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ممنونم که پذیرفت  با ما یک گفتگوی .  سالم به کیت  عزیز! امیدوارم که حالت خوب باشه
وع   هست بفرمایید تا بعد گفتگومون رو شی

ی
. اگر حرف خییل دوستانه و صمییم داشته باشی

 .بکنیم

سالم   شما. کیم:  به  کردید  نم  دعوت  گفتگو  این  به  رو  من  اینکه  از   .ممنونم 
 

وع شد یا اصال از چه   شی
ی
، زندگیت از چه زمان وع کنیم: سوال اول اینکه کیت  خب پس شی

وع شد تعریف کن  ؟وقت  ساخته شدی  که زندگیت شی
ی
 .کال برامون از زمان

م و وقتی به  قبلش رو دقیق یادم نیست اما از جایی یادمه که من توی یک جعبه بود:  
  یت  دار چیده شدم روی طبقه و خب با عروسکای دیگه هم کلمغازه رسیدم توسط مغازه

البته .  گفت و گو داشتم و دل تو دلم نبود که یک روز ییک منو بخره و من متولد بشم
دونم که ییک منو من قبال وقتی درست شدم متولد شدم اما متولد شدنم رو توی این یم

شدن  ها خریده یمگذشت که همه عروسک ها یمها و ماهروزها و هفتهخریده باشه و  
تا اینکه باالخره یک روز متولد شدم و باالخره منو خریدن! و وقتی که مادر مهسا    ؛جز من

ون  ،گفت من اون عروسک یعتی من رو میخواد  ! به این  قلبم داشت از دهنم میومد بی 

ه؟ یا خییل بد اخالِق؟! و کلیت  سوال توی ردم آیا این صاحب جدیِد من خوبکیمفکر  
 .ذهنم بود…که بعد به جواب همه سواالم رسیدم 

وع زندگیت رو در بعد از خرید تو توسط مادر مهسا یم ؟چرا شی  بیتی

 پوچی بود و هیچ کاری ن ه  چون ب:
ی

 قبل از خرید من زندگ
ی

ردم اما بعد از کم نظرم زندگ
وع شد و    من شر

ی
به این کار   ،معنا پیدا کرد! من مخصوص گوش دادن بودم اون تازه زندگ

و از    هم خییل عالقه دارم و دوست دارم به درددل دیگران گوش بدم و درکشون کنم. 
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ی ها فهمیدم و یاد گرفتم و اگر جور دیگ بعد از خریده    ،ای بخوام بگمهاین راه خییل چی 
 شدم و متولد شدم  شدِن من،

ی
 . تازه وارد زندگ

یکم در مورد مهسا چقدر   بیا  یا رفیقت صحبت کنیم،  جالب! خب حاال   . یعتی صاحب 
؟  مهسا چه خصوصیات خوب و بدی داره و چی باعث شده که تو جذبش بشی

ی ناراحت  : ی و طوریم که   کنهیمریزه و گریه  خییل زود اشک یم  ،همهسا وقتی از یک چی 
ه  کنهیمخودش گفته و من دیدمش سیع   هربونه و همیشه سیع . مجلوی خودش رو بگی 

البته   ،اصال تنهایی رو دوست نداره و همیشه دوست داره تو جمع باشه  بخنده.   کنهیم
 گایه اوقات خییل دوست داره تنها باشه اما برای کوتاه مدت و فقط برای اون لحظه. 

. هاش بگم اینکه خب مهسا شاید یکم توی انجام بعضی کارا تنبیل کنهاگه بخوام از بدی

ا حسودی    گایه ی اینطور نباشه و خودشم اصال    کنهیماما داره تالش    کنهیمبه بعضی چی 
این اخالق رو کنار بذاره که داره موفق   کنهیمکنه و داره سیع    دوست نداره حسودی

های کوچیک ناراحت یمه  میشه… قبال ب ی اما االن داره    ، شد و خیلت  ساده بود خاطر چی 
و تا حدی تونسته موفق باشه. و خالصه اخالقای بدی هم داره و داره   کنهیمروش کار  

