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 | تاگرامساین| گفتگو با 

 
)  ابتدایی

 )موسیقی
 
 

تون رو با مهرگان اگه بتونید خودتون رو معرفی کنید و ارتباط! خییل خوشحالیم که با شما هستیمسالم!  
  میشیم. های عزیز توضیح بدید خییل ممنون برای شنونده

کنم. دم و حفظ ظاهر یمسالم! من اینستاگرامم. یه آدم مغرور. یه آدم محتاج؛ اما اینا رو نشون نیم 
هایی که توی دلم نگه یم

ی هاش خوبه و دارم خییل خییل زیاده. خییلمن در واقع یه اپلیکیشنم. چی 
من به شدت سیمی بیارید. داره که از دل من چی در  نو استفاده شما هاش بد، بسته به خواسته خییل

 تونید منو ول کنید. هستم؛ اگه درگی  من بشید، دیگه نیم

 چرا گفتی یه اپلیکیشن محتاج؟ منظورت از محتاج بودن چیه؟ 

، من یه اپلیکیشن هستم؛ اگه کیس از من حمایت نکنه، اگه هیشیک منو نصب نکنه روی   ی خب، ببی 
 تونم به زندگیم ادامه بدم. شه و من هم دیگه نیمی من ورشکست یمگوشیش، خب سازنده

شون توپ وضعهم به نام فیسبوک و واتسپ داری که  کلفتگردنچرا، میشه. ویل انگار دو تا داداش   
 حسایی هواتو دارن، نه؟و توپه 

 )صدای خنده(

 آره.  

ی که برای کاربرها اعتیادآور باشید. من شنیدم که انگار سازندگان شما جوری شما رو طراچ یم  به  کیی
  این درسته؟ باشید. « سیمی »قول خودتون 

 کنم! بله، کامال؛ اگه کیس به من گی  بده من دیگه ولش نیم 

 چطوریه؟ منظورتون از این اعتیاد چیه؟ویل  
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ی در خودم دارم که باعث میشه وقتی شما یم  ی دقیقه فقط با من کار  ۱۰خواید برای ببینید، من یه چی 
بکنید، یک هو به خودتون بیاید و ببینید چند ساعت گذشته و شما رستون رو هم از گوشی باال 

ی سیمی داخل من دیدید و اینطوری هم خوابتون رو خراب کردید و هم صبح فرداتون  نیاوردید  و کیل چی 
 رو. 

ی در وجود تو هست که برای مهرگان اعتیادآورت یمخب  ی رمز موفقیتت در  کنه. ات یمکنه، َسیمی چه چی 
 چیه؟

  که به آدما نشون میدمتنوع محتویایی  
 

 بودن این محتویات. -، رنیک
 

 رنیک

ی اینکه تو محتویات ویل واقعا دالیل جذابیت و اعتیادآور بودن تو فقط همینه؟   مثال این نیست که در عی 
دی، اما این توانایی رو داری که به آدم این توهم رو بدی کتی و بهشون نشون یمرو برای آدما انتخاب یم

های داخل تو رو برای تماشا کردن انتخاب  ی ؟یمکه انگار اونان که دارن چی  ی  کیی

ی منفک یمهمه کامال هینطوره.   هایی رو بهشون نشون طبق یه الگوریتم طراچ کیی
ی شدم و فقط چی 

ا یه اشتباهایی داشتم و چند تا پست یی . دم که به عالیقشون ربط مستقیم دارهیم ربط به عالیقش اخی 
قایط دونه که آیا کارم از روی قصده یا اینکه فقط بعضی وقتا هم بهش نشون دادم، اما اون هنوز نیم

نگ یمیا به قول ما اپلیکیشنا، 
َ
 کنم. ه

 خب دلیلت واسه این کار چی بود؟ 

ی که قدرت اونا رو به این دلیل که فکر یم  ل دارن؛ البته دارن، اما در کیی ه و روی من کنیی ی من بیشیی
محتاجه؛ درست مثل من که  اون هم به منکه فهمیدم  من راستش یک مواردی نه، شاید هم آره... 

