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 | احساسات  بودن - | گفتگو با صورت  

 

 سالم!  

 سالم!  

، اما اگه  تو ما راستش اسم    خوشحال ت اسمخودت رو بر اساس ظاهرت گذاشتیم صورت 
ی

رو به ما بگ

 . میشیم

 اتفاقا درست حدس زدید! من صورت  هستم.  

 صورت  جان.  خییل ممنونیم که با ما هست  خییل  

 �� کنمخواهش یم 

 احساسات  بودن.  تو خب، اگه من درست فهمیده باشم،  
ی

، درسته؟ ویژگ  انساتی هست 
ی

 یه ویژگ

 درسته.  بله، 

وع کنیم که    شنایس؟ چند وقته غزل رو یم تو بذارید از اینجا شر

ده ساله؛ و توی این مدت تقریبا هر روز،  ی هر ساعت، هر دقیقه و هر ثانیه با هم هستیم، و  تقریبا سی 

ی کنه به غزل یم  کنم. چسبم و ولش نیممیشه گفت عی 

! تا حاال به غزل آسیب هم زدی؟   اوووه! چقدر طوالتی

 شه کاریش کرد، پیش میاد... آره، چند باری پیش اومده. البته بطور ناخواسته، اما دیگه نیم 
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 شاکیه، نه؟ تو آخه گویا غزل خییل از دست  

دونم چی کارش کردم که غزل درسته؛ البته تا حاال چند بار سیع کردم آرومش کنم، اما نشده. یعتی نیم 

 ایه. نسبت به من انقدر کینه

 کنید؟یعتی شما تعمدی انقدر غزل رو اذیت یم ! ای؟کینه 

 خودم نیست. نه، اصال! من ممکنه بعضی وقتا ناخودآگاه اذیتش کنم و روی مخش برم، اما دست  

؟ تو بدون احساسات، انسان بودن معناتی داره؟ و اینکه آیا  تو به نظر    عصباتی بودن رو هم شامل میشر

بهی  معرفی کنم. من در واقع باعث میشم  -یعتی احسایس بودن رو  –خب، اجازه بدید اول خودم رو  

 ، یه لحظه خوشحال، یه که آدما هر ثانیه در یه مود و حس و حال خایص باشن. یه لحظه عصباتی

 لحظه غمیگن و... و اینکه باعث میشم آدما خییل روی موضوعات مختلف حساس بشن. 

 بودن آدم بودن معناتی نداره. اگه اینو   
ممنونم. بذارید برگردیم به سوال قبل. اینکه بدون احساسات 

خواد رو از خودش برونه کامل، یا یم تو خواد دوتی مشکل غزل با شما چیه دقیقا؟ آیا یمقبول داری، یم

ل  کنه یا...؟  تکنی 

کنم اگه بخواد کال من نباشم خییل بد بشه، یعتی اصال نمیشه دونم، اما فک یمنیم خب من غزل رو  

ش رو با خواد رابطهگفت که یممنو از خودش جدا کنه. ویل شنیدم که یه بار به یگ از دوستاش یم

ای هم که خواد هر لحظه باهاش باشم، مثال یک روز در میون، و یه جملهمن کمی  کنه، گفت که نیم

 خواد من یک کیم راحتش بذارم. شنیدنش واسم خییل سخت بود این بود که گفت دلش یم

خب، اگه درست فهمیده باشم احساسات  بودن وقتیه که آدما احساسات خودشون رو نسبت به  

دن، بعضی وقتا باعث ضعیف و وقت  اونا رو نشون یمدن نشون یم« بیش از حد»اتفاقای مختلف 

؟ تو شه. دیده شدن اون آدم یم  با این موافق 

 بله، کامال 

ست. گن که احساسات  بودن بیشی  از اینکه دست خود آدم باشه، به خاطر آدمای دیگهخب، بعضیا یم 

 تو اینو قبول داری؟

 دی؟شم. یک کیم بیشی  توضیح یمنیم ونمتوجه منظورت  

وِن ماست، آدم که خودش یهوتی خوشحال یا ناراحت   منظورم اینه که محرک احساسات ما معموال بی 

ون میافته که ما رو احساسات  یم  بی 
 نه؟شن، آدمای دیگه باعثش یمکنه، یا عصباتی نمیشه، یه اتفاف 

نده در واقع به نظر یم  گی 
نده سیگنال باشیم،رسه که ما بیشی  های نه؟ مثل تلویزیون که خودش فقط گی 

ونیه. یم م تقصی  خوِد تو نیست، نه؟بی  ی  خوام بگم که انگار همه چی 

بقیه آدما نسبت به این محرکا  افراده  من روی غزل انگار بیشی  از بقیهی  شاید، اما تاثدونم، نیماوم...  

