سمانه ناراحت شده بود.رکسانا 
 چرا ناراحت؟ -

 گفت اجازه نداشته بدون اجازه ازشون فیلم بگیره، چون سمانه روسری نداشته.خب می
 کرد؟وقتی عصبی شده بود، چه کار می -

 چندتا ویس فرستاد یه عالمه یه چیز به رکسانا گفت.

 ادبی؟های بیحرف -
دونی نباید اجازه بگیری، بعد فیلم شه، نمیطوری، ولی خب بهش گفت هیچی سرت نمینه اون

 بگیری و اینا.
 سمانه دختر مذهبیه؟ -

 نه برعکس، اصالً مذهبی نیست.
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 روسریش رو رکسانا داره، ناراحت شده بود؟که فیلم بیپس چرا از این -
 اش خیلی مذهبیه.کشن، چون خانوادهام ببینند من رو میگفت اگه خانوادهمی
 تو مذهبی هستی؟ -

 دینم نیستم.مذهبی نیستم، ولی بی
 دی؟یعنی چی، توضیح می -

اش در حال نماز خوندن باشم، ولی تا حدودی به ببین مثالً از اونا نیستم که چادر سر کنم یا همه
 خدا و اماما اعتقاد دارم.

 یعنی چی تا حدودی؟ -
 این اواخر یه کم تو شک افتادم.که خب یعنی این

 به چی؟ -
 که واقعاً اماما بودند یا نه.مثالً به این

 کسی در این مورد با تو حرف زده؟ -

 ها حرفای آخونداس.گن اینگن، میخب دوستام می
 های تو؟کدوم دوست -

 ان. کالسیمهمه دوستام، هم اونا که تو گروهن، هم اونایی که هم
 نتیجه رسیدن؟خودشون به این  -

 گن.هاشون میخب نه، فک کنم تو خانواده
 ها تحقیق کنی؟تو نرفتی درباره این موضوع -

سال پیش  211گفت، چه جوریه که ذکریا رازی من نه، ولی دوستام رفتند. مثالً یکیشون می
 سال پیش اون رو حروم کرده؟! 1411الکل رو کشف کرده، ولی پیامبر 

 رفتی دنبالش. گی نیست، باید میجوری که میشاید اون -
 پرسم.هامم میطوریه دیگه، پس چه جوریه؟! حاال من از دور و بریهمین

 مثالً از کی؟ -
 از مامانم، بابام یا خواهرم.

 خونی؟سوگند یعنی تو نماز نمی -

 نه.
 چرا؟ -

ت ی، منم الك دوسگیری باید الکاتو پاك کنخوندما، وقتی وضو میخب اگه وضو نداشت می
 دارم.
 زنی؟همیشه الك می -
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 نه بعضی وقتا.
 خونی؟زنی، نماز نمیخب چرا مواقعی که الك نمی

 ره.خب دیگه چه فایده نمازه تیکه تیکه؟! تازه یادمم می

 خونی؟گن چرا نماز نمیات نمیخانواده -
گه گفت بخون، اآلن میمیخونه، مامانمم اون اوایل بابام که خودشم نمازش رو یکی در میون می

 شه وادارت کنم، نماز بخونی.زوری نمی
 گیری؟ام نمیپس روزه -

 نه روزه واسه آخوندا و عرباس.
 چرا؟ -

تونم تونن راحت روزه بگیرن، اآلن من نمیتونن میان واسه همین میخب ببین عربا خیلی قوی 
 واقعاً.
 چرا؟ -

 شه.گیرم، حالم بد میوقتی روزه می
 گیرن؟مامان و بابات روزه می -

 گیره.ره سرکار نمیگیره، اما بابام چون میمامانم بعضی وقتاشو می
 چرا اسم اون گروه تلگرامیتون رو، اسم یک گروه موسیقی رو گذاشتید؟ -

 دار این گروهیم.همه ما طرف
 اش به من بگی؟تونی یه کم دربارهمی -

ی شناسیش چون خیلی عالتی اسه، حتماً میاس، اسمش بیالعاده ای فوقیه گروه موسیقی کره
 ی نجاتن.عضو داره که یکی از یکی بهترن، در واقع مثل فرشته 7و معروفه. این گروه 
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 گی؟چه چیزی از این گروه تو رو به خودش جذب کرده که این قدر ازشون خوب می -
 همه چیزشون عالیه. 