 به توجه اون محتاجم. 

 از کجا به این نتیجه رسیدی؟ 

 کنه، اما باز دم  شون روونه کرده و سیع کرده با من چون تا حاال بارها منو تا دم در خونه 
 خداحافظی

 و منو برگردونده و گذاشته رس جای اولم. پشیمون شده در 

؛ درسته؟تو اول گفتی که آدما نیم  ی  تونن تو رو ترک کیی

 آره 

ی که نیمکنم یه دلییل که آدما فک یمویل من فک یم  ی به خاطر این باشه که فک کیی تونن ترکت کیی
ی اگه وقتشونو با تو نگذرونن، یم ؟ اما اگه مثال جای وقت گذروندن با تو، کتاب کیی ی پس چیکار کیی

ون، یا یه کار دیگه  بازم ای که دوست دارن رو انجام بدن، آیا بخونن یا با دوستاشون قرار بذارن برن بی 
؟به نظرت نیم ی  تونن ترکت کیی

ی یمنه؛ به خاطر اینکه من گولشون یم  کنم که قراره یه زمان خییل کم رو با هم زنم. بهشون تلقی 
؛ اما وقتی رابطهبگذرونیم، اونا هم به من اعتماد یم ی وع شد، کیی ی بهشون اویل رو که یممون رسی بییی

، بعد یه دونه دیگه و خالصه همینطوری یمیم ی ی ای دل گم خب حاال بیا یه دونه دیگه هم ببی  بییی
ای دیگه ! ساعت چهار صبح شدهغافل،  ی در واقع اصال زمان آزادی واسه اونا نمیذارم که بخوان با چی 

 . ی  پرش کیی

ی اگه با تو وقت نگذرونن، آيا یه دلیل این اعتیادآور بودن تو این نیست که آدما فک یم  اگه اینو کیی
ی لحظه و  ی از دست درست همی  ی ی یه چی  ی االن نبییی  دادن؟همی 
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یتی عقب افتادن از »در واقع یه جور حس  درسته.  آره،  رو به مهرگان القا « جهانهای اخبار سلیی
 کنم. یم

 ذاری رو یه نقطه ضعف مهم آدما. انگار تو دست یم 

؟   چه نقطه ضعقی

توجه! توجه  اطرافیان. انگار توی این شلوغیای دور و برمون، ما محتاج توجه شدیم. و تو خییل خوب  
. دی که همه جهان دارن به اونا توجه یماین احساسو به آدم یم ی ایی که دوست دارن رو همهکیی

ی ش چی 
 انگار تمام پروژکتورهای جهان روی اون تمرکز کردن. دی، نشونشون یم

 

 ورود هیوا( -نوزاد )صدای 

 

 

ی ببینندش، شما   ه یا کمیی ویو داشته باشه و آدمای کمیی شاید هم نه، آخه اگه پست شما کم الیک بگی 
کنم که شما احساس ناکافی بودن ترش اینه که من یه کاری یمجالب د. حاال کنیاحساس بدی پیدا یم

ایی که دوست دارید 
ی روی یه بشقاب خییل خوشگل و به دقت رو داشته باشید بکنید. یعتی تمام چی 

و به کنید هیچ کدوم رو ندارید. بینید و خیال یمگذارم جلوی چشاتون، شما اونها رو یمیمچیده شده 
 -مثال نقاشی کشیدن  ،جای اینکه با دیدن کارهای جالب بقیه که شاید جزو آرزوهای خودتونم باشه

کنید و این رید و هیچ کاری نیمدر خودتون فرو یم مشتاق بشید خودتون برید انجامشون بدید، بدتر 
 انجامشون بدید. « تونیدنیم»حس در شما به وجود میاد که اصال 

؟ذشدی، هیچ جفکر کردی اگه شما سیاه و سفید طراچ یم   ابیتی برای آدما نداشتی

  آیکونکامال همینطوره. حتا اگه  
 

 بودن سیاه و سفید بود، باز من نیممن هم به جای رنیک
 

تونستم رنیک
 انقدر موفق بشم. 

