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مجازی گرد
اول دفتر

مکالمه
با نسل جوان

داوود پنهانی

در روایت نسلی که با خطوط اینترنتی،
چش��م به جه��ان گش��وده اس��ت ،معیار
س��نجش بس��یاری از موضوعات همین
وس��یله و ارتباطی اس��ت که از طریق آن
با جه��ان پیرامون ،آدمه��ا ،فرهنگ های
مختل��ف و گفتم��ان های متن��وع ایجاد
میکند .به تعبیری برای عده ای از جوانان
دریچه ش��ناخت جهانی واقع��ی از دنیای
مجاری گشوده می ش��ود .این گونه است
که تصویر مورد نظر او ،تصویری اس��ت که
با فاصل��ه از واقعیت قرار می گیرد .کاهش
این فاصله و پیون��د این جوانان با جامعه و
حیات اجتماعی موضوعی اس��ت که باید
به آن توجه ک��رد و برای��ش برنامه ریزی
داش��ت .در غیر این ص��ورت ایجاد فضای
مکالمه با چنین نس��لی به امری دش��وار
تبدیل می شود .واژه ها غیر قابل فهم شده
و میزان ارتباط با آنها کاهش پیدا می کند.
در ای��ن تغییر ،زبان کاروی��ژه خود را پیدا
میکند و از روایت معمول فاصله میگیرد.
واژه ه��ای ابداع��ی  ،خصلت��ی نمادین به
خود گرفته و هر کلمه نماینده بخش��ی از
تفکرات این نسل می شود .چنین است که
برای ارتباط بهتر با این نسل ،باید به زبان

و دایره واژگانی آنها نزدیک ش��د .تنها در
این صورت است که فهم مشترک در قالب
ارتباط دو نس��ل ایجاد می شود .پرهیز از
این ارتباط ،به افزایش فاصله می انجامد و
افزایش فاصله چیزی جز دورتر ش��دن دو
نس��ل از همدیگر به دنبال نخواهد داشت.
فاصل��ه ای که اگر امروز قادر به کاهش آن
هس��تیم ،در صورت فق��دان برنامه ریزی
این فاصله بیش��تر و بیش��تر می شود .این
که نسل جوان  ،نسلی پر شر و شور است و
عالیق و سرگرمی های خاص خود را دنبال
می کند ،به معنی فقدان رابطه مشترک با
این نسل نیس��ت .این نسل نیز ،بخشی از
جامعه ماست ،بخشی از حیات اجتماعی،
با دغدغه هایی که به سادگی می توان برای
آن پاس��خی داشت .پاسخدهی مناسب به
این دغدغه ها ،وابسته به شناخت کافی از
دنیای این نسل و آمال و آرزوهای اوست.
برای این نسل که از طریق زبانی نامرئی،
از رهگ��ذر مانعی به نام جه��ان مجازی با
جهان واقع��ی ارتباط برقرار می کند ،فهم
مشترک در گرو آشنایی با ابزارهای نوینی
اس��ت که او از آنها بهره می گیرد .آشنایی
با این امکانات و اس��تفاده از آنها برای ارائه
روش های درس��ت زندگی از موضوعاتی
است که برنامه ریزان اجتماعی باید به آن
توجه کنند.

تماسنامه

پل های ارتباطی جوانان با ویژه نامه خودشان

«ایران جوان» هفته گذشته درست یک روز قبل
از تعطیالت منتش��ر ش��د .با این حال همچنان مورد
توجه مخاطبان قرار گرفت .در شماره قبل کمی روی
گرافیک و ش��کل ارائه مطالب تغییراتی ایجاد کردیم
و س��عی ش��ده محتوا و فرم مطالب به نظر و س��لیقه
ش��ما نزدیکتر باش��د .دوس��ت داریم با شما ارتباط

نزدیکتری داشته باش��یم و نظرتان را درباره مسائل
روز جامع��ه ،اتفاق��ات پیرامون��ی در زندگی جوانان،
آرزوها و عالیق ش��ما ،حتی مطالب منتشره در ایران
ج��وان بدانیم .پس ام��روز که ویژه نامه به دس��تتان
رسیده زود تند س��ریع با ما تماس بگیرید یا برایمان
ایمیل بفرستید .فع ً
ال خدانگهدار.
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افشین محمودی از مشهد:
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االن من یک سال اس��ت دنبال کار هستم اما همه جا از
س��ابقه کار میخواهند؛ خب یک جوان فارغ التحصیل
دانشگاه  5سال سابقه از کجا بیاورد؟
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یک گفتگو داشته باشیم.
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راحتشبگذارید

