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ویترین

از وبالگها تا شبکههای اجتماعی ،نسل تازه
چگونه خود را در فضای مجازی به اشتراک گذاشت؟

نوشته مهرداد محمدی
وقتی که فضاهای تبادل اطالعات دیجیتال متولد شدند ،نسل
من برای اولین بار توانست پشت مانیتور بنشیند و خودش را آن
طور که دلش میخواست ارائه کند .اولین بار ویترین شخصی
مدرن اختراع شد .ویترین شخصی به معنای فضایی که فرد
به دلخواه خودش برای مخاطب تصویر تولید میکند .مدرن
به این معنی که تا آن روز نمیشد برای تعامل آنالین (برخط)
با کسی حرف زد بدون آنکه نه تصویر و نه صدا و نه حضور آن
آدم در آن مکالمه حاضر باشد.
قطعاً آدمها قبل از آن هم ویترین داشتند ،اما ویترین سنتی
با ویترین دیجیتال فاصله زیادی داشت .آدمها دوست دارند
بهترینشان را نشان بدهند .لباس پوشیدن یا آرایش سر و
صورت شاید ابتداییترین گامهای این ارائه باشد که قرنهاست
که بوده و االن هم هست .قضاوت شخصی من این است که
فاصله انسان درون جلد بدن با انسانی که از بدو تاریخ در
ویترینهای مختلف ارائه میشده نوسانی داشته محدود به
کیفیات رفتاری و روح و روان چرا که شاهد در مقابل چشمان
مخاطب حاضر بوده و انطباق راحت.
عصر دیجیتال که من و هم سن هایم و نسلهای بعد شامل
آن شدیم ،مدلی از ارائه در اختیار ما قرار داد که میتوانست به
طور کلی ،شکلی و محتوایی ،فیزیکی و روانی با انسان واقعی
پشت آن فاصله داشته باشد .ویترینی که یوزپلنگ به نمایش
بگذارد و شترمرغ به فروش برساند یا برعکس.
در نگاه اول ترسناک است که کسی بتواند چیزی از خود به
نمایش بگذارد که هیچ ربطی به اصل خودش نداشته باشد،
ولی بیایید در قضاوت عجول نباشیم .توان حیرت انگیز انسانها
در انطباق باید بتواند این تهدید را هم به فرصت تبدیل کند
یا الاقل با آن منطبق بشود .چطور؟ دوباره برمیگردم به
مثال خودم و هم نسل هایم .ما در اولین عرصههای ورود به
عصر دیجیتال وبالگ مینوشتیم ،وبالگها را دوست داشتیم
چون ویترینی بودند که میشد از چهره و جلد عبور کرد و کمی
عمیقتر نمایش داد .نقطه درخشانشان این بود که میشد هر
چیزی که دلمان میخواست ارائه کنیم ،گاهی برخالف سنت،
گاهی ضد عرف جاری و گاهی حتی مقابل قانون .فضایی بود که
روح سرکش انسان را نوازش میداد و اجازه میداد بیمالحظه
منتشر کند .نه کنترلی و نه ویراستاری ای و نه سانسوری .اگر دلت
میخواست میتوانستی منتشر کنی به هر کیفیتی که دوست
داشتی ،حتی اگر چیزی نوشته بودی سراسر دروغ.
آیا انسانها پشت این ویترین هم مثل تمام ویترینهای
قدیم و جدید پنهان شدند؟ بله .آیا این ویترینها همان قدر
گمراهکننده و دروغ بودند؟ گاهی .اما به خودم جرأت میدهم
و میگویم که برآیند آن اتفاق بینظیر بود چرا که محتوای
جاری و پیوستهای که از ذهنها تراوش میشد کم کم تبدیل به
امضایی شد که مخاطب توانست به قضاوتی واقعیتر از آدم
آن پشت برسد و زیباتر اینکه عمق شناخت را از یک مالقات
رو در رو هم فراتر ببرد .یعنی این ویترین دیجیتال توانست در

