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اندرحكايت معجزات تلفن همراه 

ما همه را سر به زير كرديم

بي مقدمه بي تعارف
سبك ارتباط

7 گروه سمي كه در شبكه هاي اجتماعي آرامشمان را به هم  مي زنند

   مجيد محمد*
از تعليم و تعلم گرفته تا تربيت آقاجون، 
از چوب معلم گرفته تا كمربند آقاجون، 
از نوازش م�ادر گرفت�ه تا نصاي�ح خاله 
ش�ادونه، هيچ كس اندازه گوش�ي تلفن 
همراه نتوانس�ت اينقدر خوب در تربيت 
ما نقش آفريني كند. آن كه آقا جان ما بود 
و مدام در گوش ما مي خواند: پسر سرت 
به كتاب و درس ات باش�د، پسر سرت را 
پايين بين�داز... و مدام با ترك�ه آلبالو ما 
را مي زد، ما اين ش�ديم واي ب�ه آن كه... 
تا اينك�ه جناب تلفن هم�راه محترمانه، 
نرم نرمك و چراغ خاموش وارد همه جاي 

زندگي ما شد. 
      

در آغاز پيداي��ش چنين چي��زي، ابتدا مردم 
هول ش��ده و طبق معمول، برحس��ب عادتي 
هميش��گي، حضور فع��ال در مخاب��رات پيدا 
كردند. هرچه داش��تند فروختن��د ده ها خط 
0912 بخرند. طبق عادت بگذارند زير فرش، 
گران شد بفروشند. نهايت يكي را براي استفاده 
بردارن��د. در آن روزگار مخاب��رات زحم��ت 
مي كش��يد يك گوش��ي تلفن همراه به اندازه 
پاره آجر، سنگين، شبيه بي س��يم پليس، به 
مش��تركان ارائه مي كرد. نهاي��ت آپديت اين 
گوشي ها اين بود كه بعد ها صفحه نمايشگرش 
سبز ش��د و اين در حالي بود كه شركت هايي 
مانند سوني اريكسون در همان دوران گوشي 

توليد كرده بود از كف دست كوچك تر! 
داش��تن موبايل نش��انه هايي از قبيل تمدن، 
مايه داري، مد روز بودن، چش��متون كور شه 
شما نداريد و... بود. خب هركسي هم آنقدر ها 
پول نداش��ت بتواند يك خط با گوشي بخرد. 
استفاده كنندگان به شكل جالبي كه اين روزها 
خنده دار به نظر مي رسد، گوشي به آن بزرگي 
را به كمربند خود، به صورت عمودي با گيره اي 
آهني نصب مي كردند. گاهي اين گيره آهني 
آنقدر تيز بود با دو سه بار در آوردن گوشي از 

محل استقرارش، كمربند پاره مي شد. 
آن روز ها 99 درصد به موبايل مي گفتن موبال، 
با صداي خيلي بلند با گوشي حرف مي زدند، 
اگر با كسي حرف مي زدند و نياز بود از حركات 
دست اس��تفاده كنند حتماً گوشي شان را به 
نشانه آنكه »دلت بس��وزد من دارم تو نداري« 

در دست گرفته و...
ب��اور كني��د اگ��ر همي��ن گوش��ي معروف 
به گوش��ت كوب ك��ه هم اكنون ج��زء نياكان 
گوشي هاي امروزي به حس��اب مي آيد، زنده 
شود و سر از زباله دان تاريخ بيرون بياورد، داد 
مي زند: »من خودم ه��م فكرش رو نمي كردم 
فرزندانم اينقدر شما را به خود وابسته كنند.«

به گزارش بي مقدمه بي تعارف، س��ال گذشته 
مراس��م تجليل از گوشي هاي نس��ل قديم و 
انتصاب چند گوش��ي جديد، در خ��واب اين 
س��تون طنز برگزار ش��د كه برايت��ان خواهم 

