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 تاب مسیح ||گفتگو با لپ 

 
)  ابتدایی

 )موسیقی

 

 پتاب عزیز مسیح، مریس که با ما هستیدکنم خدمت لبسالم یم 

  !سالم سالم 

 ی هامون از همه یمما معموال اول مصاحبه خوایم خودشونو معرفی کنند، بگن که از کجا اومدن، ظاهرشونو توصیف کنی

ا؛ اگه تو هم بتویی یه  ی  و توضیح بدی که چند ساله مسیح رو و ازینجور چی 
ی

زندگینامه مخترصی از خودت واسمون بگ

 شنایس و با همدیگه هستید، خییل خوب میشه... یم

 ئولیتم شناسم، از وقتی که از کارخونه رسیدم به دست مسیح، چندین برابر مسیه دو سه سایل هست که من مسیحو یم

ای تونسته به من برچسبای مختلف زده و خییل هم مثل اینکه عالقهجایی که یمکشه و پدر منو درآورده! تا از من کار یم

ی نخورم؛  خالصه که خییل وضعیت خرایی داریم ما...  نداره که از من محافظت کنه که من یه وقت زمن 

 حسایی شایک هستی از دست مسیح، آره؟ 
 یعتی

  ...بله بله 

 ی از آسیبپس ترک ی های پی   نه؟ ات باید دیده بشه،ایی که خوردی روی چهرهههایی که دیدی و زمن 

  !  بله، حسایی

 دونن؛ یعتی چندین راستش ما شنیدیم که خییل از اطرافیان مسیح تو رو متهم ردیف اول پرونده درس نخوندای مسیح یم

کردن. این اتهامو های اصلیش اشاره  بار افرا د مختلف به نقش کلیدی تو در رسگرم کردن مسیح و باز داشتنش از فعالیت

 خودت قبول داری؟

 خونه تقصی  ست، واسم پاپوش درست کردن. مسیح اگه درس نیم کنم؛ همه اینا شایعهنه اصال! کامال تکذیب یم

 خودشه، به من هیچ ربیط نداره. 

 ی؟چطور تقصی  خودشه؟ مگه تو چندین ساعت در روز وقتشو نیم  گی 

 م، خودش به من گی  یممن وقتشو نیم چسبونه به من؛ اگه به من باشه که من از خدامه مسیح منو ده و خودشو یمگی 

 بکنم... 
ی
 راحت بذاره و برم روی حالت اسلیپ و چند لحظه در آرامش واسه خودم زندگ

 ؟  پس حسایی اهل خوابم هستی
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 آره، خییل خوابو دوست دارم 

 ؟ ، یکیم از ظاهر خودت واسمون تعریف یممون کیم بیشیی با تو آشنا بشنهای برنامهخب، واسه اینکه شنونده کتی

؟ الغری؟ سیایه؟ سفیدی؟   چافی

 ،ی متوسیط دارم. اون اوایل که از کارخونه نه قدبلند، نه قدکوتاه؛ کال اندازه بله؛ حتما... راستش من نه چاقم، نه الغر

ون  سفید بودم، اما از بس این مسیح روی من برچسبای مختلف چسبونده،  –یعتی اون جوونیام  –اومده بودم بی 

ی از سفیدی پوست تنم معلوم نیست. بعد هم مثل آدمایی که یه عالمه خالکویی روی تن و بدنش ی ون دارن، دیگه چی 

 دونم چرا به من چسبوندنشون. ربط و غی  مربوطه که اصن نیمانقدر این برچسبا یی 

  کنه و با این توضیحایی که تو دادی، گویا خییل وضعشون فرق یم  –یعتی کامپیوترای دیگه  –یه رسی از همنجسای تو

در ماه فقط واسه کالسای آنالینش روشن و خاموش –رادین  –ن؛ مثال کامپیوتر یگ از دوستای ما تر خییل از تو خوشبخت

 میشه. تو دوست داشتی که به جای مسیح، یگ مثل رادین صاحب تو بود؟

 ی مسیح و رادین خوبهکنه به لپتوجیه یمراستش نه زیاد، رادین هم خییل کم  تابش؛ یه حد متوسیط بن 

 ،کنه؟کنه که انقدر تو رو اذیت یمیا مثال بزیی که مسیح دقیقا چیکار یم کم واسمون توضیح بدی،تویی ییم خب 

  داره؛ بعد هم هر چی برنامه دستش اومده رو روی من ساعته منو روشن نگه یم ۲۴اول از همه که در حال حاضی

 ریخته، کال من اینجا آساسش و آرامش ندارم... 