بسیاری موارد ویترینهای کم خطاتر سنتی را هم پشت سر
بگذارد و کیفیت دقیق تری ارائه کند.
شاید کسی نمیدانست که من پشت آن وبالگ چه شکلیام یا
چه میپوشم یا چه سلیقهای در خوراک دارم ،اما دسترسی به
ابعادی از شخصیت من میسر شده بود که شاید دهها جلسه
مصاحبه هم نمیتوانست آن را عیان کند.
خیلیها ،منجمله خود من ،به همین جنس از شناخت تکیه
کردند و دوست پیدا کردند و تکلیف آیندهشان به شکل مثبتی
زیر و رو شد .شاید خیلیها هم دستاوردی نداشتند یا سرخورده
شدند .من اما برآیند را کامالً مثبت میبینم.
مثال وبالگستان را پیش کشیدم که بگویم این ویترینهای
مجازی ،ترسی که اینستاگرام یا فیسبوک به لحاظ ویترینهای
بعضاً بینهایت دروغشان به جان همه انداختهاند ،در نهایت
باید به دانش نهادینهای در وجود نسل به روز امروز بینجامد که
وقتی سعی و خطاها پشت سر گذاشته شد ،بتوانند از این ابزارها
هم کسب مهارت کنند .هم در زمینه هر اطالعات جدیدی که
در معرض آن قرار میگیرند و هم در زمینه شناخت آدمها و
گریز از ارائههای تقلبی.
اهالی اقتصاد مهرداد محمدی را بهعنوان یک مدیر
صنعتی میشناسند اما او یک وجه دیگر هم دارد.
محمدی یکی از نخستین وبالگرهای فارسی است
که برای نوشتههای آن ،از دویچهوله جایزه وبالگ
برتر سال را هم گرفته .از او خواستیم برایمان
بنویسد به اشتراکگذاری از زمان وبالگها تا امروز
در شبکههای اجتماعی چه روندی را طی
کرده است.

راستش نمیدانم این متن را چهطور پیش ببرم که این همه
اشتراکباز و اشتراکگذار و اشتراکگرا احساس توهین نکنند
و بر من نتازند .بیایید قانون نانوشته تاکسی را در این متن
اجرا کنیم؛ توی تاکسی که مینشینیم شروع میکنیم به بد
و بیراه گفتنهایی با این مطلع« :این مردم ...این ملت...
این جامعه »...و طبق قانونی نانوشته کسانی که توی تاکسی
هستند بیرون از این دستهبندی قرار میگیرند و نه جزو مردم
هستند و نه ملت و نه جامعه .گاهی برای محکمکاری یک
بالنسبت و بالتشبیه هم چاشنی کار میکنیم و خالص .پس
بالنسبت کسانی که این متن را میخوانند برویم سر اصل
مطلب.
من جز یک دوره خیلی کوتاه یکی دو ماهه که عضو
«گوگل ریدر» بودم ،دیگر هرگز سراغ اشتراکگذاری و
این حرفها نرفتم .دالیلش البته خیلی ساده است برای
خودم ،اما معموالً وقتی برای دیگران توضیح میدهم یک
وضعیت عاقل اندر سفیهی پیش میآید که بیا و ببین .من
فوبیای زامبی دارم .زامبیها مردههایی هستند که زندهها
و مردههای دیگر را اذیت میکنند و هیبت ترسناکی هم
دارند .چیزی که من از فضای مجازی و شبکه اجتماعی
میدانم این است که پر است از زامبیهای حاد و مزمن و
موسمی و تماموقت .هرچند روانشناسان گفتهاند با چیزی
که میترسی مواجه شو ،اما بهنظرم آدم همینطوری توی
زندگی حقیقی خودش به حد کافی با زامبی مواجه میشود؛
این است که الزم نیست در زندگی مجازی هم باز همنشین
زامبیجماعتشود.سلبریتیهایپشمکی،فضولها،
عقدهایها ،دانشمندان خویشفرما ،آرتیست بعد از
اینها ،آرتیست قبل از اینها ،خودآرتیستپندارها ،حامیان
رادیکال هر کمپین ،مخالفان رادیکال هر کمپین ،مریضها،
لها،
یها،باحا 
بها،الابال 
بها،متقل 
مردمآزارها،متعص 
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