اونارو کنار بذاره. و اینکه من واقعا مهسا دوست دارم چون همیشه نوازشم    کنه یمسیع  
ی ها ازش یاد گرفتمو باهام حرف یم کنهیم  .زنه و نمیذاره حوصلم ش بره و کیل چی 

یا تو از عروسک بودن خوشحال آو با مهسا چیه؟ و  تلخ ترین خاطره ت  ،اما کیت    . خییل خوبه 
؟  و راضی هست 

تلخ ترین خاطره من با مهسا زمایی بود که به من توجیه نداشت و از من دور شده بود :
اینکه از خودم راضیم شاید اگر انسان   ،دونم نم ؛  و خییل دوران بدی بود…و در مورد 

شد اما با عروسک بودنم کنار اومدم و باهاش مشکیل ندارم و شاید اگر بودم بد هم نم 
 …شدم تر از االن یمحرف شدم خیلت  کمانسان یم

 
 بودی؟انسان یم هی ،جای عروسکه  چرا دوست داشت  ب

ها در  و البته خب انسان  ه. چون بنظرم انسان یک موجود کامیل نسبت به دیگر موجودات:
دارن زیادی  خیلیت   مشکالت  کامل  ،قبالشم  عروسک اما  به  نسبت  و    ، ها ترن  اشیا 

دارم  یکم ترس  باشم  آدم  ب  ،دونمنم   . حیوانات…اینکه یک  این همه  ه  ویل شاید  خاطر 
  ، وقت کثیف نشمه  دغدغه من اینه که ی  . دغدغه و فکری که دارن من نتونم تحمل کنم

ها کمک کنم و بهشون  همیشه نو بمونم و نرم باشم و منو نوازش کنند و بتونم به انسان
ها خیلت  بزرگیی از این ی انسان گوش بدم و بهم توجه داشته باشن و…. اما خب دغدغه
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اینکه من بتونم خودم همه اینهارو    . تونه خوب باشهبنظرم انسان بودن یم  حرف هاست! 
ی یه حس عجیِب،  تجربه کنم حِس خوبیه و  من با اینکه عروسکم اما کارهایی مثل   همچنی 

شاید هم تونستم بعضی رو تجربه   م؛شاااید نتونم انجام بد  رو   سفر کردن و کیل کارای دیگه
ِ ممکنه پس باید با واقعیت کنار بیام    . کنم اما اینکه بخوام انسان باشم و تجربش کنم غی 

 !ها رو هم شاید اصال نتونمو همینطوری کارهایی که میخوام رو انجام بدم خییل

موافقم این کارها تو یم  ؛با حرفت  تمام  اینکه عروسک هست   با   
ی
اگ  تون بدی  انجام   هرو 

از    خودت بخوای.  ؟وفانی یمن    آدما اما یه سوال ،کیت  بنظرت چرا بعضی  ی و حست   کنی
  ؟نسبت به این کار چیه

عروسک که مهسا صاحب من هست دوست ندارم   هدوست یا اصن ی   هن به عنوان ی: م
ها گوش  که یی وفا باشم و بذارم برم…. من خودم خییل دوست دارم به دردودل و ناراحتی 

تونه باشه که  بدم و بتونم کمک و یا همدردی کنم و دلیل اینکه چرا تا االن نرفتم این یم
ی ساخته شدم، تونه  بجای دیگران یم  همیشه کنارشم و   هعروسک یا دوستی ک  من برای همی 

 . من رو تصور کنه و پیشش باشم

تو هم دوست داری   ،وقت  مهسا چند وقت بهت توجیه نداشت و تقریبا ترکت کرده بود 
؟ یا اصن چرا تا االن اینکارو نکردی و همیشه پیشش بودی؟   اینکارو بکتی

خه کجا برم؟ شاید دیگه  آ  دونم اما اصال ناراحت نشدم یا به این فکر نکردم برم،خب نم 
ون از خونه بتونم زنده بمونم    ِن شاید نشه م  ،نشه یک دوست خوب یپدا کرد  عروسک بی 