نوشت:
 اين مراس��م ابتدا با س��خنراني گوشي يازده 
دوصفر شروع شد. ايش��ان با ابراز رضايت جد 
بزرگ )كه از تمام گوشي هاي دنيا بزرگ تر و 
معروف به پاره آجري بود(، خاطرنشان كردند: 
»پدر مدام در خواب بنده مي آيند و به داشتن 
نوه نتيجه هايي مانند ش��ما افتخار مي كنند و 
هميشه نصيحت مي كنند كه رفتار خوب مهم 
است، نه اينكه شما اندرويدي يا »آيو اس«، سر 
دوتا آي س��ي تغذيه خودتان را خراب نكنيد. 
اين مردم بدون شما ديگر نمي توانند زندگي 
كنند. به نوه من يازده دوصف��ر اعتماد كنيد، 
تكرار مي كنم همه با هم به يازده دوصفر اعتماد 

كنيد تا ايشان شما را به بهترين راه براي تأثير 
بر مردم راهنمايي كنند.«

پس از سخنراني و تجليل از گوشي هاي نسل 
قديم: يازده صفر يك، سي و سه ده، آخرين 
ورژن گوشي دنيا جناب آقاي ايكس به ارائه 
مانيفست پرداخت: »با اينكه از جدايي سوني 
از اريكس��ون هنوز ناراحتيم، اما خرسنديم 
همين موضوع باعث جدايي نادر از سيمين 
شد و فيلمش با آن پايان باز هنوز هم مبهم 
مانده. ما خوشحاليم كه در وجود تمام خانه ها 
حضور داريم. قلب تپنده زن و شوهر ها ماييم 
چراكه تا صداي آالرم ما بيايد، به س��مت ما 
ش��يرجه مي زنند، ببيند چه كسي پيام داده 
است. اين درحالي است كه اگر مردي به خانه 
بيايد، آمده كه آمده! چيز جديدي نيس��ت. 
ما همه مردم را س��ر به زير كرديم. در مترو، 
كوچه، خيابان، حتي در مهماني ها همه سرها 
پايين و حواسشان به ماست. با حضور ما در 
زندگي مردم، حتي يك نفر هم س��ر به هوا 
نيست. ما به مردم اجازه بيرون رفتن از خانه را 
نداديم. مردم عزيز اصاًل بيرون برويد چه كار؟ 
خريد داري؟ با ما به خريد مجازي بپرداز. كار 
بانكي داري؟ با ما به صفحه مجازي بانك خود 
برويد. س��ينما؟ تئاتر؟ كنسرت؟ همه را با ما 
غيرقانوني و قانون��ي، دانلود كن ببين. حتي 
زحمت ديگران را هم كم كن و برايشان ارسال 
يا به قول امروزي ها shareit كن... ترافيك، 
گرما، س��رما، اين همه راه، خانه عمو، عمه، 
دايي، خاله... برويد چه كار؟! حتي دلتان براي 
مامان توران هم تنگ شد، با دوربين هاي ما 
همديگر را ببينيد. ما انتشارات ها را ورشكسته 
كرده ايم، با م��ا كتاب ه��اي اينترنتي دانلود 
كني��د، از كاغذ و حمل كتاب، ژس��ت كتاب 
دست گرفتن در كنج خانه، در امان بمانيد. ما 
به خاطر شما مردم عكاس ها و توليدكنندگان 
دوربين را كنار زدي��م، با ما بهترين عكس ها 
را بگيريد، چاپ ه��م نكنيد ك��ه در قلب ما 
»حافظ��ه خارج��ي« و در ي��اد و خاطره ما 
»حافظه داخل��ي« براي هميش��ه خواهيد 
ماند... ما حتي ازدواج ها را آس��ان تر كرديم؛ 
چه نيازي است برويد تحقيق و...؛ كافي است 
شماره دختر خانم يا آقا پسري را در ما ذخيره 
كنيد، به ثانيه اي نش��ده ما كل��ي پروفايل با 
عكس هاي آتليه اي به شما مي دهيم »ببين 
نخواستي بگو نه!« ما حتي خودمان را برايتان 
بزرگ، باري��ك، تخت كرده ايم ت��ا نيازي به 
لپ تاپ نداش��ته باش��يد. تا بدانيد ما چقدر 

مؤثر هستيم!«
آنق��در يك ع��ده در اين م��ورد افراطي عمل 
كرده اند كه از هر اپراتوري دو سيم كارت خريده 
و دو گوشي »سه سيم كارته« با خودشان دارند. 