 گی فرشته نجاتن چیه؟میکه منظورت از این -

دن، به نظرم اون حرفای امید بخششون توی آهنگاشون، خیلی از آدما رو به خب به ما امید می
 زندگی برگردونده.

 گن سوگند؟مثالً چی می -
 مونمون باید خودمون رو دوست داشته باشیم، باید برای رسیدن به هدفگن ما همهمثالً می

 ع رو از سر راه برداریم.خیلی تالش کنیم و همه موان
 مثالً چه هدفی؟ -

 خوایم.چیزی که می رسیدن به هر
 دونی منظورش از موانع چیه؟می -

یدن گیره و برای رسکنه چه چیزی، هرچیزی که جلومون رو میاونا منظورشون اینه که فرقی نمی

 مون برسیم.به هدف این مانع ماس، باید کنارش بزنیم و به هدف
 اون چیز خانواده خودمون باشه؟حتی اگه  -

 شدن. که موفق بشه، از خونه فرار کرده، چون اونا مانع میآره، اتفاقاً یکی از اعضای گروه برای این
 تو با این کار موافقی؟ -

 آره، برای رسیدن به هدفت باید زیاد سختی بکشی.
 تو حاضری یه زمانی این کار رو بکنی؟ -

شدم یا نه، ولی شاید یه روزی برای رسیدن به هدفم این کار رو بکنم، دونم انقد قوی شاید، نمی
 ام هم ازم راضین.وقت، اون موقعی که به هدفم رسیدم، خانوادهاون

 هدفت چیه؟ -
 که یه روزی خواننده بشم.این

 استعداد داری؟ -
 تونم.صدام از اون عالیا نیس، ولی اگه تالش کنم می

 هم گفتی؟این رو به خانواده خودت  -

 یه بار گفتم، گفتند دیگه این حرفا رو نزن، اگه کسی بفهمه زشته برامون. 
 پس ممکنه یه روزی برای خواننده شدن فرار کنی و بری؟ -

 آره.
 دونی اگه فرار کنی، ممکنه چه مشکالیی برات پیش بیاد؟می -

 دیگه.تر که شدم، از پس خودم بر میام نه، قراره چی بشه مگه؟! من بزرگ
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 سوگند از طریق چه کسی با این گروه موسیقی آشنا شدی؟ -
 شون. خب من قبلش تو اطرافیانم زیاد شنیده بودم درباره

 دارشون شدم.ام طرفولی از طریق دخترخاله 

 اطرافیانت یعنی چه کسانی؟ -
 مون، یا همون فضای مجازی.های تو مدرسهبچه

 دونستی؟این گروه چی میگفتن و تو درباره اش چی میدرباره -
سنام، خیلیا دوسشون دارن، در کل کیپ پاپ خیلی دار داره بین هممن شنیده بودم که خیلی طرف

کردم به خاطر قیافه خوبشون وقت نرفته بودم دنبالش، برای همین فک میدار داره، ولی هیچطرف
 همه دنبالشونن.

 ه شدی؟دار این گروات چی به تو گفت که طرفدخترخاله -
شون تحقیق کرده بود، آهنگاشون رو گوش اون تو کانال جم کره باهاشون آشنا شده بود. درباره

شون رو خونده بود. برای همین خیلی ازشون خوشش اومده بود. برای منم از داده بود و ترجمه

 م؟!خوردونی همیشه حسرت چی رو میهای این گروه گفت، منم خیلی ازشون خوشم اومد، میخوبی
 چی عزیزم؟ -

 که چرا زودتر باهاشون آشنا نشدم.این
 شد؟شدی چی میاگر زودتر آشنا می -

 دادم، زودتر حالم خوب بود.خب هیچیشون رو از دست نمی

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 هاپ چیه سوگند؟کیپ -
ها موسیقی دختر و هم پسر، افراد های موسیقی رو داره، هم گروهای گروهیه کمپانیه که مجموعه

 ها باید در کنار استعداد موسیقی، دنس رو هم بلد باشن. این گروه
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 شن؟ها چه جوری وارد این گروه میاین خواننده -
ط ها اول توستونه وارد این گروه بشه، اینایه، هرکسی نمیخب کار این کمپانی خیلی حرفه