 ه... پس باید فضات حسایی پر باش 

 بله، همینطوره 

  
ی

، داد بزیی بگ ، رسخ بشی اض هم کردی؟ مثال داغ کتی کنم، این چه وضعشه من دیگه کار نیم»تا حاال به مسیح اعیی

؟ « آخه  یا از اینجور کارا که صدات رو به گوش مسیح برسویی

 شدم... کردم، یه شارژ نیممن یه مدت اعتصاب غذا یم 

 (کنندهی بلند مصاحبه)صدای خنده

 موثر نبود؟ خب، این اقدامت 

 ی باطریمو عوض کردن، دیگه  ای نبود... چاره نه، رفنی

 پس مسیح به زور بهت رُسم وصل کرد؟ 

 ای نداشتمبله، بله؛ چاره 

  کنه، یا از کارهایی ایه که ازت استفاده یمخب، حاال این شایک بودن تو از دست مسیح فقط به خاطر مدت زمان طوالیی

 کنه دل خویسی نداری؟ هم که باهات یم

 ان و حجم کاریه که با من انجام یم ی  دهمشکل اصیل بیشیی می 

 ی انجام بده، زما ی کارا رو کیم با تعادل بیشیی ؟پس یعتی اگه همن  ی رو با تو ضف کنه، تو راضی هستی  ن کمیی

  ...ایشاال که آره 

 ان استفاده ی ش از تو معقول بوده، جوری که پیش خودت گفته بایسی وقتایی هم بوده که مسیح با تو خوب تا کرده، می 

داری که  و بعد دوباره مسیح خرابش کرده باشه؟ اصال به مسیح تو امیدی« آهاااا...این شد یه رابطه درست و حسایی »

 رفتارشو با تو اصالح کنه یا کال نامیدی ازش؟

 ای رو میاره و من یه مدت از دستش راحت شه و به یه وسایل دیگهخب آره، بعضی از روزا مسیح از پای من پا یم

 شم... یم

 کتی به اون وسایل؟اون وقت تو حسادت نیم 

 گم باالخره ما رو ول کرد! کشم و یمنه، یه نفس راحت یم 
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 ؟ال اون وسایل دیگه که بعضی وقتا مسیح به خاطرشون دست از رس تو بریمحا ی  داره چن َ

 ی دیگه...یه رسی بازی ونیگ، بازیای فکری... هسنی  های غی  الکیی

 ی آدما این رایجه که وقتی یم خوان یه نفرو تحت فشار قرار بذارن که یه کاری رو انجام بده یا نده، اطرافیانشو بعضی وقتا بن 

ن و یمگروگان یم ، اینا رو ول نیمگی  کنیم. تا حاال کش با مسیح این کارو کرده که مثال تو رو گروگان گن تا فالن کارو نکتی

ه و مثال بذاردت تو   های اونا تن بده؟ ی کمد واسه دو هفته تا مسیح به خواستهبگی 

 ن، اوت دست به اعتصاب غذا نه، آخه رابطه من و مسیح از این لحاظ خییل شبیه همه؛ وقتایی که منو گروگان یم گی 

 شن کوتاه بیان. زنه تا منو بهش برگردونن؛ اونا هم ناچار یمیم

 هم وفادارین... تون، حسایی به پس با وجود همه مشکالت 

 بله، بله 

 ی قبلیمونه. ی رادین با سازدهنیش توی مصاحبهتون خییل شبیه رابطهانگار رابطه 

 من در جریان اون مصاحبه نیستم، مگه رابطه اونا چطوری بود؟ 

 کرد  سازدهنیشو خواست ازش دور بشه، ویل رادین ول نیمخواست و یماونجا هم سازدهتی رادین رو نیم 

  ی نیمادین که یمخب این ر  تونه کمگ به من بکنه که منو از دست مسیح نجات بده؟گن 

 سم  اجازه بدین از خودش بیی

 )کیم سکوت(

 ت نرصفه و این جوری از خب، مثل اینکه خییل هم راهنمایی سازنده ه یه جوری بسوزی که تعمی  ای ندارن، میگه بهیی

 دست مسیح خالص بشی 

  یعتی یه جور خودکشی 

 )صدای خنده(

 تو جدی نگی  آره مثل اینکه...البته شوچی یم ، ی  ... کنی

 دونم... آره، یم 

 ویل از طرف دیگه انگار رابطه شما دو تا درست نقطه مقابل رابطه غزل و صوریی اه 

 ؟...نیم  شناسمشون... غزل و صوریی

 ی که توی قسمتای قبیل برنامه کردیم. اونجا بر خالف شما مون باشون مصاحبه  اونا هم دو تا از دوستای دیگه ما هسنی