 دیگه ب
ی
 .تونم تنهاش بذارم م ه مهسا عادت کردم و نو از طرف

 تی فقط برای این ساخته شدی که به حرف دیگران گوش بدی؟کیمچرا فکر 

چون من از شنیدن حرف های دیگران لذت یم برم و اینکه وقتی بتونم باهاشون همدردی  :
کنم و کمکشون کنم حس خویی بهم میده جدای از اینکه من عروسکم و شاید بعضی ها 
ی با عروسک ها فقط باید بازی کرد اما من خییل دوست دارم که بتونم به دیگران   فک کیی
کمک کنم و شاید اصن این راه رو خودم انتخاب کردم پس میتونم یک همدم و دوست  
خویی باشم. این یک طرف قضیه هست چون بنطرم انسان ها همیشه فقط به یک طرف 

ی نگاه یم کنند در صورت اینکه ن ی ده تر از این حزف هاست! یک چی  ی گسیی یمدونن اون چی 
ی خییل ارزشش باالست.مثال عروسک  و باید بهشون با دقت نگاه کنیم و بدونیم اون چی 
ی اما اینطور نیست عروسک ها هم   رو فقط به چشم اینکه ییک باهاش بازی کنه یم بییی

ن ها باشن و خییل وقت ها توانستند به انسان ها کمک کنند و همدم خویی برای انسا
ی   .حالشونو بهیی بکیی
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 اما کیت  چطور شد که مهسا انقدر باهات راحت صحبت یم
ی

کرد و کامال درست میگ
های عروسک هاست؟ یا شایدم یک رامش مهسا یم شدی؟ ایا این یگ از قابلیت آتو باعث  

 !جادو باشه 

دم بهش کیممن صحبت    مهسا همیشه وقتی ناراحت بود با : رد و بعد من هم گوش یم سیی
د و     شاید جادوی من نرم بودن و حس ارامش باشه،  روم میشد،آو بعد من رو یم فشر

نمیدونم شاید هر عروسیک این رو داشته باشه اما من برای مهسا دوستی بودم که با حرف  
ی زدن با من آروم میشد و وقتی من رو فشار میداد به شکیل خایل میشد و من هم   ی چی 

درک  نم  و  نم کیم گفتم  رو  اینکار  دیگه  نفر  یک  یا  دوستش  شاید  و  فقط ردم  و  کرد 
در صورت اینکه کم گوش دادن هم کافیه که من    ؛خواست غر بزنه و نصیحت بکنهیم

 .این جادو و قابلیت رو دارم از نظر خودم 

ی انساننم یم کیمچه جادونی باالتر از آرامش و نریم!کیت  من احساس    عن 
ی
ها باشی اگه تون

 این کارها   همیخوای تالش کتی ک.  تک احساسشون کتی به  بخوای و تک  
ی
رو با اینکه    بتون

 عروسگ انجام بدی؟

ی االن که عروسکم  کیمسیع  : انجام بدم رو همی  نم کارایی که دوست دارم انسان باشم 
ون و بیشیی باهاش صحبت کنم تا اطالعایی درباره   . انجام بدم   برم بی 

مثال با مهسا بیشیی
ی بیشیی کسب کنم و یا حتی با عروسکای دیگه هم صحبت بشم ببنیم اونا چی همه چی 

 .بلدن و با بقیه هم همینطور

. قطعا هم یم  ؛بله خییل عایل
ی
ها صحبت دوست دارن که با عروسک   آدما بنظرت چرا    تون

 کنه؟بکنند؟ دلیلش چیه که گایه مهسا با تو صحبت یم

ی و حرف دلشون و بزنن یا دوست  : گایه آدما کسایی رو ندارن که بتونن بهش اعتماد کیی
ی و یا از نصیحت کردن خسته  ندارن حرف هاشون و به نزدیکانشون بزنن و ناراحتشون کیی

ی یا کیس رو میشدن و حاال فقط یم خوان که فقط به اونها خوان حرف بزنن و یک چی 
تر م آدم رو آرو   چون گایه گوش دادن حتی از حرف زدن و نصیحت کردن،  گوش بده،