بماند كه چه استفاده هاي جالبي هم دارند. 
يك عده هم ك��ه هرچه بلد هس��تند همه در 
جهت منفي اس��ت. طرف دارد حرف مي زند 
صدايش را ضبط مي كنند. يكي در حادثه دارد 
جان مي ده��د با او س��لفي مي گيرند. خانمي 
در برف ليز مي خورد پايش مي ش��كند، فيلم 
مي گيرند سريع منتشر مي كنند و مي نويسند: 
»يك نفر به خاطر گراني پياز، خودش را در برف 

به زمين كوبيد!«
يك عده هم هس��تند حواسش��ان نيست كه 
آهنگ پيش��واز و زن��گ گوشي ش��ان بيانگر 

شخصيت آنهاست... 
كاًل در اينكه اس��تفاده اي س��الم از همه چيز 

داريم، زبانزد خاص و عام هستيم. 
يكي هم نيست بفرمايد: جوان! اين همه اخبار 
بد منتشر كردي، شد يك خبر خوب به مادرت 
برساني كه من در دانشگاه قبول شدم؟ يا تولد 
فالني است مبارك باشد؟ شد يك بار جاي اين 
همه چت هاي بيهوده، فوروارد كردن حرف هاي 
صد من يك غ��از كانال هاي بي هويت، س��رك 
كش��يدن در پروفايل هاي ديگران و...، يك بار 
گوشي ات را زمين بگذاري دست رو به آسمان 
بلند كني خدا را به خاط��ر خيلي چيزهايي كه 
خودت مي داني شكر كني؟ ش��د گوشي ات را 
زمين بگذاري به رنگ پريده پدرت، به دست هاي 
خس��ته مادرت نگاه كني، اصاًل مي داني توجه 
چيس��ت؟ به خدا اين چشم ها و انگشت شست 
تو به خاطر استفاده زياد از گوشي از كار خواهد 
افتاد.  جاي شكرش باقي است. همچين ها هم 
بد هم نشده. جامعه اي با آدم هايي سربه زير كه 

همه در عوالم خودشان سير مي كنند. 
*مددكار اجتماعي

طرف دارد حرف مي زند صدايش را 
ضبط مي كنند. يكي در حادثه دارد 
جان مي دهد با او سلفي مي گيرند. 
خانمي در برف ليز مي خورد پايش 
مي ش�كند، فيلم مي گيرند سريع 
منتش�ر مي كنند و مي نويس�ند: 
ي�ك نف�ر به خاط�ر گران�ي پياز، 
خودش را در ب�رف به زمين كوبيد!

در رسانه هاي اجتماعي هيچ اصول واقعي 
يا محدوديتي براي پايبندي وجود ندارد، 
نياز به خودتنظيمي كمي هست و هيچ گونه 
حضور فيزيكي  نيست كه با آن دست وپنجه 
نرم كني�م. افراد نه تنها هي�چ تاواني براي 
رفتار بي ادبانه و سمي ش�ان نمي پردازند، 
بلكه مي توانند افرادي با ذهنيت مش�ابه 
پيدا كنن�د كه آنها هم احس�اس مي كنند 
ب�ا ممنوعيت ه�اي فرهيخت�ه زندگ�ي 
اجتماعي اذي�ت و محدود ش�ده اند. آنها 
مي توانند نوعي قبيله سمي شكل بدهند 
كه به خودش اعتبار مي بخش�د. اين مدل 
افراد، ك�ه اج�ازه دارن�د در رس�انه هاي 
اجتماعي آزادانه بچرخن�د، اغلب تجربه 
زندگ�ي بقيه م�ان را خ�راب مي كنن�د