نده ِ وجود اونها گی 
ی دارن. انگار صورت  کنم االن که دارم فکر یم تره. هاش یکیم ضعیفواکنش کمی 

نده اف کنم که شاید مشکل از منم باشه که گی  ی هام نسبت به بقیه افراد خییل قویباید اعی  تره و همی 

 کنه. غزل رو اذیت یم
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؟ شاید اونا هم همینقدر احساسات  میشن اما   دوتی خب، تو از کجا یم  ی که بقیه هم همینطوری نیسی 

ل غزل روی شما بیشی  بشه رابطه فقط بروزش نمیدن.  تون با هم به صلح یعتی شاید اگه فقط کنی 

 برسه، نه؟

احساساتشونو  اصال  آدماتی که: کنیمتونیم آدما روبه سه دسته تقسیم  یمکنم ما راستش من فکر یم 

دن، و اوناتی که خییل خییل زیاد بروز میدن )مثل غزل(؛ درباره دن، اوناتی که تا حدی بروز یمبروز نیم

ش  ل کردن و تاثی 
اما مشکل اینجاست که غزل ، موافقم باهاتون به صلح رسیدن رابطه رویکنی 

ل داشته بی تونه رو نیم تونم روی خودم هم نیم حت   به نظر برسه، اما من عجیبشاید . اشهمن کنی 

ل داشته باشم   اتفاقات دور و بر واکنش بیش از حد نسبت به  . یعتی انگار خودم کنی 
ی

های جزو ویژگ

 ِ
 منه. ذات 

سیم. اشکایل نداره؟خب، بذارید یکم سواالی خصویص   تری بیی

 ��نه  

ی و دستمال کاغذی   که از جیبتون   هموطنوری که از اون دستمال سفیدی –گریه کردن و اشک ریخی 

 یه بخش جدانشدتی از شماست صورت  جان، نه؟ –هم معلومه 

 بعله!  

 کنید؟با غزل فیلم هم نگاه یم 

 بعله!  

 ندازید؟به گریه یموقت فیلم دیدن شما غزل رو  

ی نباشه و اطرافیان هم دارن خییل تقریبا یم  تونم بگم خییل زیاد! ممکنه فیلم در اون حد هم غمگی 

، اما من غزل رو خییل شدید ناراحت یمعادی و بدون اشک و دستمال فیلمو نگاه یم ی کنم  و بیش کیی

 ندازم. اش یماز اندازه به گریه

؟آوره، بر اساس واکنش اطرافیان یمدوتی که فیلم چقدر گریهخب، یه سوال: از کجا یم 
ی

 گ

 آره، دقیقا!  

دار بود، و تو بفهیم که بگه که اتفاقا این فیلم خییل گریه -مثال کارگردان فیلم  –حاال اگه یه نفر  

نده های اونها بوده احساسات تو درست بوده و این احساسات اطرافیان بوده که خراب بوده )یعتی گی 

 (، اون موقع نظرت چیه؟و نفهمیدن فیلمو که ضعیف بوده

ان بروز احساسات و تافوتشون در آدمای مختلف داره، یعتی حت  اگه   ی  به می 
ی

راستش اینم بستگ

 تونه معنیش این باشه که خوِد کارگردان هم مثل غزل احساسات  بوده. کارگردان هم این حرفو بزنه، یم

اطرافیان که هیچ واکنشر ندارن یا ما که  –دن و بروز یمیعتی اینکه کدوم یگ دارن اشتباه احساسات ر  

 کار سختیه؛ ممکنه هر دو تاش درست باشه، نه؟  –واکنش زیادی داریم 

ان موافقم، وقت  از هر دو دید نگاه یمآره؛   ی کنم منطق  به نظر میاد این حرفتون، به خاطر اینکه می 