 دن.بینن و گروه تشکیل میشن بعد هم آموزش میرئیسای این کمپانی تست می
 ای چه کانالی هست؟جم کره - 

 یه کاناله توی ماهواره که اآلن تغییر کرده به جم فیت. 
 جم فیت چه کانالی هست؟ -

 ده.یه کانال مخصوص ورزشه، حرکات ورزشی یاد می

 دی؟تو هم انجامش می -
 کنه. که نه، ولی مامانم بعضی وقتا با اون یوگا تمرین می من
 پس شما خونه خودتون ماهواره دارین؟ -

شه، وگرنه که خاك گوید(، به لطف همین ماهواره تلوزیونمون روشن میخندد و میآره )می

 خورد. می
 چرا؟ -

 بینه که. های ایرانی نمیکس شبکهآخه هیچ
 داره؟چرا، مگه چه مشکلی  -

 اش دروغ. مزه ان، اخبارم که همهخب خیلی بی

 ان؟مزه یعنی چی بی -

اس، اآلن مثالً چند وقت پیش داشتیم سریال  اش گریهذارن واقعاً، همهها که هیچی نمیخب این
 شه.دیدیم، یه جاش خنده نداشت، واقعاً آدم افسرده میوارش رو می

 شه؟امزه میبه نظرت اگر تلویزیون چی بگذاره، ب -

ار دخوابه مرده تو اتاق، بعد بچهره حموم، یا زنه رو کاناپه میخب خیلی بده که زنه با روسری می
 شن.می

 دونی؟تو جزئیات این اتفاق رو می -
 دونم.آها، آره می

 دونی؟از کجا می -
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 من بچه نیستم، از کاناالی تلگرامی، فیلما، دوستام.
 چی هست؟ های تلگراممگه توی کانال -

هامون گولمون زدن که ما رو لک لکا میارن نوشته که خانوادهمثالً تو یه کانال جوك درباره این

 بود.
 گن؟اش چی میهای تو دربارهدوست -

مثالً یکی از دوستام یه فیلم دیده بود که تو اون فیلم همه چیز رو نشون داده بود، اون فیلم رو 
ه سه اش کهاییش رو دیدیم. یکی دیگه از دوستامم از دختر خالهآورد تو مدرسه، یواشکی یه تیکه

 تر بود، یه چیزایی پرسیده بود، اومد به ما گفت.سال از ما بزرگ
 چی پرسیده بود؟ -

 ها دیگه.ها به وجود میان و اینمثالً این که چه جور بچه
 ها رو ببینید؟چرا دوست داشتید اون فیلم -

 تر.دیم بیشدوست نداشتیم، کنجکاو بو

 ها نشون بدن؟ها رو توی فیلمبه نظرت باید این چیز -
 ب.ها نباشه، فیلماشون خیلی مسخره اس خشه؟ نباید انقد کوتاه فکر باشیم، اینخب مگه چی می

 اش دروغه؟گی اخبار ایران همهچرا می -
 گن.کنن، درباره همه چیز دروغ میچون واقعاً دروغه، همه چیز رو مخفی می

 گه؟کی می -
 ای.های ماهوارهاطرافیانم، شبکه

 تونی مثال بزنی؟می -
 ت و اینا.گفتن خبری نیسمثالً پارسال آبان ماه که انقد آدم کشتن، تو اخبار بیست و سی هی می

 هایی کشته شدن؟دونی آدمتو از کجا می -
 گفتن.سی هم میبیوتو و بیدونم، تو منخودم تو تهرانم می

 اطرافیانت کسی آسیب دید؟از  -
 شنیدم.نه، ولی می

 از چه کسانی؟ -

 ها تو تلگرام.مثالً از بچه
 گفتن؟چی می -

 گفتن فالن فامیلمون آسیب دیده و اینا.می
 گن؟مطمئن بودی که راست می -

 آره، چرا باید دروغ بگن؟!
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 کنی؟تو توی ماهواره چه چیزهایی رو دنبال می -
 بینیم.ایش رو هم میهای فیلم ترکیهبینیم، شبکهمیهای اخبار رو شبکه