 …کنهیم

با عروسکا   آدما ها و این همه به قویل غر زدنا که  بله کامال درسته اما کیت  از این همه حرف 
ی شماها کیم ی ن  نی از دست مهسا حاال پیش اومده تو    اصن تا   ؟کنهیمرو خسته و یا خشمگن 

؟
ی
 بشی و بخوای شش داد بزن

ی
 عصبان
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های دیگران گوش ها و یا به قویل غر زدندر واقع من خودم دوست دارم که به حرف:
شاید    . ها رو درک کنم و بتونم بهشون کمیک بکنمچون واقعا دوست دارم که اون  ،بدم 

ی گوش کردن یک کمک هست ی   همهسا ی،  نتونم کمک بکنم اما همی  بار به من گفت همی 
 این خودش من رو  

ی
ی نمییک ی چون    ،کنهیمروم  آ که تو به من گوش میدی و هیچ چی 

ین لطف هست کخشم و عصبانیتم رو خایل یم  بهیی
ی

ی نمییک ی ی که تو هیچ چی  نم و همی 
و   ادما  از  خییل  همون طور که گفتم  اینکه و  تا  بشن  شنیده  دارن  دوست  ها  انسان 

ی و اینکه بله گایه از دست مهسا عصبایی شدم و دوست داشتم شش   نصیحتشون بکیی
داد بزنم و بهش هشدار بدم که این کار اشتباهه اما اول بهش گوش میدم و بعد کم هم  

 .زنمباهاش حرف یم

 بکنند و بنظرم یک عروسک دما دوست دارن خشمشون رو خایلآبله درسته گایه خییل از  
فرصت دوباره   هروم بکنه. اما کیت  تو چطوری به مهسا یآرو    ها مثل تو خییل میتونه اون

 از تو دور بود و بهت توجیه نیم هچون یبشه، دادی تا بهت نزدیک 
 
 ... کرد مدن

چون باالخره انسان جایزالخطاست! وقتی یک نفر یک بار کار اشتبایه انجام میده و  :
بعد از انجام اون کار پشیمون میشه بنظرم باید فرصتی داد تا اون فرد بتونه خطاش رو  

ی بخشش ما باعث میشه به کار اشتبایه که انجام داده   ان کنه و همی  البته    . هبیی   یی جیی
های  ها فرصت ها باید به اوناتفاقات! و بنظرم برای شناخت بیشیی آدم ی کارها و  نه همه

خودشون رو به ما نشون بدن تا بتونیم بهشون اعتماد کنیم و آشنا    بتونن متعدد داد تا  
تونست جایی  دادم شاید مهسا دیگه هیچوقت نم من به مهسا فرصت نم   هاگ  . بشیم

و یا من خودم هم از این کارم که اون رو نبخشیدم   ههاش رو بیان کنخودش و یا ناراحتی 
 .شدم قطعا پشیمون و ناراحت یم

بیشت  دیگران باید بهشون فرصت داد و باید از خطاهای   بنظرم برای شناخت    ! موافقم  ،آره
 ها و یا دیگران چیه؟حرف آخرت برای عروسک ،کیت    . و دیگران گذشت کنیم

ی و نم خب من واقعا برای کسایی که  : تونن حرفشون رو به کیس بزنند امیدوارم  تنها هسیی
آرزوی دیگه  ه  روم بشن. و یآروزی بتونن عروسک و رفیق خودشون رو پیدا کنند تا کم  

همه برای  دارم  نش  ،هم  امید  نا  هیچوقت کیس  امیدوارم      هاینکه 
ی

زندگ به  همیشه  و 
یی کنند و  ون باشند و مهربو مهرب   باشند،وفایی نکنند و همیشه وفادار  یی   امیدوار باشن،

ند   نهایت لذت رو بیی
ی

 . از زندگ

   ! خییل ممنونم
ی

ها ها برای تک تک انسانامیدوارم که همه این اتفاق   ! چه آرزوهای قشنگ
 ! به امید دیدار   . ممنونم از اینکه با ما مصاحبه کردی کیت  عزیز  رخ بده. 
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