 . این احسایس بودن در آدمای مختلف متفاوته
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خواد اینطوره، یعتی درست و غلیط در بروز احساسات نیست، پس چرا غزل انقدر با تو بد شده و یماگه  

 ارتباطش رو با تو کمی  کنه؟

ی روی دونم، اما فک یمراستش خوب نیم  ل نداشی  کنم چون االن احساسات  بودن، گریه کردن و کنی 

ی بدی به حساب میاد، آدما مسخره  ی یا فک یمیماحساسات توی جامعه یه چی  ، و کیی ی ضعیقی کیی

شن، مثال گریه ها احساسات  یمدوس دارن که هیچ احساسات  بروز ندن؛ در صورت  که مثال وقت  بچه

ی بعد بالفاصله یمیم خواد در خندن، همه خوششون میاد. شاید غزل هم به خاطر حرف بقیه یمکیی

 اش با من تجدید نظر کنه... رابطه

نو قبول نداره که کساتی که احساساتشون رو خییل خوب و بدون هیچ فیلی  و یعتی به نظرت غزل ای 

یل بروز یم ی بچهدن، خییل شبیِه خود خود واقیعکنی  ؟ عی  ی
 ها؟شون هسی 

  دونم... ، قبول نداره. یعتی نیمفک کنم نه 

بدون اینکه به تونه ارتباطش رو با تو محدود کنه اگه این حرفو قبول داری، به نظر خودت آیا غزل یم 

ی غزل آسیتی برسونه؟ یعتی انتظار داشته باشه احساساتش یه روز در میون بیان های دیگهبخش

هاتی که غزل رو غزل یمشاغش، اما بقیه
ی ی کنه )یعتی شبیه خوِد خوِد واقعیش یمی چی  کنه(، تغیی 

 نکنه؟

  –کنم که خود آدم من خودم فکر یمدونید، خب یمدونم راستش... نیم 
ی

مثل  –هاش با همه ویژگ

ی افتاده، اگه بخوای با شیلنگ چند تاشون رو برگای کوچک و بزرگ یه درخت گنده ست که رو زمی 

 .. رن. بزتی کنار، بقیه برگا هم همراه باش یم

  
ی

! حاال اگه اجازه بدید بازم بریم توی جزئیات...صورت  جان، تو اول مصاحبه بهمون زدی چه مثال قشنگ

بهند باری ناخواسته به غزل آسیب زدی. یمگفت  که چ هاتی که توتی واسمون یه مثال بزتی از این ضی

اینکه آدمو شبیه خودش  –چی باعث شده که با اینهمه خوتی که احساسات  بودن داره  به غزل زدی؟

 باهات رو دنده لج افتاده؟ –بره و... کنه، حساسیت آدمو نسبت به آدمای اطرافمون باال یمیم

 بذارید از زبون خود غزل بشنویماینو  

 باشه، چه خوب!  

 شود()غزل وارد یم

 

 ! غزلمسالم!  

 ! شبیه صدای خود صورتیه یکم سالم! خوش اومدید! چقدر صداتون آشناست!  

 

 )خنده غزل(

 

خب، بذارید واستون از چند باری که صورت  اذیتم کرده بگم: مثال شما خیال کنید در یه جمع  

مثال یه حرفی بهتون بزنن که شاید خییل هم  –دار هستید، اونوقت یه اتفاف  بیافته رودربایست  
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ریزه بیتی که جلوی جمع یه قطره اشک از چشاتون یماما یهو یم –کننده نباشه واسه دیگران ناراحت

ه یم ون و همه بهتون خی   شن...واقعا حس بدیه... بی 

؟! داری گریه یم»گن صدا یمبعد هم البد همه یک   «کتی

  
ی

ی تو چشمم رفته»آره، بعد هم تو مجبوری بگ ی و راستش مشکل اینجاست . «نه، گریه کجا بود؛ یه چی 

ل کنم تا اون احساسات رو بروز نده،که وقت  یم کنه و بیشی  اون بدتر لج یم خوام صورت  رو کنی 

 دم. احساسات رو بروز یم

هات رو بهی  بشنایس و اعتماد به نفست رو درباره خودت باال کتی که اگه خودت و ضعففکر نیم 

ی، دیگه از حرف بقیه ناراحت نیم ،بیی ؟ به نظرت اینطوری نیم یسر شه صورت  چون به خودت مطمئتی

 رو کیم آموزش داد؟

بازم  خودم آگاه باشم، هایها و ایراداما خب من هر چقدر هم که نسبت به ضعفممکنه بشه،  

 دوست ندارم کش توی جمع اونا رو به روم بیاره. 