مراقب باشيد به دست ترول هاي مجازي ترور نشويد!
رابرت گرين، نويسنده كتاب »قوانين طبيعت بشري« 
هفت گروهي را معرف�ي مي كند كه در ش�بكه هاي 
اجتماعي، در نبود ارتباط رودرروي كاربران، آرامش 
بقي�ه را به هم مي ريزند. وي در اي�ن كتاب همچنين 
راه هايي براي مهاركردن قدرت مخرب آنها پيشنهاد 
مي ده�د. گري�ن نويس�نده اي امريكايي اس�ت كه 
ش�ش كتابش در س�طح جهان پرفروش ش�ده اند و 
برخ�ي يادداش�ت هاي او را مي ت�وان در نيويوركر، 
نيويورك تايمز، اس�ليت و واشنگتن پست پيدا كرد. 
اين مطلب برگرفته از كتاب قوانين طبيعت بش�ري 
)The Laws of Human Nature(  اس�ت ك�ه با 
عنوان »رابرت گرين هفت گروه از افرادي را معرفي 
مي كند كه در ش�بكه هاي اجتماعي آرامشمان را به 
 هم  مي زنند« و با ترجمه ميترا دانش�ور در وبسايت 
ترجمان منتشر شده اس�ت. مقاله گرين را با اندكي 

تلخيص در ادامه مي خوانيد. 
         

روال آرام و بي تنش زندگي اجتماعي هميش��ه وابس��ته به 
پذيرش و پايبندي به محدوديت هاي اساس��ي و مشخصي 
ب��راي رفتار ب��وده اس��ت. نمي تواني��م به س��ادگي هر چه 
مي خواهيم بگوييم يا انجام بدهيم يا به افراد توهين كنيم، 
بدون اينكه برايش تاواني مثل انزوا، طردشدن و... نپردازيم. 
اما چه مي ش��ود اگر ديگر مجبور نباش��يم براي خش��ن يا 
بددهان بودن، احساس شرمندگي كنيم؟ و چه مي شود اگر 
مؤلفه حضور فيزيكي افراد را حذف كنيم كه اغلب مانع رفتار 
بي ادبانه مي شود؟ آن افرادي در بينمان كه كنترل خودشان 
و كنترل گرايش هاي سمي برايش��ان سخت است، ناگهان 
دستشان باز مي ش��ود تا در خودخواهي بي مرزشان افراط 

كنند و زندگي اجتماعي مهيب شود. 
اين سناريويي است كه در رسانه هاي اجتماعي با آن مواجه 
هس��تيم، جايي كه هيچ اصول واقعي ي��ا محدوديتي براي 
پايبندي وجود ن��دارد، نياز به خودتنظيمي كمي هس��ت 
و هيچ گونه حضور فيزيكي  نيس��ت كه با آن دس��ت وپنجه 
نرم كنيم. اف��راد نه تنها هي��چ تاواني براي رفت��ار بي ادبانه 
و سمي ش��ان نمي پردازن��د، بلك��ه مي توانن��د اف��رادي با 
ذهنيت مش��ابه پيدا كنند كه آنها هم احساس مي كنند با 
ممنوعيت هاي فرهيخته زندگي اجتماعي اذيت و محدود 
شده اند. آنها مي توانند نوعي قبيله سمي شكل بدهند كه به 
خودش اعتبار مي بخشد. اين مدل افراد، كه اجازه دارند در 
رسانه هاي اجتماعي آزادانه بچرخند، اغلب تجربه زندگي 

بقيه مان را خراب مي كنند. 
در كنارآمدن با اين مدل افراد با وضعيت دش��واري روبه رو 
هستيم: آيا ما هم آنها را تحت فشار قرار بدهيم، از خودمان در 
برابر آزارهايشان دفاع كنيم و ريسك دعواي زشتي را به جان 
بخريم؟ يا كنار بكش��يم و اجازه دهيم بدون اينكه مجازات 
شوند، به ما حمله كنند؟ جواب اين وضع بغرنج اغلب بستگي 
به طبيعت بي كم وكاسِت فرد سمي مقابلمان دارد. در ادامه، 
هفت مدل رايج افراد سمي معرفي مي شوند كه در رسانه هاي 
اجتماعي با آنها مواجه مي شويم و مناسب ترين استراتژي ها 

