آنﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ

ﺳﺎل ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ اﻣﺴﺎل اﺳﺖ .از ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﺧﻄﯽ
ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﺎدداﺷﺖ و در ﻗﺎﻟﺐ »ﺷﺒﮑﯿﻪ« ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﻢ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل آنﻫﺎ دوﯾﺪم .ﺑﺎ ﻣﺮوری ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺑﯿﺶﺗﺮ از آنﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ،در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و
ﺑﻪوﯾﮋه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪام .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮم رﺳﯿﺪ ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺳﺎل  93ﻣﺮوری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ﺑﺮ آنﭼﻪ در ﺷﺒﮑﯿﻪ ﮔﺬﺷﺖ.
ﺗﯿﺮ ﻣﺎه :ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻧﻮر ﻋﺠﯿﺐ در آﺳﻤﺎن ﺷﻤﺎل ﻏﺮب در اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه و ﻧﯿﺰ ﻃﻮﻓﺎن ﺷﻨﯽ ﮐﻪ از ﺗﻬﺮان
ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺷﺪ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﯿﺮ ﻣﺎه .اﯾﻦﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم دو ﮔﺮوه ﻣﻬﻢ را
ﺗﺸﺨﯿﺺ داد؛ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺑﺪون ﻟﺤﻈﻪای ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﺎور
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را ﯾﮏﺳﺮه دروغ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ» :در روزﮔﺎر واﯾﺒﺮزده
اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﮑﺴﯽ )ﭼﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﭼﻪ ﺧﺒﺮی و ﭼﻪ ﺷﺨﺼﯽ( از ﺷﺮ ﺑﻪاﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ
ﺧﺒﺮ و ﺷﺎﯾﻌﻪای را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر در ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش داد ،ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را واﻗﻌﯽ
ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ و ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪی ﻫﺮ آنﭼﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ ،ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﺑﺎم ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﮑﺲ ،ﺧﺒﺮ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮی ﺑﻪ دﯾﺪه ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ «.ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ اﻋﺘﻘﺎد دارم .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ آنﻫﺎ را دروغ
ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﺪهای ﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﺎر
ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی اﺳﺖ!
ﻣﻬﺮﻣﺎه :ﭼﺎﻟﺶ ﺳﻄﻞ آب ﯾﺦ ﻫﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﻣﯽﺷﺪ درﺑﺎره آن ﻣﻄﻠﺒﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺎی ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد ﻣﻌﺮوف و ﻣﻬﻢ را ﻧﯿﺰ وﺳﻂ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ در ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ
آن اﺷﺎرهای ﮐﺮدم .ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻫﺪف آﮔﺎهﺳﺎزی ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺮدم در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎری  ALSﺑﻪراه
اﻓﺘﺎد و ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻋﻤﻠﯽ از ﻗﺪرت ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪرخ ﮐﺸﯿﺪ» :ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﯾﻮﺗﯿﻮب ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  15اوت2 ،
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  330ﻫﺰار وﯾﺪﯾﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻪاﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻫﺮ وﯾﺪﯾﻮ  60ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را
ﻫﻢ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ! در ﻓﯿﺲﺑﻮک از ﯾﮑﻢ ژوﺋﻦ ﺗﺎ  17اوت ،ﺑﯿﺶ از  28ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﯾﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﭘﺴﺖ ﮐﺮده ﯾﺎ ﻧﻈﺮی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﺴﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻻﯾﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ 4/2 .ﻣﯿﻠﯿﻮن وﯾﺪﯾﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭼﺎﻟﺶ روی ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺑﻪاﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ  2ﻣﯿﻠﯿﻮن و 330
ﻫﺰار وﯾﺪﯾﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮔﺎﻟﻦ آب ﻣﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  165ﻫﺰار ﮔﺎﻟﻦ آب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان آب ﻣﯽﺗﻮان دو اﺳﺘﺨﺮ اﻟﻤﭙﯿﮏ را ﭘﺮ ﮐﺮد .ﺑﯿﺶ از  50ﭼﻬﺮه ﺳﯿﺎﺳﯽ 200 ،ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻣﻌﺮوف و 200

ورزﺷﮑﺎر در اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ«.
دی ﻣﺎه :ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻻﯾﮏ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﻮد» :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 «.در ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﻓﺮاد ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ را از دﺳﺖ
دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮﻓﺪاران آﻧﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ ً در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺳﻨﮓﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻠﻔﯽﻫﺎی ﺑﯽﻣﻮﻗﻊ ﺟﻮ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ» :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؟!«
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه :آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮردی ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺮم را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد و در ﺷﺒﮑﯿﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻢ ﺧﻮرده ﺷﺪن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ
ﺑﻮد! ﻓﺮدی ادﻋﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻗﺼﺪ دارد ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺎر آﻧﺎﮐﻮﻧﺪا ﺧﻮرده ﺷﻮد .ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻫﻢ در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻤﺎﺷﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ آنﭼﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺎ آنﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن از
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ» :اﯾﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎورش ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ .آنﻫﺎ واﻗﻌﺎ ً
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺴﯽ زﻧﺪهزﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎﮐﻮﻧﺪا ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ دارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﺮ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .ﻣﻮﺿﻮع دوم ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ در ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮاردی اﺳﺖ .ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ از ﺟﻤﻠﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ و در ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺤﺪود
ﻣﻨﻈﻮرش را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺟﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ دﯾﺴﮑﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آنﻗﺪر ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﻮﺟﺰ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﺬابﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺣﺲ و ﺣﺎل ﻧﺎراﺿﯽ ﮐﺎرﺑﺮان را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ «.در ﻫﺮ
ﺣﺎل ،اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺑﯽﻫﺎ و ﺑﺪیﻫﺎﯾﺶ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪوار روزﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻮد .ﻧﻮروز و ﺳﺎل ﻧﻮ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن
ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ،ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﻣﺤﺒﺖآﻣﯿﺰ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ آرزوی
ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ .آنﭼﻪ از دﺳﺖ ﻣﻦ و ﺳﺎﯾﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻢ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،ﭘﯿﺶﮐﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
وﻗﺘﯽ آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،اﺣﺴﺎس ﻧﮑﻨﻨﺪ وﻗﺘﺸﺎن ﺑﻪﻫﺪر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
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