
«قبض و بسط» در سرزمينى كه «شاپرك» ندارد!

يادداشت

» احمد شريف پور

در ميان تمام شركت هاى بزرگى كه كسب وكارشان 
را بر بستر اينترنت استوار كرده اند، آمازون نمونه اى 
خاص و منحصر به فرد است. داليل متعددى براى اين 
امر وجود دارد. نخست اين كه برخالف شركت هايى 
نظيــر گوگل و اپل و مايكروســافت بــا محصوالت 
فيزيكى معمولى مرتبط با زندگى روزمره (و نه فقط 
كاالهاى ديجيتال) سر و كار دارد. دوم اين كه كارش 
را بــه كااليى خاص محدود نكرده و همان گونه كه از 
لوگوى آمازون و پيكان نارنجى اش مشــخص است 
همه جور كااليى از A تا Z (همان از شير مرغ تا جان 
آدميزاد خودمــان) را براى عرضــه در اختيار دارد. 
سوم اين كه در عين تبديل شدن به يك هايپر ماركت 
اينترنتى كه مى توانــد كل مايحتاج زندگى روزمره را 
عرضه كند، از مبحث محتواى ديجيتال هم غافل نبوده 
است. با ابزارى به سادگى كيندل بدون آن زرق و برق 
گجت هاى كنونى و بدون درگير شدن در جنگ تراكم 
پيكسل ها و سرعت پردازنده ها توانسته عادت مطالعه 
را به ســطح جديدى ارتقا دهد. كار به جايى رســيده 
است كه حتى در وبالگ هاى وطنى هم صحبت از اين 
اســت كه اگر امكان خريد سهام شركت هاى خارجى 
در ايران وجود داشت، به جاى شركتى مانند اپل بهتر 

بود به سراغ آمازون مى رفتيم.
و به نظر مــن در هيچ يك از اين موارد نبايد نقش 
كليدى، ديدگاه هاى خاص و آينده نگرى رئيس شركت 
يعنى «جف بزوس» را دســت كــم گرفت. بزوس نيز 
درســت مانند شــركت اش فردى خاص، ميلياردرى 
منحصر به فرد و گاه كمى عجيب و غريب است. مدتى 
قبل و در اوايل ماه آگوســت، او دو شــوك پياپى را 
به فعاالن حوزه آى تى و به خصوص اصحاب رسانه 
وارد كرد. شــوك نخســت، خريد روزنامه كهنه كار 
واشنگتن پست به قيمت 250 ميليون دالر بود. چيزى 
كــه جذابيت اين خبــر را دو چندان مى كــرد اين بود 
كه بزوس اين خريد را از ثروت شــخصى اش انجام 
داده بود و موضوع هيچ ارتباطى با شــركت آمازون 

نداشت.
واشــنگتن پســت با قدمتــى 136 ســاله يكى از 
مشهورترين و تأثيرگذارترين رسانه هاى اياالت متحده 
به شمار مى رود. در ســال هاى نخستين دهه 1970 
ميالدى و با افشاگرى هاى مرتبط با رسوايى واترگيت 

اين روزنامه دوران اوج شــهرت و اثرگذارى خود را 
تجربه مى كرد. «پســت» به رغم اين كه در چند ســال 
گذشــته همواره بــا زيان مالى مواجه بــود، هنوز تا 
حدودى استوارى و پيش كسوتى خود را حفظ كرده 
بود. هنوز موج تحليل ها و اخبار و نتيجه گيرى ها از اين 
اقدام بزوس به اوج نرســيده بود كه خبر دوم شوك 
شديدترى را به وجود آورد. بزوس اعالم كرده بود كه 
اين خريد را در اواخر شب و در هنگام وب گردى هاى 
بى هدف «به اشتباه» و اتفاقى انجام داده است و ادعا 
كرد كه روز بعد و از طريق كنترل گردش حســابش 
متوجه انجام اين خريد شده است! همچنين گفته بود 
كه تمام روز بعد را سرگرم صحبت با امور مشتريان 
واشــنگتن پست بوده است تا خريدش را لغو كرده و 