براي مقابله يا مديريتشان نيز گفته مي شود. 
1- ُدم به تله حسودها ندهيم

ش��ايد موفقيتي در حوزه يا پروژه خاصي داش��ته باشيم و 
اين موضوع علني ش��ود. در نقطه اي، ناگه��ان خودمان را 
زير حمله دوس��ت يا فالوري در رس��انه هاي اجتماعي مان 
مي بينيم. با اين فك��ر تنها مي مانيم كه اي��ن حمله از كجا 
مي آيد. شايد كمي به خودمان ش��ك كنيم، اما بعد ميل به 
دفاع از خودمان وارد عمل مي شود و با حرارت از موقعيتمان 
دفاع مي كنيم و نبردي ادامه دار شكل مي گيرد. بااين حال، 
درنهايت، باز هم كمي احساس ناراحتي مي كنيم و حسرت 
مي خوريم كه چرا آنقدر درگير ش��ده ايم. شايد حتي حس 
كنيم ُدم به تله داده ايم و دعوايي را ش��روع كرده ايم كه آن 

فرد خواهانش بود. 
وقتي از ذات حمله آگاه شويم، مي توانيم جلوي خودمان را بگيريم 
كه دم به تله آنها ندهيم. اگر باعث آس��يب جدي به حيثيت ما 
مي شوند، مي توانيم مؤدبانه و با خونسردي از خودمان دفاع كنيم: 
به بي منطقي استدالل هايشان اشاره كنيم و اين آخرين حرفمان 
دراين باره باشد. در صورت لزوم هميشه مي توانيم پشيمان ظاهر 
شويم، ظاهراً با آنها موافقت كنيم و با شوخي خودمان را دست 

بيندازيم و حسادت آنها را فروبنشانيم و خنثي كنيم. 
2- مهاجمان منفعل، ظاهر منصف و متمدني دارند

وسط بحث آناليني هستيم كه صدايي اجتناب ناپذير ظاهر 

مي ش��ود و اظهارنظري مي كند كه كفرمان را درمي آورد. 
آنها جواب بحثمان را مي دهند كه عملي كاماًل مجاز است، 
اما طوري اين كار را مي كنند كه به نوعي باعث تمسخر ما و 
نظراتمان مي شود، بدون اينكه واقعاً درك كنند در تالشيم تا 
چه بگوييم. مثالً از انواع كلمات دوپهلو براي توصيف موقعيت 
ما استفاده مي كنند -  كنايه آميز، غيراخالقي، واپس گرايانه، 
ماكياوليس��تي - درحالي كه تظاهر مي كنند بي طرفانه در 
حال بحث با ما هستند. اگر دقيق به انتقادهايشان نگاه شود، 
مبهم، توهين آميز و پر از تعميم هاي نامطمئني هستند كه 

دفاع از خودمان در برابرشان دشوار است. 
با درك اينك��ه چنين اف��رادي چقدر باع��ث كالفگي مان 
مي شوند و اينكه تاكتيك هايش��ان چقدر نامطمئن است، 
مي فهميم كه با مدل مهاجم منفعل س��روكار داريم. آنها، 
براي استتار، از تمسخر و شوخي استفاده مي كنند تا تعداد 
بيشتري از مخاطبان گسترده تر رسانه هاي اجتماعي را بازي 
بدهند؛ انگار اين كار باعث مي شود استداللشان بهتر بشود. 
مهاجم منفعل كاماًل ش��بيه به مدل اول است اما اين مدل 
آدم دوست دارد ظاهر منصف و متمدن خود را حفظ كند: 
فقط در بحث مشاركت مي كند. حمله هايش غيرمستقيم و 
توهين آميز است، هميشه جلوي جمع بازي مي كند، آنقدر 

دنبال به دام انداختمان است تا از كوره دربرويم. 
با شناخت اين مدل افراد كه صريح حرف نمي زنند، نبايد در 
دام جواب مستقيم به آنها بيفتيم. جواب آتش را بايد با آتش 
داد. بدون اينكه تهاجمي يا عصباني شويد، از تاكتيكي كه 
استفاده مي كنند صحبت كنيد و با آرامش ذات حمله شان 
را افشا كنيد. آينه را مقابلشان بگيريد و با ربط دادن مسائل يا 
استدالل آدم پوشالي، به نحوي گناه را به خودشان برگردانيد 

كه ذات نامطمئنشان را آشكار و اوضاع را عوض مي كند. 
3- فريب پهلوان پنبه هاي روشنفكر را نخوريم