 ویل چرا اینطوریه به نظرت؟ 

های سیاه و سفید رو دوست ندارن. نیم  ی دونم چرا. اما اگه یه فیلم سیاه و چون آدما انگار خییل چی 
ه هیچ جذابیتی واسه آدما نداره؛ بیند کمیالدی برای آما پخش کنید، یم ۶۰و  ۵۰سفید رو از دهه 

ی رو تجربه کردید. تجربهچرا؟ چون رنگ نداره. چون شما کیفیت  های بهیی
 

 تر. های رنیک

رسه که رابطه شما با مهرگان خییل رابطه خویی نباشه، درست بذارید یکم برگردیم عقب. به نظر یم خب، 
 میگم؟ 

 .. نه خییل.  

 خداحافظی کنه یا شما رو از خودش برونه؟ خب، تا حاال مهرگان سیع کرده از شما  

 ! خییل زیاد  

 زنید؟چند تا مثال واسمون یم 
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ماه اصال ازم استفاده نکرد. نه اینکه از روی  ۳چند سال پیش همه عزمش رو جزم کرد و برای  مثال  
دونم از کجا ی عایل که نیمگوشیش پاکم کنه ها، نه؛ همونجا جلوی چشمش بودم، اما با یه اراده

 ورده بود، اصال بازم نکرد. آ

 چی شد؟ شبعد 

یه رسی از اتفاقایی که واسه دوستاش احساس کرد که داره از دنیا یواش یواش عقب میوفته.  شبعد 
 افتاده بود رو ندیده، یه رسی آلبومای موسیقی رو نشنیده. 

 حمله کرد به شما؟مهرگان و بعدش  

چهار ساعت و پنج ساعت و همینطوری رفت ش از من شد دو ساعت و دقیقا! یک ساعت استفاده 
ش رو و چند بار یه من رو . ویل انگار بعدش دید این خییل زیاده و دوباره سیع کرد کم کنه استفادهباال 

یتی منو رایه کنه، اما نتونست. یعتی تا دم خونه مشایعت کرد و باز برگردوند  ؛ سیع کرد با یه جعبه شی 
   شتم. راستشو بخواید، در واقع من نذا

ه و باز برمیگرده، این   ، یعتی اینکه یه تا دم دِر و خداحافظی می  خییل جالبه! این الگویی که تو االن گفتی
 هم ممکنه به وجود بیاد واسه آدم. 

 
های دیگه زندگ ی  انگارم مختص به تو نیست؛ در مورد چی 

ی سیمی که بهش معتاد ش  ده دل بکنه، باز دوباره دست دقیقا، مگه اعتیاد چطوریه؟ آدم تا میاد از یه چی 
زنه، یا آدم پیش خودش میگه این کنه تو خونه، یا اون زنگ درو یملرزه و باز دعوتش یمو دلش یم

 ست، یه رسی بهش بزنیم و اونوقت روز از نه، روزی از نو. چاییاش خوشمزه

هایی هم هست که داخل تو  حاال  
ی ِ تو شاکیه یا چی 

ی ی اینهمه محتوای رنگارنگ  –آیا مهرگان از همه چی  از بی 
 ؟یا به دردش بخوره دوست داشته باشه –

ها و هایالتاش توی من، ها و پستمهرگان با تالش خییل زیاد، با پاک کردن تمام استورینه، هست.  
و داره تمام  رای خودش تبلیغ کنه و فالوئر جمع کنهش رو بکنه یه صفحه کاری و بتونست صفحه
ش و پرورش بده و به جای خویی برسه. اگه من سعیش رو یم

کنه که این کارش رو با کمک من گسیی
های خوب یاد  ی ه. عالوه بر این، من کیل به مهرگان چی  نبودم امکان نداشت از طریق من شاگرد بگی 

 دادم. 

