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ویترین رنگارنگ ماشینبازها در اینستاگرام

علیرضا هنرمنش

پس از انقالب شبکههای اجتماعی در جهان ،بالفاصله دنیای
جــذاب خودرو نیز جایگاه محکمی برای خود دســت و پا کرد
و بــه یکی از اصلیترین ســوژههای تصویــری و خبری تبدیل
شــد .در این میان ،اینســتاگرام هم به عنــوان یکی از چندین
شبک ه اجتماعی پرطرفدار با برخورداری از توان اشتراکگذاری
عکس و ویدئو ،توانســت خیلی زود در تسخیر عاشقان خودرو و
ماشینبازها در آید.
برای اثبات این ادعا کافی اســت در قسمت جستوجوی
اینســتاگرام ،ابتداییتریــن کار یعنــی کلمــات «خودرو»
یا «ماشــین» را تایــپ کنید تا با یک چشــم بر هم زدن با
صفحــات رنگارنــگ و متنوعی در این حوزه مواجه شــوید.
صفحاتــی که هر کدام بــا توجه به ســلیقه فالوورهای گاهاً
میلیونــی خود فعالیت میکنند و با حال و هوای خاص خود،
یعنــی مطالب تخصصــی و فنی گرفته تــا تصاویر جذاب و
دیدنی ،میتوانند ســاعتها شما را در کوچه پس کوچههای
اینستاگرام به گردش وادارند.
اما در این میان هســتند گروهی از فعاالن اینستاگرامی که
فرصت را غنیمت شمرده و داشتههای خود را به ویترینی برای
عموم تبدیل کردند .ویترینی که بیشتر برای ایجاد حس حسرت
و غبطه فالوورهای معمولی خود چیده شــده و دنیایی از تمول
و زرق و برق را به جامعه معرفی میکند .البته اســتقبال از این
صفحات که مکانی شده برای مانور و عرضاندام بچه پولدارها،
همیشه با تعریف و تمجید و حسرت همراه نیست و در بسیاری
اوقات با فحاشی و استهزا از سوی فالوورها نیز مواجه است!

مشخصات صحنه گردانان اصلی

عمده افرادی که عکس و ویدئوی آنها در این صفحات به اشتراک
گذاشته شده ،با کمترین دانش فنی از صنعت خودرو ،تنها با عکس
گرفتن در کنار خودروهای گرانقیمت ،سعی در القای تمکن مالی و
زندگی پُر زرق و برق خود به فالوورهای خود دارند .فالوورهایی که
غالباً از قشر متوسط یا پایین جامعه هستند و به واقع مشخص نیست
انگیزه واقعی آنها از فالوو کردن این صفحات که بیشــتر سوهان
«حظ بصری» چیست؟
روحشان هست تا عاملی برای َ
برای قرار گرفتن در جمع بچه پولدارهای ماشــینباز که اتفاقاً
تعدادشان هم در صفحات اینســتاگرام کم نیست ،باید شرایطی
خاص داشت .در وهله اول باید بدنی فربه و عضالنی ،بینی و گونه
و چانه جراحی شده ،آرایش خاص مو و پوششی عجیب و غریب،
چند حیوان خانگی (ترجیحاً ســگهای غولپیکر و وحشــی) و

برای قرار گرفتن در جمع بچه پولدارهای
ماشینباز که اتفاق ًا تعدادشان هم در صفحات
اینستاگرام کم نیست ،باید شرایطی خاص
داشت .در وهله اول باید بدنی فربه و عضالنی ،بینی و گونه و
چانه جراحی شده ،آرایش خاص مو و پوششی عجیب و
غریب ،چند حیوان خانگی و همچنین یک خانه ویالیی و
سرسبز در مناطق شمالی تهران یا ایران ،یک یا چند دستگاه
خودروی لوکس و میلیاردی داشته باشید!
همچنین یک خانه ویالیی و سرســبز در مناطق شمالی تهران یا
ایران ،یک یا چند دســتگاه خودروی لوکس و میلیاردی (ترجیحاً
بصورت مورب پارک شــوند) داشته باشید! البته اگر فکر میکنید
حضور این ماشینبازهای خاص ،تنها محدود به تهران و چند شهر
بزرگ ایران میشــوند ،سخت در اشتباه هستید ،چون دامنه این
موج وسوسهانگیز به مناطق آزاد هم باز شده تا این جماعت بتوانند
س خود را به رخ رقبا در اقصی نقاط ایران بکشند.
خودروهای لوک 

فحش و ناسزا هم سد راه نیست

تصاویر خودروهــای گرانقیمت و میلیاردی در کنار صاحبان
جــوان و متمول خود همیشــه با تعریــف و تمجید فالوورهای
اینستاگرامی همراه نیست و شاید در بیشتر اوقات با کامنتهای
توهینآمیــز مواجه باشــد .به عنوان مثال یکــی از همین بچه
پولدارهای ماشــینباز که یــد طوالیی در به اشــتراکگذاری
تصاویر خودروهای میلیاردی خود و خانوادهاش دارد در واکنش
به این موضوع گفته« :روزی نیســت کــه زیر عکسهای ما در
اینستاگرام ،فحش و ناسزا ننویسند .حتی برخی اوقات مجبوریم
بــرای مدتی بخش کامنت صفحــات را ببندیم ،اما بگذارید هر
چقدر دوست دارند فحش دهند .این مسأله در همه جای دنیا
وجود دارد و همیشــه افراد متمول مورد هجمه قشر خاصی از
کاربران شبکههای اجتماعی قرار میگیرند ».با تمام این فراز و
فرودها ،باز هم تعداد صفحات این چنینی رو به افزایش اســت
و رشد قارچ گونهای دارد .آن هم به مدد خودروهایی که دنیایی
از اطالعات جالب فنی و علمی را به یدک میکشند و اغلب بچه
پولدارهای اینســتاگرامی و فالوورهای همیشگی ،کوچکترین
تمایلی به دانستن آنها نشان نمیدهند.