خودم��ان را در گفت وگو يا بح��ث با كس��ي مي بينيم كه 
اعتمادبه نفس فوق العاده اي از او س��اطع مي ش��ود. سبك 
نوشتنش هم بسيار پيش��گيرانه است. ش��ايد به آدم هاي 
مهم و برجس��ته روش��نفكر ارجاع بدهد؛ ان��گار اين كار به 
ايده هايش تقدس مي بخشد. يا به صورت متوالي و به سرعت 
باد با مقداري زيادي آمار، تحقيق و نقل قول هاي معروف به 
گفته هاي تحكم آميزش اعتبار مي بخشد، آنقدر سريع كه 
نتوانيم اعتراض كنيم يا كنترلي بر بحث داشته باشيم. آنها 
از تعميم ها و زبان هاي مختلف دانشگاهي و علمي استفاده 
مي كنند كه ظاهراً با موقعيت ما در تناقض اس��ت. با چنان 
باور راس��خ و اقتداري بحث مي كنند كه افراد زياد ديگري 
تحت تأثير ق��رار مي گيرند يا به وحش��ت مي افتن��د و باور 

مي كنند كه با متفكري مهم روبه رو هستند. 
هيچ وقت نبايد به خودم��ان اجازه بدهيم اي��ن مدل افراد 
مرعوبمان كنند؛ آنها پهلوان پنبه هس��تند. در رسانه هاي 
اجتماعي مي توانند اداي فرد روش��نفكري را دربياورند، اما 
اگر مي توانستيم پشت پرده را ببينيم، فردي را مي ديديم كه 
غرق در تشويش  است. تفاوت بين لحن و منزلت واقعي آنها، 
زيادي ناجور و خنده دار اس��ت. اما در رسانه هاي اجتماعي 
مي توانند اين مسئله را مخفي كنند. اگر به دقت به ايده هاي 
واقعي آنها نگاه كنيم، پش��ت تمام آن رجزخواني ها، ارزش 
كمشان را مي بينيم. آنها روي اين حساب مي كنند كه لحن 

و ژست مقتدرانه شان باعث ارعاب افراد شود. 
وقتي مقابل اين نوع افراد قرار مي گيريم، بايد پشت ژستشان 
را ببينيم. وقتي وارد بحثي با آنها شويد كه از آن مي ترسند، 
به تعميم هايشان اعتراض كنيد و درباره منابعشان بپرسيد، 
مجبور مي شوند با چيزي درك شدني كه پشت تمام آن انواع 
زبان وجود دارد، به حرف هايشان اعتبار ببخشند. مجبورشان 
كنيد آنچه واقعاً مي گويند را آشكار كنند تا همه به كم مايگي 

ايده هايشان پي ببرند. 
4- يك عذرخواهي ماليم از مبارزان خشمگين

وارد بحثي درباره هر موضوعي مي شويم و حرفي مي زنيم كه 
به نظر خودمان بي خطر يا بديهي است. بعد، ناگهان تحت 
حمله غضب آلود كسي قرار مي گيريم كه ما را به بي تفاوتي 
بي شعورانه و ايس��تادگي در مقابل پيشرفت متهم مي كند. 
شايد اظهارنظرمان نه حرفي قطعي كه انديشه اي گذرا باشد، 
يا كمي كنايه در آن باشد يا زمينه خاصي داشته باشد و به 
زنجيره اي از بحث هايي مربوط باشد كه در چنين رسانه اي 
نمي توانيم با جزئيات توضيحش دهيم. اما فردي كه ما را به 
گناه اخالقي فاحشي متهم مي كند فرض را بر اين گذاشته 
است كه ما اصرار قطعي بر ايده هايمان داريم. از اين حرف ما 
تفسيري كرده اند كه ظاهراً با برافروختگي حق به جانبشان 
همخواني دارد. حاال ناگهان خودمان را زير حمله اي از طرف 
انبوهي از مبارزاني مي بينيم كه ناجوانمردانه با هم بر سرمان 