 کنی؟های اخبار رو چرا دنبال میشبکه -

 چون به قول بابام ببینیم دور برمون چه خبره، درستش رو ببینیم.
 های ماهواره درسته آره؟یعنی اخبار -

 آره حتماً.
 بینی؟ات میای رو با خانوادههای ترکیهفیلم -

 بینیم.ذاشتن بعضی فیلما رو باهاشون ببینم، اما اآلن با هم میی من بودم نمیآره، قبلنا وقت
 گذاشتن؟چرا نمی -

 کردن بعضی مسایلش برای من مناسب نیست.دونم، شاید فک مینمی
 مثالً چه مسایلی؟ -

 ها و اینا.مثالً همین بوسه

 اآلن مشکلی نداره؟ -
 ذارن ببینم.نه دیگه، اآلن می

 گی؟هات میمسایل خصوصیت رو به دوستسوگند تو  -
قیه تونی بگی، اما بعضی چیزا مهمن، نباید بخب ببین بعضی مسایل خصوصی مهم نیستن می

 گم.بدونن اونا رو، معموالً فقط به یکی دوتا از دوستای صمیمیم می
 مسایل خصوصی که مهم نیستند، مثالً چه چیزهایی هستند؟ -

کنیم، رابطه مامان و بابام ان، یا توی روزای تعطیل چه کار میکه مامان بابام چه کاره مثالً این
 چه جوریه.

 که رابطه مامان و بابات با هم چه جوریه، خصوصی نیست؟این -
 شه به بقیه گفت.هست، اما می

 گی؟هات مییعنی اگه مامان و بابات یه اختالفی داشتند، به دوست -
 ضی وقتا.اوووم... آره بع

 گی؟ مثالً چی می -

 گم مامان و بابام سر فالن موضوع با هم دعوا کردن.مثالً می
 گی؟هات میبه کدوم دوست -

 گم.تی اسه میمثالً تو اون گروه دوستام که واسه بی
 گی؟شناسی، چرا چنین مسأله خصوصی رو بهشون میها رو نمیتو که اون -

 شناسمشون، ندیدمشون.می
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 همون.خوب  -
 تونن با این حرف جزئی کاری بکنن که.من بهشون اعتماد دارم، بعد اونا نمی

 گذاری؟اصالً چرا موضوع دعوای پدر و مادرت رو با گروه در میان می -

 کنم. ها درد و دل میشه از دعواهاشون، با بچهخب بعضی وقتا که اعصابم خورد می
 گن؟هات بهت چی میاین جور مواقع دوست -

خندد و کنن )میگفت برو گریه کن، ول میگن برو یه آهنگ گوش بده، یکیشون میمثالً می
 گوید( درستم گفت، تا زدم زیر گریه و تموم کردند.می

 گیره؟های مجازی چه قدر از وقتت رو میسوگند کالس -
م، یا یشه، دو ساعت باید منتظرش بمونخب وقت تلف شدش زیاده، مثالً معلم نتش وصل نمی

 خودمون واسه فرستادن یه فیلم از تکالیفمون باید دو ساعت منتظر بمونیم.
 شی؟سر این موضوع عصبی هم می -

خب معلومه، مثالً من برای یکی از تکالیفم خیلی زحمت کشیده بودم، معلممونم تا یه ساعت 

د و نمرم تاده شخاصی بهمون وقت داده بود، اینترنت ضعیف شد، برای همین من تکلیفم دیر فرس
 کم شد. برای همین موضوع، خیلی عصبی شدم.

 وقتی عصبی شدی، اون وقت چه کار کردی؟ -
 زدم رو مبل، بعدشم گریه کردم.خب هی مشت می

 به نظرت آموزش مجازی بهتره یا حضوری؟ -
 صددرصد حضوری، چیه این مجازی؟!