ی رو محدود کرد به محتواهای خوب و به درد بخور؟ مهرگان ازت یمآیا ممکنه محتواهایی که آدما   بییی
 تا حاال این کار رو کرده؟

بله، ممکنه؛ اما مهرگان تا حاال این کار رو نکنه. البته تجربه اون سه مایه که کال منو گذاشت کنار به  
 من راه حل خویی شاید نباشه

ی چون باعث میشه  ،مهرگان نشون داد که پاک کردن و کال کنار گذاشیی
ی صفحه ه )مثل همی  های خوب هم دیگه نتونه از من کمک بگی  ی ی از دنیا عقب بمونه و برای چی 

ل ه که کنیی خواد نه عقب بیافته از جهان، نه اینقدر دلش یم تر از من استفاده کنه. شدهکاریش(. بهیی
 زیاده از حد از من استفاده کنه. 

 خواد؟یعتی یه تعادل یم 

 ثال روزی نیم ساعت! دقیقا! م 

ی تعادیل رو یم  . اینم شبیه دوست قبلیمون غزل هم انگار یه همچی  خواست در ارتباطش با صوریی
 همونه، نه؟
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 تقریبا. البته یه کیم فرق دارن با هم.  

ه؟ویل یه سوال اساش دارم: اگه مهرگان خودش نخواد، یم   تونه کال رساغ تو رو نگی 

ه، یمدونم مهرگان نیمتا اونجایی که من یم   خواد کمش کنه. خواد دیگه کال رساغمو نگی 

 خب چرا کال تو رو ول نکنه؟ 

سید. اتفاقا همینجاست.    باید از خودش بیی

 شود()مهرگان وارد یم

 سالم!  
 سالم! اا! صدای شما هم خییل به صدای اینستاگرام شبیهه انگار!  

 )خنده(

 خواید که کال رساغ اینستاگرام نرید؟ اونطوری بهیی نیست؟نیمخب، شما چرا  
یه کنم که سیع یمنه، چون اون میشه پاک کردن صورت مسأله؛ و این کار کاِر آدمای ضعیفه، و من  

 . باید بتونم بدون حذف مشکل، باهاش روبرو بشم. باشمآدم قوی 
بتونیم با همه سختیا روبرو بشیم، مثال یه  ویل به نظرت ممکنه؟ اینکه از خودمون انتظار داشته باشیم 

خوام پست رو و صورت پستی گذاشتیم و هزار نفر اومدن زیر به ما فحش دادن، اینکه بگیم نه من نیم
 باالخره ما انسانیم، نه؟ مسأله رو پاک کنم، به نظرت کیم انتظار زیاد از حدی نیست؟

ش ندارم. آره، درسته؛ ویل اگه من برای همیشه حذفش کنم   دیگه به محتواهای خوبش هم دسیی
های خویی که یاد یمتونم برای کارم تبلیغ کنم، نیمدم، نیمم رو از دست یمدیگه صفحه

ی م تونم چی  گی 
فترو دنبال کنم. من آورده  خوام. هایی که با اینستاگرام به دست میارم رو یمها و پیشی

ی رو به اینستاگراحس یم  ایی یمکتی اگه زمان کمیی
ی تویی وقت م اختصاص بدی، به جاش روی چه چی 

ی بذاری؟ یعتی جایگزینت واسه اینستاگرام چیه؟  بیشیی
زیادن؛ مثال دوست دارم بیشیی در روز ورزش کنم، بیشیی روی بازیگری که یه مدته ازش دور شدم  

م، اطالعات عمو  م باال تمرکز کنم، بیشیی وقت بذارم روی نقاشی کشیدن، ساز زدن یاد بگی  میم رو بیی
 کنم. 