خراب مي شوند. 
در جهان واقعي اين مدل افراد تقريب��اً همه كس را با لحن 
حق به جانب و توبيخگرانه و برتري اخالقي خود رنجانده و 
بيزار مي كنند، اما در جهان آنالين كه انبوهي از هم رزمانشان 
پشت آنها هستند، مي توانند تقريباً بدون مجازات عمل كنند. 
وقتي آنها با عبارتي منفي به ما برچسب بزنند، راه هايي پيدا 
مي كنند تا هر آنچه مي نويس��يم را طوري تغيير بدهند كه 
با تفسيرشان جور دربيايد. يك واكنش احتمالي مي تواند با 
شوخي همراه باشد؛ چون آنها عموماً شوخي ندارند، واكنش 
افراطي نشان مي دهند و ش��ايد مضحك به نظر برسند، اما 
حتي اين كار هم ممكن اس��ت تاكتيكي زيادي خطرناك 
باشد كه جمعيتي را به جانتان بيندازد. بهترين كار اين است 
كه خيلي زود، احتماالً با يك عذرخواهي ماليم، بي صدا كنار 

بكشيد و صبر كنيد تا فراموشتان كنند. 
5- ذاِت »ساِز  مخالف زن« ها را از هم بپاشيد

در ابتدا اين مدل آدم شايد نسبتاً سرگرم كننده به نظر برسد. 
در هر بحثي هميشه پنبه ايده هاي ديگران را زده و خالف 
باورهاي مرسوم حرف مي زنند. حتي ممكن است حرف هاي 
نيشدارش كمي دلچسب به نظر بيايد. اما بعد از مدتي معلوم 
مي ش��ود كه اين همه چيزي اس��ت كه در چنته دارد. آنها 
فقط دوست دارند با همه چيز مخالف باشند و دشمني به پا 
كنند. آنها توانايي ذاتي براي شناس��ايي هرگونه تناقض در 
بحث هايمان و بزرگ كردن بيش ازحد اين تناقض ها دارند. 
در برخورد با اين مدل، متوجه مي شويد كه اگرچه مي توانند 
شوخي هاي تندي كنند، اصاًل با شوخي هايي كه به قيمت 
آبرويشان تمام ش��ود، مهربانانه برخورد نمي كنند. دليلش 
اين است كه آنها در عمق وجودش��ان حس مي كنند مايه 
كافي ندارند و بايد با ژس��ت تدافعي خشمگينانه جبرانش 
كنند. بحث كردن با چنين آدم هايي بسيار دشوار است. آنها 

مي توانند در دفاع از خود خطرناك شوند. براي اينكه ذاِت 
ساِز مخالف زن آنها را از هم بپاشيد، واقعاً با آنها موافقت كنيد، 
درعين حال كمي استداللشان را تغيير بدهيد و اگر مخالفت 
كردند، حاال دارند ايده قبلي خودشان را نقض مي كنند و در 

دام خودشان افتاده اند!
6- آنها تشنه توجه ولي آزاردهنده اند

در مواجهه با پست هاي اين افراد، انگار در حال تعامل با فردي 
واقعاً برجسته هستيم. آنها در عكس هايشان هميشه لبخند 
به لب دارند و ظاهراً اوقات فوق العاده اي را سپري مي كنند. 
براي تعطي��الت به ش��گفت انگيزترين و هيجان انگيزترين 
مكان ها مي روند. مخصوصاً هميشه از بهترين و جديدترين 
آرمان ها طرفداري مي كنند. در حين بچه بزرگ كردن، دارند 
چهارمين رمانشان را مي نويسند و درعين حال كسب وكار 
تازه و داغي را ش��روع مي كنن��د. هميش��ه نقل قول هايي 
مي نويس��ند كه نگرش مثبت و ارزش هاي معنوي را تبليغ 
مي كن��د و به هم��ه توصيه هايي مي كنند. بعد از س��ومين 
يا چهارمين باري كه اين پس��ت ها و تصاوي��ر را مي بينيد و 
داستان هايش��ان را مي خوانيد، كمي آزاردهنده مي شوند. 
در مقطعي آنها كاري جز دامن زدن به تشويش هايمان انجام 
نمي دهند: »آي��ا دارم خوب پيش م��ي روم؟ يك رمان هم 
ننوشته ام، چه برسد به اينكه كسب وكاري هم شروع كنم.« 
و »توصيه« هايشان كفرمان را درمي آورد؛ ايده هايشان ظاهراً 
كمي پوچ و تحميلي است. اگر اين روال ادامه داشته باشد، 
آزردگي مان به حسادت و خصومت تبديل مي شود. واقعيت 
اين است كه با فردي شديداً خودشيفته سروكار داريم. در 
زندگي واقعي، سريع پشت حقه بازي هاي چنين آدم هايي را 
مي بينيم، اما در دنياي مجازي تشخيص اين واقعيت دشوار 
است. آنها مي دانند چطور توهم هيجان، موفقيت و خلوص 
اخالقي ايجاد كنن��د. اين مدل افراد به ان��دازه بقيه مخرب 
يا شرور نيس��تند؛ درواقع، بايد متأسف باش��يم كه پوچي 
دروني ش��ان آنها را پيش مي برد. تنها خطرشان تشويش و 
حسادتي اس��ت كه در ما به وجود مي آورد. وقتي آزردگي 
ايجاد مي ش��ود، بهترين كار اين است كه در دنياي مجازي 