 چرا به نظرت بهتر هست؟ -
پرسیدیم از معلما، واقعاً خوندن ارتباط بودم، سواالمون رو می دیدم، با معلما دردوستام رو می

 اف و فیلم خیلی سخته.دیریاضی با پی
 سوگند عکس پروفایلت چیه، درباره موضوع خاصیه؟  -

فت دونست چی بذاره، گخواست پروفایل بذاره، ولی نمیام مینه، موضوع خاصی نیست، دخترخاله
 اوکی، بعد هر دومون این رو گذاشتیم. بیا با هم سِت کنیم، منم گفتم

 ده؟که هماهنگ باشید، معنی خاصی میاین -

 نشون دهنده اینه که دوستیم دیگه.
 عکس پروفایلت انیمه هست، درسته؟ -

 اش خوشم اومد.آره، یه صحنه از یه انیمیشن انیمه اس که خودم ندیدم، ولی از این صحنه
 تی؟کالً اهل دیدن این مدل انیمیشن هس -
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ینمشون یا بام سر بره و یکی بهم پیشنهادش بده، میاش نیستم، ولی اگه حوصلهدنبال کننده
 بینم.ده، میوقتایی که تو ماهواره نشون می

 

 
 

 

 

 

 

 

 اهل فیلم دیدن هستی؟ -
 کم و بیش آره.

 بینی؟هایی رو میچه نوع فیلم -

م، با دختر داییم ابینم یا با دختر خالهداییم می بینم، اگه بخوام ببینم یا با دخترتنهایی فیلم نمی
 ام فیلمای طنز آمریکایی.بینیم و با دختر خالهفیلمای ترسناك می

 بینی؟های ایرانی نمیفیلم -
 نه، گفتم که چون فیلماشون پاستوریزه اس، زیاد اهلش نیستم.

 دختر داییت چند سالشه؟ -
 سال. 15

 کنه سوگند؟یتتون نمیهای ترسناك اذدیدن این فیلم -
ترسم که خب هیجان داره، ولی بینم، آره مینه، نه، دیگه عادت کردم. موقعی که اون فیلم رو می

 ترسم.بعد که تموم شد، دیگه نمی
 ترسیدی؟اولین باری که فیلم ترسناك دیدی چی، اون موقع نمی -

ود و تر ذهنم درگیر شده ببودم، بیشاولین فیلمی که دیدم فک کنم آنابل بود، خب اون رو دیده 
 ترسیدم از اتاق بیام بیرون.شدم، میکه یه دو، سه شب وقتی بیدار میاین

 چرا؟ -

 افتادم.های اون فیلمه میچون یاد صحنه
 کنید؟بینید رو از کجا دانلود میهای ترسناکی که با دختر داییت میفیلم -

جا از اون کنه،تلگرام که فیلم ترسناکا رو معرفی می من و دختر داییم تو یه کانال عضویم تو
 کنیم.شیم و دانلودشون میباهاشون آشنا می

 کنه؟اینترنت زیادی مصرف می -
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 کنم یه بار اون.آره خیلی، ولی من و دختر داییم نوبتی کردیم، یه بار من دانلود می
 تو هزینه اینترنت رو از کجا میاری؟ -

 ده دیگه.بابام می

 گرونه؟ -
 ارزه دیگه.آره خیلی زیاده، ولی فیلم دیدن می

 کنی؟های کمدی هم نگاه میفیلم -
س رو خیلی دوست دارم، طنز هم فرندز این اواخر نگاه نکردم، ولی در کل فیلمایی که تو مدرسه ا

از ب شه،هاییش رو پراکنده دیدم، ولی هر وقت از ماهواره پخش میرو خیلی دوست دارم، یه تیکه
 بینم.می

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چرا کامل ندیدی فرندز رو؟ -

 قسمتیه آخه. 24تا فصله 11چون خیلی زیاده واقعاً، وقت نکردم بشینم پشت سر هم ببینم، 
 چرا سریال فرندز رو دوست داری؟ -

 چون واقعاً خنده داره، یه دقیقه از فیلم نیست که نخندی، خیلی فیلم قویه.
 بینن؟سریال رو می های تو هم ایندوست -

 آره اکثرشون دیدن.
 هات از رفتار یا حرف زدن بازیگرهای این فیلم تأثیر بگیرین؟شده تو یا دوست -

 یعنی مثلشون رفتار کنیم؟
 آره. -

 شیم، ولی بعضی وقتا اداشون رو درمیاریم.دونم، مثلشون نمیخب... نمی

 سریال فرندز درباره چیه؟ -
 ده. شون میرابطه شیش تا دوست رو ن
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 دختر یا پسر؟ -
 زنن.تاشون وسطای این فیلم با هم رِل می4هم دختر و هم پسر، البته 