پولش را پس بگيرد.
مــن به دو دليــل خبر دوم را باور نــدارم و البته، 
پس از آن موضــوع را دنبال نكرده ام تا از صحت و 
ســقم آن اطمينان كامل حاصل كنم. دليل نخست اين 
كه حتى در كشــور ما كه سابقه بانك دارى اينترنتى 
هنوز به يك دهه نمى رسد و «شاپرك» و ماجراهايش 
تازه جايگزين شــتاب و سحاب و سرويس هاى ديگر 
شــده اند، شما براى خريد يك شــارژ 2000 تومانى 
براى تلفن همراه تان بايد چندين و چند كليك را انجام 
دهيد، از ســايت فروشــنده به درگاه پرداخت يكى از 
بانك ها رفته و برگرديد، رمز اينترنتى و تاريخ انقضاى 
كارت تان را وارد كنيد و الى آخر. با چنين سابقه ذهنى 
من به هيــچ عنوان نمى توانم بپذيــرم كه نوزدهمين 
فرد ثروتمند جهان كه خودش كسب وكارى اينترنتى 
را اداره مى كنــد و از تمام جزئيات خريدهاى اينترنى 
آگاه است روى لينكى كليك كرده، اطالعات مربوط به 
حساب بانكى اش با موجودى ميلياردى در مرورگرش 
ذخيره شده بوده و با چند بار كليك Next بدون هيچ 

توجهى خريدى 250 ميليون دالرى انجام داده باشد.
اما پيش از توضيح دليــل دوم به مقدمه اى كوتاه 
نياز است. در جايى خواندم كه بسيارى از ابزارهايى 
كه بشــر مى ســازد دورانى از قبض و بسط را طى 
مى كننــد. با ظهــور اينترنــت و در دوران «بســط» 
ســعى كرديم هرچيزى از اســناد و متون، كتاب ها، 
فيلم ها و ســرگرمى، بانكــدارى، خريد كاالها و حتى 
ديدوبازديدهــاى دوســتانه را اينترنتى كــرده و به 

فضاى مجازى منتقل كنيم. با توســعه نفوذ اينترنت 
«وب 2» را تعريــف كرديم و ادبيات و روزنامه نگارى 
را هم به دست عامه كاربران داديم. اما مدتى است كه 
دوران «قبض» آغاز شده است. كم كم متوجه شده ايم 
كــه اينترنت جاى همه چيز را نمى گيرد. ديدن و لمس 
يك كاال پيش از خريد لذت بسيار بيشترى تا چرخيدن 
حول مدل ســه بعدى آن دارد. همه وظايف يك شغل 
را نمى تــوان از راه دور و با تمــاس ديجيتال انجام 
داد و ارتباط داشــتن در شبكه هاى اجتماعى هيچ گاه 
جايگزين رفت وآمد خانوادگى و دوستانه نخواهد شد. 
اكنون بيدار شده ايم و داريم درباره حد نفوذ اينترنت 
در زندگى مان و هايپ هايى كه براساس آن ساخته ايم، 

تجديد نظر مى كنيم.
دليل يا توجيه دوم من براى نپذيرفتن اتفاقى بودن 
خريــد بزوس ريشــه در همين «قبض» ابــزار دارد. 
آمازون براى فروش شــير مرغ تــا جان آدميزادش 
بايد تبليغ كند، بايد خودش را نه فقط به شــهروندان 
دنياى مجازى كه به افراد عادى هم بشناساند. ممكن 
اســت توييت كارل ايكان (Carl Icahn) بتواند ارزش 
ســهام اپل را چند درصد افزايش دهد، ممكن اســت 
كاربــران رديــت موضوعى حاشــيه اى را داغ كرده 
و توجــه همه را بــه آن جلب كنند، ممكن اســت اپل 
وبالگ نويس ويژه اى داشته باشد، اما روزنامه نگارى 
شــهروندى هيچ گاه جايگزين روزنامه هاى حرفه اى 
معمول نخواهد شــد. اگرچه چندين روزنامه و مجله 
انتشــار نســخه كاغذى خود را متوقف كرده اند، اما 
طيــف مخاطبان آن ها اغلب با دنياى ديجيتال آشــنا 
بوده اند و قصد تأثير در تمام افراد جامعه را نداشــته 
و نمى تواننــد همــه مخاطبــان روزنامه هــاى عادى

 را جذب كنند.
به گمانم بزوس به خوبى مى داند «واشنگتن پست» 
حتى اگــر در حــال زيان دهى هم باشــد مخاطبانى 
متفاوت از تمام منابع خبرى آنالين دارد و در دستان 
يك مدير كارآمد و بابصيرت سودى بسيار بيش تر از 
زيان هاى ساليانه اش را نصيب آمازون خواهد كرد. به 
نظر من قضيه از اين قرار است كه يك كارآفرين خبره 
اينترنتى، نبود «شاپرك» را بهانه كرده تا از اعتراف به 
اين كه دوران «قبض» اينترنت فرا رسيده شانه خالى 

كند!
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