در دنیای پیچیده امروز ،در دنیای رسانهها و تصاویر
و ش��بکههای اجتماعی ،در چنین دنیایی که همه چیز
در معرض دید همه قرار دارد کافیس��ت س��تاره باشی،
مشهور باشی ،مورد توجه رسانهها باشی ،آن وقت دیگر
دنیا آن گونه که همیش��ه دلت میخواسته نیست .سهم
شهرت در زندگی ستارهها تنها به دیده شدن و روی جلد
نش��ریات و مورد توجه رسانهها بودن و لذت بردن از این
دیده شدن خالصه نمیشود .سویه دیگر شهرت نیز همان چیزی است که میتوان از
آن به عنوان زیر ذره بین قرار گرفتن نام برد .در چنین وضعیتی ش��ما مدام در معرض
دی��د قرار دارید ،زندگی خصوصی تان نیز در امان نخواهد بود .چنین اس��ت که وقتی
کریس��تیانو رونالدو باشی و رسانهها برایت سر و دست بشکنند ،روزی هم میرسد که
خسته شوی ،کالفه ش��وی ،آرزوی فرار کنی ،آرزوی آرامش داشته باشی و خطاب به
همه کسانی که هر بار میخواهند تو را به داستانی تازه دعوت کنند و ماجرایی جدید
برایت بسازند چنین بگویی «:از شما خواهش میکنم که دست از سر من بردارید».
رونالدو در ادامه پیامیکه در صفحه اجتماعی خود منتش��ر کرده  ،نوش��ته است :
« هر روز برای من یک همسر انتخاب میشود و خبرهای کامال دروغ و بی اساسی درباره
من منتش��ر میش��ود .اجازه دهید تا زندگی عادی خود را دنبال کنم .شما نمیتوانید
ش��هرت من را لکه دار کنید ».او ادامه داد «:من درباره زندگی خصوصی خود صحبت
نکردهام .میخواهم این را به صورت جدی آشکار کنم که رسانهها در هفتههای اخیر به
دنبال تخریب من بودهاند و میخواهند سخنان دروغی را به من نسبت دهند».
رونالدو در پایان سخنان خود درباره فصلی که گذشت ،گفت «:فصل بسیار سختی
را پش��ت سرگذاشتم اما میخواهم از هواداران رئال مادرید تشکر کنم چرا که همواره
از من حمایت کردهاند .شما بسیار به باشگاه خود وفادار هستید».

بحرانخندوانه

کافیس��ت برنامهای بسازی ،کمیمخاطب جذب کند،
ی بخنداند ،کمیتعریف بش��نوی ،بعد داستان خود به
کم 
خود مس��یر دیگری در پیش میگی��رد .حکایت خندوانه
« رامب��د جوان» و تلویزی��ون و برنامههای این گونه همین
اس��ت .برنامه ای که قصد سرگرمیداشته اکنون به فضای
دیگری وارد ش��ده اس��ت .رگههای سیاس��ی پیدا کرده و
مهمانان هم از طیفهای مشخصی انتخاب میشوند و حرفهایی با طبع خودشان بر زبان
میآورند و  ...پس طبیعی است که خندوانه  ،خنده بر لب نیاورد ،حاشیه بسازد ،حاشیه اش
به ش��بکههای اجتماعی کشیده شود و آقای رامبد جوان و تلویزیون همه با هم در معرض
دید مخاطب قرار بگیرند .مخاطب هوش��یار این س��الها ،آماده اس��ت تا خود به قضاوت
بپردازد ،آماده اس��ت تا خود مس��تقیم درباره برنامه ای که میبیند نظر دهد .پس طبیعی
است که رد مشخص سیاسی را در برنامه رامبد جوان کشف کند ،آن را دنبال کند و نسبت
به آن معترض شود و بنویسد که این خندوانه نیست .حاال میماند آقای جوان و برنامه ای
که از اهداف اصلی اش دور ش��ده و کم کم شبیه دیگر برنامههایی از این دست که روزی با
رویکرد سرگرم کردن مخاطب ساخته شدند و روز دیگر هدف مشخص سیاسی پیدا کردند
و بعد از مدتی نیز با ریزش مخاطب به وادی فراموشی سپرده شدند.

باز هم شما و شبکه

از س��تاره پرتغالی نوش��تیم و اعتراضاش به س��رک
کشیدن رسانهها در زندگی خصوصیاش .ظاهرا داستان
فقط به آن سوی مرزها محدود نمیشود .کمیبه اطراف
خود نگاه کنیم .از انبوه س��ایتهای بی نام و نشان گرفته
تا صفحاتی با مخاطبان مختلف در شبکههای اجتماعی،
همه آمادهاند تا هر گونه حرکت و رفتار ش��ما را در معرض
دید دیگران قرار دهند .حاال اگر چهره معروفی هم باشی
که داس��تان پیچیده تر اس��ت .یکی از این چهرههای داخلی خانم مهناز افش��ار بازیگر
سینماس��ت .بازیگری که حاش��یههای زندگ��یاش در معرض دید رس��انههای زرد و
عامه پس��ند قرار دارد و این حاشیه سازی خشم او را برانگیخته است .نمونه اش اتفاقی
اس��ت که در نتیجه تولد فرزندش رخ داده و باعث اعتراض این بازیگر شد .اعتراض این
بازیگر به انتش��ار عکسه��ای فرزندش در فضای مجازی ،در س��ایتهای گوناگون ،به
هم��ان افرادی بود که به خود اجازه میدهند تا برای چند کلیک بیش��تر ،همه اتفاقات
زندگ��ی دیگران را رصد کنند تا چیزی برای انتش��ار پیدا کنند .حاال عکس کودک هم
باشد که برایشان مهم نیس��ت .میروند و عکس وایبرت را بر میدارند و همان داستان
همیشگی .نکنید از این کارها.
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