ﺗﺐ »ﻣﻦ اول ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدم«

ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدم در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ،در ﺣﺎل ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدم در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ،در ﺣﺎل ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺮدم در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪی را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﺗﺐ »ﻣﻦ اول ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدم« ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ .روﻧﺪی ﮐﻪ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ .ﻧﻮﻋﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺟﺬاب و ﺣﺘﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر آزاردﻫﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﮐﻢﺗﺮ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
دﺳﺖﮐﻢ ﻋﻀﻮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻮدن،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ ،اﯾﻦ ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ،ﺑﻪ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﺻﺎﺣﺒﺎن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد« ﻫﯿﭻ آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ .ﯾﮑﯽ
از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺸﺎن داد ،ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﭘﺎپ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻮد.
اﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،وﻗﺘﯽ اﺧﺒﺎر ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎ روﯾﺪاد را
ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺤﺪودی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .وﻟﯽ
اﻣﺮوزه ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ روﯾﺪاد را از زاوﯾﻪ ﻫﺰاران ﻟﻨﺰ ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻨﻪ دﯾﺪ و اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از آنﭼﻪ ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﻪﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮوﻧﺪی و
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ،اﺗﻔﺎﻗﺎ ً اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ دادهﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ،اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در
ﮔﺬﺷﺘﻪای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺣﺘﯽ ﺧﻮاﺑﺶ را ﻫﻢ ﻧﻤﯽدﯾﺪﯾﻢ.
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ دهﻫﺎ و ﺷﺎﯾﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﻋﮑﺲ از ﺳﻮژهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺳﺪ ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻨﺪ و در ﯾﮏ آﻟﺒﻮم واﺣﺪ در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ از ﻧﺮماﻓﺰاری ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻮد ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از
اﺟﺮای زﻧﺪه ﯾﮏ ﮐﻨﺴﺮت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺮور ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ در
ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮی واﺣﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد .دﯾﺪن ﯾﮏ ﮐﻨﺴﺮت از دهﻫﺎ زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﺳﺖ .اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﺎ اﺟﺎزه دارﯾﻢ
در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل و در ﻫﺮ روﯾﺪادی ﺑﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ در ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ،
دهﻫﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻪﭘﺎ ﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﭘﯿﮑﺮ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺤﺒﻮب روی دﺳﺖ ﺗﺸﯿﯿﻊ
ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺧﻮدﻣﺎن ﺳﻠﻔﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟
آدام ﮐﻨﺘﺮاس در ﺳﺎﯾﺖ  Men’s Healthﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .وی در ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »آﯾﺎ
ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺷﺨﺺ ﻓﻮت ﺷﺪه اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ؟« ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺶ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺑﺎﻻی ﺳﺮ

ﻓﺮدی در ﺣﺎل ﻣﺮگ رﺳﯿﺪه و ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮگ وی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﻧﺎراﺣﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای
او ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮگ آن ﺷﺨﺺ ،اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺎﺿﺮان در ﺣﺎل ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ از آن ﻓﺮد ﺑﻮدهاﻧﺪ .وی در
ﺻﻔﺤﻪ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ را ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ؟ )در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺤﻨﻪای(
ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪای ﺳﮑﻮت ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﺪام ﻧﺎراﺣﺖﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ آن
ﻣﺮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﺮدن ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻮدﯾﺪ«.
اﯾﻦ ﭘﺴﺖ وی ،ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﺳﺘﺎﻧﺶ را ﻫﻢ در ﭘﯽ داﺷﺖ .آﯾﺎ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﯾﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯾﮏ »ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ« در دوره
»اﺷﺒﺎع رﺳﺎﻧﻪای« اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه وی ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﻧﺎدر را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ،
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ روﯾﺪاد وﺣﺸﺘﻨﺎک و ﻧﺎراﺣﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶﺗﺮ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف اﻧﻮاع رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و روﯾﺪادﻫﺎ را از درﯾﭽﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶﮔﺮﻫﺎ )ﭼﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،ﭼﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﭼﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻤﺮاه(ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ در
ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﯾﮏ روﯾﺪاد واﻗﻌﯽ در ﺧﺎرج ﻗﺎب رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ.
ﻫﺮ ﭼﯿﺰی )ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی( اﻟﻔﺒﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ اﺑﺰاری ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪای ﻫﻢ دارد ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﺑﺰارﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﺟﺎ اﻓﺘﺎدن اﯾﻦ اﻟﻔﺒﺎی ﺧﺎص و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن
دردﺳﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻫﯿﻦآﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ! دورﺑﯿﻦ
ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺟﺮﯾﺎن روﯾﺪادﻫﺎ را در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ داﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﺑﻮد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
دوﺳﺘﺶ دارﯾﻢ در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻓﺮد از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻫﺴﺘﯿﻢ و در راﻫﯽ ﮐﻪ وی را ﺑﺪرﻗﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻋﺎﻫﺎ و آرزوﻫﺎ
را ﺑﺮاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ »ﻻﯾﮏ ﺑﯿﺶﺗﺮ« ﯾﺎ »ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺶﺗﺮ« ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .واﻗﻌﺎ ً ﭼﻄﻮر
ﻣﯽﺗﻮان در ﺣﺎل ﺑﺪرﻗﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ؟!
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