 یعنی چی؟ -

 شن.یعنی با هم دوست دختر، دوست پسر می
 ده؟روابطشون رو تو فیلم نشون می -

 ها.آره، فیلمش آمریکاییه
گن اعضای این سته که میکه دراس اومد تو ذهنم، اینتیخوب سوگند یه سوال راجب بی -

 گران؟جنستی اس، همگروه بی
 

 

 

 

 

 

 

آهان به عنوان یه فن باید حتماً این موضوع رو بهت توضیح بدم، من مطمئنم که تو گروه 
 اس.اش حاشیه ها همهگرایی وجود نداره و اینجنساس هیچ همتیبی

 کنن؟ها رو درست میها این حاشیهچرا برای اون -
ها دوست دارن نابودشون کنن، این حرفم برای یشه آدمای موفق مخالف دارن و بعضیخب هم

 همینه.
 گرایی از نظر تو چه طور هست؟جنسهم -

 کنن.اس هم ازشون حمایت میتیاز نظر من یه گرایش طبیعیه، حتی گروه بی
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 کنی؟تو هم ازشون حمایت می -
 آره معلومه.

 گرایی یه عیبه؟جنسهمکنی که پس فکر نمی -
 کنم.طوری فک نمینه، من این

  

 
 

 

 

 

 

 خوان از این طریق نابودشون کنن؟گی میپس چرا می - 

 کنی.من منظورم اون چیزی نیست که شما فک می
 پس چی؟ -

 چسبونن.نه منظورم اینه که دارن حرف نادرست بهشون می

 آهااان. -
 ها شک کنن؟منظورم اینه که چیزی باعث شده به اونچرا چنین چیزی بهشون چسبوندن،  -
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ها کنن اینشون یه جور خاصیه، برای همین همه فک میها فیساسیتیخب گفتم که بی
 کنن.منحرفند، مثالً گوشواره میندازن یا آرایش می

 جورین؟چرا این -

 سن.جورین که آرایش کنن و به خودشون برجوریه، اونا اینخب فرهنگشون این
 طوری باشه؟تو دوست داری یه مرد این -

 شینه.آره خیلی کیوتن، خیلی به دل می
 یعنی چی کیوت؟ -

 یعنی با نمک و شیرینن.

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 ها حرفی نزدن؟خودشون درباره این شایعه -

 رسن.ای حرف بزنن که دیگه به کاراشون نمینه، اونا بخوان درباره هر شایعه
 چیه؟هاپ کیپ -

ها موسیقی دختر و هم پسر، افراد های موسیقی رو داره، هم گروهای گروهیه کمپانیه که مجموعه
 ها باید در کنار استعداد موسیقی، دنس رو هم بلد باشن. این گروه

 شن؟ها چه جوری وارد این گروه میاین خواننده -
ط ها اول توساین گروه بشه، اینتونه وارد ایه، هر کسی نمیخب کار این کمپانی خیلی حرفه

 دن.بینن و گروه تشکیل میشن بعد هم آموزش میرئیسای این کمپانی تست می
 گی؟هات میسوگند تو مسایل خصوصیت رو به دوست -
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قیه تونی بگی، اما بعضی چیزا مهمن، نباید بخب ببین بعضی مسایل خصوصی مهم نیستن می
 گم.ی دوتا از دوستای صمیمیم میبدونن اونا رو، معموالً فقط به یک

 مسایل خصوصی که مهم نیستند، مثالً چه چیزهایی هستند؟ -

کنیم، رابطه مامان و بابام ان، یا توی روزای تعطیل چه کار میکه مامان بابام چه کاره مثالً این
 چه جوریه.

 که رابطه مامان و بابات با هم چه جوریه، خصوصی نیست؟این -
 شه به بقیه گفت.هست، اما می

 گی؟هات مییعنی اگه مامان و بابات یه اختالفی داشتند، به دوست -
 اوووم... آره بعضی وقتا.