 
 و بیشیی به خودم رسیدگ

 برای کم کردن استفادهمهرگان، یم 
 

 ت چه کارایی کردی تا حاال؟تویی واسمون بیک
ش من رو محدود یماولش یه نرم  افزار رو کرد، اما به مرور خودم اون نرمافزار نصب کردن که دسیی

 پاک کردم و برگشتم رساغ رابطه قدیمیم. 
؟ اعث میشه که وقتی یمخب، چی ب   خوای یه ساعت فقط بری توی اینستاگرام، نتویی
 اراده!  
 به نظرت این اراده چطوری به دست میاد؟ 
 اعتماد به نفس.  
 مگه تو به خودت اعتماد نداری؟ 
م رو بسیج کنم. جون انگار یه قسمت تونم همه ارادهدونم چرا در این مورد انگار نیمچرا، دارم؛ اما نیم 

 بودن رو هم ببینه. بعد یه صدایی میاد توی وجودم هنوز دلش یماز 
خواد اون پستای دیگه که سیمی

؟ شبا قبل از خواب یمذهنم و میگه وقتی ایسنتاگرام رو بستی یم ؟خوای چیکار کتی  خوای چیکار کتی
؟   نمیشه کتاب بخویی
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ی   خواب، در حدی که یهو به خوندم شبا قبل از صفحه کتاب یم ۱۰۰تا حتا  ۴۰دقیقا من قبال بی 
 ش با اینستاگرام مشغولم. شب! اما متاسفانه االن همه ۲دیدم ساعت شده خودم میومدم و یم

است؛ این لغتیه که اینستاگرام االن شده « همه»ظرم یه لغتی که اینجا باید بهش توجه بشه، لغت به ن 
ی دارن یه کاری رو یم« همه»نمادش. یعتی ما به تصور اینکه  ی توجه یمکیی ی ، مثال یه ، به یه چی  ی کیی

، حس یمدن یا فالن خواننده رو دنبال یمموسیقی خاص رو گوش یم ی کنیم که اگه ما هم به این قافله کیی
... مونیم. نیمنپیوندیم هر چه زودتر، حسایی جا یم  دونم با این حرف چقد موافق یا مخالقی

ی  کسایی یه دسته  ما دو دسته از آدما داریم: تقریبا درسته؛ میشه گفت آره،   که الگوی جامعه   هسیی
ی و همه یم ، و دسته دیگه این خوان از اونا هسیی ی وی کیی ی « همه»پی  از خودشون ندارن  جدیدی که چی 

ی که ندارن یا فقط خودشون فکر یم – . من دلم نیمو دائما از روی دیگران کتی یم –کیی ی خواد که کیی
 کنم. « همه»شبیه  اون 

 
ک و یگانه درست کنم تا بقیه از پس دارم سیع یمزندگ

َ
کنم که یک الگوی ت

ی بسازن.  ی  روش چی 
  
ها ایه که باید پیش خودمون تکرارش کنیم و یادمون باشه که اینا فقط بازیانگار کلمه« همه»این کلمه   

که اینستاگرام داره از های انستاگرامه، در واقع یه تصویر دروغینه، انگار فتوشاپ شده،  و شیطنت
ون به ما یم ی که ما یمدنیای بی  ی « همه»بینم در واقع ده؛ ما اگه حواسمون باشه که نه، اون چی 
 تر بتونیم ارتباطمون رو باهاش تنظیم کنیم. نیست، شاید راحت

 خب، خییل خییل از هر دوتاتون ممنونیم از وقتی که واسمون گذاشتید؛ گفتگوی خییل دلپذیری بود و  
حاال اینستاگرام عزیز، به عنوان حرف آخر، مطمئنم که همه شنوندگان هم مثل ما ازش لذت بردن. 

؟   نکته یا حرف خایص داری که به مهرگان بزیی
 خوام بهش بگم که لطفا، از من درست استفاده کنید. با من خداحافظی نکنید. من شاید سیَم بله؛ یم 

 نکنید. رو به این سم آغشته کرده. لطفا شما من رو سیَم   نبودم یک نفر منباشم اما از اول سیَم 
ی دلییل داره. دلیل من یم ی فت شما. لطفا از من تونه سیَم وجود هر چی   کردن شما باشه یا کم به پیشی

 ! درست استفاده کنید 

 

 