  
ی
اینکه چقدر از حرف بقیه ناراحت بشر به سن هم انگار ربط داره، نه؟ مثال آدم اگه توی پنج سالگ

آره، شاید خر باشم؛ اما اگه به یه آدم  گه خبشه، یمبهش بگن خییل خری، خب خییل ناراحت نیم

 پنجاه ساله همینو بگن احتماال کیل شایک میشه. 

ه، از حرفای   آره، درسته. انگار آدم هرچی مغرورتر بشه به خودش، هر چی خودشو زیادتر جدی بگی 

 دیگران 

ِ درونش حساتی تحریک میشه که واکنش نشون بده.  
 هم بیشی  ناراحت میشه و صورت 

 یه روز در میون بیاد شاغت، خوای رابطهیم ویل غزل، تو که  
ی

، مثال بهش بگ ات رو با صورت  کم کتی

 تو؟ یعتی اینکه هیچ
ی

 مثبت باشه توی زندگ
ی

وقت به این فکر کردی که صورت  در واقع ممکنه یه ویژگ

ی وجود داشته که امثال از یه موضوع بیشی  از همه ناراحت یم ی ، حتما یه چی  ین چراغ رو توی تو یسر

تر از بقیه وجود داره، یه حساسیت باالتر روشن کرده، یعتی انگار توی ساز وجودی تو، یه نت اضافه

، در واقع داری رنگنسبت به محیط اطراف. هیچ فک کردی که اگه این بخش از وجودت رو کم تر بکتی

؟ خودت رو از یه مزیت بزرگ محروم یم  کتی

 اممم....  

 تونه از آدم دفاع بکنه؟این فک کردی که احساسات چقدر یمیا اصال به  

 تونید یه مثال بزنید لطفا؟شم. یممنظورتون رو متوجه نیم 

تونه خییل بهی  از هیچ واکنشر مثال یه وقتاتی عصباتی شدن و واکنش نشون دادن در برابر یه اتفاق یم 

تونه خییل به آرامش و تسالی کننده، یمحتنشون ندادن باشه؛ یا مثال گریه کردن برای یه اتفاق نارا

 آدم کمک کنه... 

 آره، یعتی راستش باید بهش بیشی  فکر کنم...  

، خالصه که شاید بهی  باشه در این تصمیمت برای کمی  کردن رابطه  ت با صورت  کیم تجدید نظر کتی

شاید تونستید به  یا الاقل کیم دست نگه داری و بشینید مثل دو تا دوست خوب با هم صحبت کنید،

 کنید ازینجا به بعد. 
ی

 یه تفاهیم برسید و در کنار هم با صلح و صف زندگ
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 شاید...  

 که به ما دادید، حساتی شتون رو با  
خییل خب، غزل و صورت  عزیز، خییل خییل ممنونم از وقت 

ها و حرفای زیادمون درد آوردیم، ویل کیل گفتگو با شما به ما کیف داد. امیدوارم که به شما هم سوال

ازش به یادگار خواد به غزل بگه که حاال واسه کالم آخر، اگه صورت  حرفی رو یمخوش گذشته باشه. 

 گه؟داشته باشه، چی یم

به خورده و حساتی هم  
دوست دارم بهش بگم که درسته خییل این مدت اذیتت کردم و بهت ضی

اتی که توی خودت کالفه
ی ت کردم، اما بیا خییل از هم دور نشیم، چون با دور شدن از من همه چی 

دوست داری و بقیه هم دوست دارن ممکنه تغیی  کنه، طرز لباس پوشیدنت، نوع حرف زدنت، طرز 

ای دیگه تغیی  یمافکارت  ی ؛ من هم قول میدم کنه و تو دیگه این غزیل که یمو خییل چی  شنایس نمیشر

م تا تو هم  ل احساسات بهت کمک کنم و جلوی خودم رو بگی  که سیع خودم رو بکنم که کیم در کنی 

 ��کمی  از دست من اذیت بشر 

)  انتهاتی
 )موسیق 

 

 