 حسایی ناراحت بود و یم
 حسایی خودشو دو تا، غزل از دست صوریی

خواست از خودش دورش کنه، اما صوریی

 خواست ازش جدا بشهچسبوند به غزل و نیمیم

 ه... آره، کاش من جای صوریی بودم و مسیح یم  خواست ازم فاصله بگی 

  خوای یه نامه واسه مسیح بنویش و توی اون نامه خودمون. فرض کن که یمخب، اجازه بده بریم رساغ موضوع اصیل

، درددل کتی و ازین حرفا، توی اون نامه چی یم اض کتی ی یا کال بهش اعیی ؟یه هفته ازش مرخض بگی   نوشتی

 تهدید ره، اگه قرار بود نامه بنویسم ادست به ازونجا که من مطمئنم با زبون خوش حرفای من به خرج مسیح نیم

زنم هر چی توی دلم مونده رو، هرچی داری و نداری گفتم اگه نذاری من یه هفته به حال خودم باشم، یمبردم؛ یمیم

 رو از دم دیلیت یم کنم

 رسه که مسیح ازین مدل آدمایی باشه که اگه تهدیدشون کتی ده؟ آخه به نظر یمبه نظر خودت این راهکار جواب یم

 «خب بزن داغون کن! »گه خییل جواب نده، مثال ب

 ،آخه یه فرق مهم اینجا هست، اونم اینه که مسیح اطالعاتشو از من خییل بیشیی دوس داره نه 

 هایی که تو توی دلت نگه یم
ی  داری رو دوست داره؟آها، پس تو رو دوس نداره؛ چی 
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  نه، خب باالخره مجبوره که منم دوست داشته باشه دیگه 

 ،خب حراست یم درسته...
ی
ی تهدیدا واسه بهبود رفتار مسیح استفاده کرد؟ مثال تهدید کتی که اگه در گ اال نمیشه از همن 

؟زیی اطالعات داخل خودت رو پاک یمطول روز از فالن ساعت بیشیی از تو استفاده کنه، یم  کتی

 ا یه راه ه و دیگه پاک کردنآپ یمهایی یاد گرفته که از اطالعاتش بکنه، آخه مسیح اخی  ای نداره. منم خییل فایده گی 

 این مشکل هست... 

 ایشون خییل به راهکارهای خشن و قاطعانه دوستمون رادین از پشت صحنه اشاره یم... کنه که باید هاردت رو کال بسوزیی

 باور دارن گویا! 

 )صدای خنده(

  ...آخه هاردمو بسوزنم خودمم دیگه کاربردی ندارم 

  تون چطور بود؟ اون یگ دو ماه اویل که تازه به دست مسیح وایل رابطهاوایل بگو. اون ادرسته...حاال واسمون یکم از اون

 رسیدی بودی؟ 

 اون اوایل من توی خونه پادشایه یم... ی من رد شه، بعدم من بادش بخی  کردم...هیشگ اجازه نداشت از یه کیلومیی

دونم کرد...اما بعد از یه مدت نیمبرخورد یم یه جای مخصوص واسه خودم داشتم؛ حسایی هم آروم و با محبت با من

 چی شد که به مشکل خوردیم... 

 اول مشتاقانه ست و  روابطت مسیح با بقیه وسایلشم همینطوریه یا فقط با تو اینطوره؟ یعتی با وسایل دیگه هم رابطه

 بعد یواش یوایش رسد و معمویل میشه؟ 

 ای نداشته ه؛ با وسایل دیگه از اولش هم خییل رابطه گرم و صمییم و ویژهدونم فقط با من اینطورینه، تا اونجایی که یم

ی باشه. چون رفتار االنشو که بخواد رسدتر بشه بعد از یه مدت. راستش فک یم کنم یگ از علتای ناراحتی منم همن 

اولش به جای اینکه انقدر ی منم با مسیح از کنم که اگه رابطهکنم. دارم فک یمدارم با رفتار اون اوایلش مقایسه یم

 شاید االن انقدر دلگی  نبودم از دستش. از اول متوسط بود،خوب باشه و یهویی بد بشه، 

 چشیدی و از اول با ی خوب اولیه رو هم نیمدادی که اون اشتیاق و رابطهارزید؟ یعتی ترجیح یمیعتی به نظرت نیم

 که شاید این اذیتدت نیمت یه رابطه معمویل بود؟ االن پیش خو مسیح رابطه
ی
یسی به خاطر اون هایی که داری یمگ

 ارزید؟روزهای خوش اول یم

 چرا، یم 
ی
ای که وساییل شبیه من دارن اینه که تا وقتی از ما بهیی نیاد، ما همچنان پادشایه ارزه...به عالوه اینکه یه ویژگ

شونم نیاد، بعد از یه یم بازن. یعتی من زمان مدیی ارزششون کم میشه و رنگ یمکنیم، اما وسایل دیگه حتا اگه بهیی