 گی؟ مثالً چی می -
 گم مامان و بابام سر فالن موضوع با هم دعوا کردن.مثالً می

 گی؟هات میبه کدوم دوست -

 گم.تی اسه میمثالً تو اون گروه دوستام که واسه بی
 گی؟شناسی، چرا چنین مسأله خصوصی رو بهشون میها رو نمیتو که اون -

 شناسمشون، ندیدمشون.می
 سوگند از وسایل تکنولوژی چه چیزهایی رو داری؟ -

 اریم. تاپ دپد داشتم که نزدیک یه ساله خراب شده، اآلنم من و بابام و خواهرم یه لپقبالً یه آی
 شی؟ت حاضر میهای مجازیپس چه جوری سر کالس -

واسم خبا گوشی مامانم، قرار بود دو، سه ماه پیش یه گوشی بخرم، منتها چون اون چیزی که می
 بخرم گرون بود، قرار شد پول بذارم رو هم بتونم اون چیزی که بخوام رو بخرم.

 خواستی؟ای میچه گوشی -
 تونم تا دوماه دیگه بگیرم.خوام، ایشاال میاپل می

 در هست؟قیمتش چه ق -
 میلیون. 22دست دومه، دیروز قیمت گرفتم 

 چرا دوست داری چنین گوشی گرونی رو بخری؟ -

 خب اپل خیلی خوب و خوشگل و باکالسه.
 حاال اگه گوشی یه برند دیگه باشه، چه مشکلی داره؟ -

 تر تو چشمه.من اپل دوست دارم، اون بیش
 هات پز بدی؟دوست داری پیش دوست -

 ولی دوست ندارم بقیه اپل داشته باشند، من نداشته باشم. نه، پز که نه،
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 کنی؟ها استفاده میهایی نصبه که تو از اونتو گوشی مامانت چه برنامه -
 تلگرام، واتساپ و اینستاگرام.

 ها مختص به خودته؟این -

 اریم.جدا دتلگرام واسه من و مامانمه، ولی تو تلگرام و اینستاگرام هر کدوم واسه خودمون اکانت 
 کنی؟تو توی اینستا چه کار می -

 ذارم.هایی میکنم، خودمم گاهی یه استوریتر بقیه رو دنبال میبیش
 گذاری؟هایی میچه استوری -

 ذارم.کنم یا عکس خودم رو میاگه از یه کلیپی خوشم اومد، استوریش می
 مثالً چه کلیپی؟ -

 اینا.ها و همه جور کلیپی، مثالً خواننده
 کنی؟کنی و استوریش میهات رو فیلتر میعکس -

 آره معموالً.

 چرا؟ -
 نقص دیده بشه دیگه.که قشنگ و بیخب برای این

 نقص دیده بشی؟چرا دوست داری بی -
 همه دوست دارن خوشگل دیده بشن دیگه.

 هات مشکلی ندارن؟ات با گذاشتن عکسخانواده -
 ذارم که.نه، چون عکس خاصی نمی

 کنی؟تو اینستا چه کسانی رو دنبال می -
 بعضی از فامیالمون و بعضی از بازیگرا.

 مثالً چه کسانی؟ -
 رو خیلی دوست دارم.  بیتیلورسویفت و کاردی -
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 دارشون هستی؟ها چه کسانی هستند و تو چرا طرفاین -
ه که هم یه رپربی لیه، کاردیهردوشون دوتا خواننده خیلی توانان، تیلور که آهنگاش خیلی عا

 متن آهنگاش خیلی خوبه.

 هاش مگه چی هست؟متن آهنگ -
کنه کنه و همیشه دعوت میخب اعتراضیه دیگه، خیلی عالیه. معموالً به خیلی چیزا اعتراض می

 داراش قوی باشن.که طرف
 ده؟هاش فحش هم میتو آهنگ -

 شه؟فحش ندادن، مگه میبی و گوید(، اصن کاردیخندد و میآره )می
 کنی؟تو هم توی فحش دادن ازش تقلید می -

 کنم.گه، منم گاهی استفاده میخب به زبان انگلیسی می
 زشت نیست؟ -

 گمشون.برم، واسه شوخی با دوستام میخب برای همه که به کار نمی

 کنین؟هات استفاده مییعنی بین دوست -
 آره معموالً.

 تأثیر بگیری؟ بیدیشده از طرز پوشش کار -
 تونم مثل اون بپوشم دیگه.کنه، ولی نمیببین خیلی توجهم رو جلب می

 چرا؟ -
 جوری ظاهر شد دیگه.شه همه جا اونچون عجیبه، نمی

 خیلی ممنونم سوگند جان از همراهیت. -

 .1کنم، خداحافظخواهش می
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