دوستي با آنها را قطع كنيم. 
7- مراقب ترول هاي پوچ انگار باشيد

ممكن اس��ت در هر بحث آناليني درباره سياس��ت يا يك 
موضوع فرهنگي حساس شركت كنيم يا خبري شخصي را 
در حلقه دوس��تانمان پخش كنيم. ناگهان صدايي با نظر يا 
تصويري فتوشاپ شده دخالت مي كند كه ظاهراً مخصوصاً 
براي غافلگيري و توهين به ما طراحي شده است. با احساس 
آزردگي از اين مزاحمت و كاماًل عصباني، غريزه طبيعي مان 
اين است كه به نوعي جوابش را بدهيم: تشر بزنيم، خجالتش 
بدهي��م و توهين هاي خودم��ان را فرياد بزني��م. فردي كه 
اينجا با آن روبه رو هس��تيم يك ترول معمولي نيس��ت، اما 
شايد مخرب ترين نوع در خانواده ترول ها*باشد. ترول هاي 
پوچ انگار در عمق وجودشان احس��اس حقارت و تشويش 
مي كنند و براي جبرانش دنبال آسيب زدن به افراد و تخريب 
هر چيز ارزشمندي هستند. اين شيوه آنهاست تا جلب توجه 
كرده و احساس كنند بزرگ تر هستند. اين تنها شكل قدرتي 
است كه مي توانند داشته باشند و از اينكه ديگران را كفري 
كنند و حتي باعث ايجاد تنفر در آنها بشوند، هيجان مفرطي 

كسب مي كنند و در همين كار ماهر مي شوند. 
در زندگي واقعي، افراد بالغي كه با نظرات و كارهايشان باعث 
اين نوع آسيب هاي احساسي مي شوند، عموماً تاوان كارشان 
را به طور واقعي و دردناكي مي پردازند، اما اجراي اين مدل 
بازي به شكل آنالين هيچ جرئتي نمي خواهد. حتي فردي 
با خجالتي ترين روحيه، با امنيت ناش��ي از ناشناس بودن، 
مي تواند از برون ري��زي چنين تماي��الت بچگانه اي براي 
ش��ورش و دريدگي لذت بب��رد و به همين دلي��ل، دنياي 
آنالين مثل آهنربا اي��ن افراد پر از نفرت و سركوب ش��ده 
را به خود جذب مي كند. پش��ت ماس��ك مج��ازي چنين 
ترول هايي، اليه هايي از تش��ويش عميق وجود دارد و اگر 
كس��ي با فاش كردن نقص هايشان دس��ت باال را بگيرد، از 
كوره درمي روند. يادتان باشد، پشت آن ظاهر مردانه، روحي 
لرزان و ترس��و قرار دارد كه فقط مي تواند به طور ناشناس 
پرورش پيدا كند. همگي با عبارت »بهانه اي دست ترول ها 
ندهيد« آشنا هستيم. به آنها نش��ان دهيد آنقدر كوچك 
هس��تند كه حتي ارزش ندارند خودتان را به خاطرشان به 

دردسر بيندازيد. 
*ترول ها: تخريبگرها، مزاحم ها و فتنه كنندگان 
فضاي مجازي