ی رو یم  تونم با مسیح بگذرونم. بیشیی

  
ی
 شده؟چرا؟ چه ویژگ

ی
 ای در تو باعث ایجاد این ویژگ

 ی اگه خراب هم بشم، به تونم مسیح رو رسگم کنم،چون من یم شاید هم به خاطر قیمت باالی من باشه؛ واسه همن 

 رم. در نیماین سادگیا از میدون به 

 سیم...اشکایل نداره؟خب، بذار یکم سواالی خصوض  تری بیی

 کنم... نه، خواهش یم 

 هات... هات واسمون بگو، از نگرایی از ترس 

  وس که ترس از ارتفاع، ترس از ویروسای مختلف...البته یه دوستی داریم به نام آنتی خییل در  -دستش درد نکنه  –پی 

کنه. عالوه بر این ترس خییل زیادی از تابا کمک یمویروسای بدذات به ما لپ دست و پنجه نرم کردن با این

خاله ... دخیی ی  های مسیح دارم که خییل کوچولو هسنی

 )صدای خنده(
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 ؟یکم از این ترِس آخریت بیشیی واسمون تعریف یم  کتی

 ی که انگار از فضا افتادم زمشن یه جوری با من برخورد یمراستش اول که وارد یم ، کنی ی یه حس خییل غریتی دارم اون ن 

، خییل مشکالت مختلقی ممکنه واسه من ایجاد بشه.  ی ی با من چطوری کار کنی  موقع؛ یعد هم چون بلد نیسنی

 یت رد بشه؟مگه مسیح هواتو نداره؟ دیگه مثل اون وقتا نیست که نیم  ذاشت کش از یه کیلومیی

 خوبشو داره، یعتی لپ 
ی
ها ده؛ اما وقتایی که نیست ممکنه غریبههنوز دست هیچکس نیمتابشو اتفاقا هنوز این ویژگ

خاله – ی دخیی  بیان رساغ من.  –هاش مثل همن 

 ها کم کم تبدیل میشه به عادت و جذابیتبه نظرت چی میشه که اون ذوق و شوق اولیه آدما در استفاده از وسایل کم

 میشه؟ 

 ی بره و بعد از یه مدت همه خب، میشه گفت استفاده کردن زیاد باعث میشه که جذاب های تازه از بن  ی یت کشف چی 

ی واسه آدما تکراری بشه.   چی 

  شه؟ باعث افت کردن کیفیت رابطه یم« کشف کردن»یعتی کمرنگ شدن این حس 

 گرده و انگار برای چند بریم« کشف»ریزه، اون عنرص آره، همچنان هم بعضی وفتا که مسیح یه برنامه تازه روی من یم

 کرد. نشست پشت من و بهم توجه یمه همون مسیح اولیه که با همون ذوق و شوق یموقت میش

 یمخب، حاال که ترس ، ؟ شه کیم از دلخویسی هات واسمون گفتی  هات واسمون تعریف کتی

 ده، گراندم عوض میشه خییل خییل خوشحال میشم؛ وقتایی که به هر نحوی مسیح منو ارتقاع یمراستش من وقتی بک

شم و فیلمو با کنه، اینجور وقتا منم باهاش همراه یمور وقتایی که مسیح یه فیلم خییل قشنگ با من نگاه یمو همینط

 دهبینیم. این وقتا خییل کیف یمهم تا آخر یم

 ؟زمانایی که دست از رست بر یم ؟ اون وقتا خوشحال نیستی  داره چی

  .احتمه  چرا، ویل اونا بیشیی زمانای اسیی

  باری که حسایی مسیح دلت رو خوش کرد گی بود؟یادته آخرین 

 که منو حسایی ارتقاع داد و من داغ نیم 
نم رو درست کرده بودن و راحت و بدون دردرس با من وقتی

َ
کردم، داده بود ف

 کرد؛ اون شور و اشتیاق اولیه واسه یه مدت برگشته بود به رابطه ما... کار یم

 ،ها و ها، نگرایی که وقتت رو به ما دادی و با کمل سخاوت و حوصله از ترستاب عزیز، خییل خییل ممنونم  لپخب

. مطمئنم که خود مسیح هم وقتی این دردلدلخویسی  های تو رو بشنوه، کیم به خودش میاد و در هات واسه ما گفتی

سم که اگه یمنظر یماش با تو تا حدی ضفرابطه خواستی یه جمله از قول کنه. اما بذار به عنوان سوال آخر اینو ازت بیی

، ، پیش از اینکه ازش خداحافیطی کتی
ی

 بود؟اون جمله چی یمخودت به یادگار به مسیح بگ

  ... 

)  )موسیقی پایایی


