
 » موبي ديك چنان كه گويي در مرداب فرورفته 
باشد گرد محور خود چرخيد و به حال حمله، 
جناح نزديك تر خود را به طرف دماغه غلتاند و بي آنكه سوراخي 
در آن پدي��د آورد، چنان ناگهاني قاي��ق را برگرداند كه اگر به 
خاطر قس��مت برآمده جاي پارو كه در آن لحظه به آن چنگ 
زده بود نبود، بار ديگر )ناخدا( اََهب بار ديگر به ميان دريا پرتاپ 
مي شد. « داستان موبي ديك از آن قصه هاي قديمي است، از 
آن رمان هاي كالسيك كه اگر كسي هم آن را نخوانده باشد نام 
و كليت داستان آن را مي داند. داستان رويارويي ناخدا اهب با 
يك نهنگ سفيد، روايت جنگي كه دست آخر به در هم شكستن 
كشتي و قرباني شدن تمامي خدمه آن ختم مي شود، جز يك 
بازمانده كه قرار است از زبان او، داستان هرمان ملويل نوشته 
شود. موبي ديك يا نهنگ سفيد يكي از نمونه هاي جدال بين 
خير و شر است، يكي از نمونه هاي متعلق به ادبيات كالسيك. 
حاال دنيا نسخه هاي ديگري از نهنگ هاي استعاري خودش را 
دارد، دنياي مدرن، دنياي نهنگ آبي اس��ت و داستاني كه به 
جاي ورق هاي كتاب سر از گوشي هاي هوشمند هزاران نوجوان 
درآورد و تعدادي از آنها را به كام مرگ كشاند. در كتاب موبي 
ديك با ترجمه پرويز داريوش، ناخدا اهب در صفحه 421 همراه 
موبي ديك در دريا ناپديد مي شود، در بازي نهنگ آبي 50 روز 
طول مي كشيد تا قربانيان دست به خودكشي بزنند. داستان 
نهنگ آبي تبديل شد به پرونده اي كه براي بسته شدن آن پاي 
پليس و دولت روس��يه به ميان آمد و پس از آن در كشورهاي 
ديگر دولت ها و رسانه ها و روانشناسان دست به كار بررسي و 
چاره انديشي براي آن شدند. اين روايت مدرن از مرگ به خاطر 
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وي كي يك شبكه اجتماعي محبوب در روسيه است، از همين 
طريق بود كه گروه نهنگ آبي به راه افتاد و دستورالعمل رفتن 
به س��وي مرگ داوطلبانه در اختيار نوجواناني كه به اين گروه 
مي پيوستند، قرار مي گرفت. اين دستورالعمل هاي روزانه سبب 
مي شدند كه در كمتر از دو ماه، نوجواني كه درگير اين چالش 
اينترنتي شده بود ذره ذره از زندگي فاصله بگيرد، مردن را بارها 
و بارها با صدمه زدن به اعضاي بدنش و ايستادن بر لبه بلندي 
و فاصله گرفتن از ديگران تمري��ن كند و يك روز تن به مرگ 
دهد. اما با همه اينها قرار نبوده كه همه شركت كنندگان، اين 
بازي را تا دم مرگ جدي بگيرند. خيلي ها از سر كنجكاوي به 
اين بازي سرك كشيدند و برخي از رسانه ها نوشته اند كه معلوم 
نيست خودكشي قربانيان نهنگ آبي صرفا به خاطر شركت در 

اين بازي بوده باشد. 
نهنگي نيست

موجي كه در سال 2015 و 2016 در روسيه و در ميان نوجوانان 
پديد آمد و آنها را به س��مت چالش نهنگ آبي كش��اند، ماه ها 
طول كشيد تا به ايران برسد. در يكي دو ماه اخير كم كم نام اين 
چالش در ميان كاربران اينترنت مطرح شد و هفته گذشته بود 
كه سرانجام توانست جاي خودش را در ميان سواالت رسانه ها و 
پاسخ هاي مسووالن باز كند. وزير ارتباطات پيش از هر چيز اول 
اشاره كرد كه اين بازي به آساني در دسترس نيست و نمي توان 
مانند ساير برنامه هاي موجود براي گوشي هاي هوشمند آن را 

دانلود كرد: »اين بازي از بسياري از فروشگاه هاي نرم افزار حذف 
شده و به طريق معمول در ايران هم قابل دسترسي نيست.« 
محمدجواد آذري جهرمي در صفحه اينستاگرام خود متذكر 
شد كه نبايد مساله اين بازي را به بزرگ تر از آنچه هست تبديل 
كرد: »انتقال مفاهيم در قالب زبان بازي، تاثير گذاري بيشتري 
دارد. در ميان بازي هاي مفيد گاهي انديشه هاي شيطاني نيز 
تبديل به يك بازي مي شود و نهنگ آبي يكي از اين بازي هاست. 
در اين ميان و براي صيان��ت از جوانان مهم ترين وظيفه را در 
كنار حاكميت، خانواده ها بر عهده دارند. رسانه هاي رسمي و 
اجتماعي براي اطالع رساني خوب عمل كردند. بايد مراقبت 
كنيم كار رسانه اي دغدغه ايجاد كند و نه ترس. ترس ناشي از 
بي اطالعي است و وظيفه رسانه دقيقا اطالع رساني است.« او 
گفت كه شبكه اجتماعي وي كي در ايران فيلتر است و با اين 
وجود خبر از اين داد كه وزارت ارتباطات در خصوص موضوع 
عدم ترويج خشونت از طريق اين شبكه با مديران آن مذاكره 
خواهد كرد. و بع��د از بخش خصوصي دعوت ك��رد كه براي 
فعاليت بيشتر در حوزه تبلت و سيم كارت خاص براي كودكان 
و نظارت والدين بر فعاليت فرزندان شان در فضاي مجازي آغاز 

به كار كنند و قول حمايت از فعاليت ها در اين بخش را داد. 
مديرعامل بنياد ملي بازي هاي رايانه اي اما در صحبت هاي چند 
روز گذشته خود سعي كرد خانواده ها را قانع كند كه اين چالش 
به كل تمام ش��ده و اثري از آن نيست. او گفت كه اين بنياد از 
سه ماه پيش از اين موضوع مطلع بود اما آن را رسانه  اي نكرده 
چون تاثيرات منفي زيادي داشته است. حسن كريمي قدوسي 
گفت: »نهنگ آبي يك چالش همانند ريختن س��طل آب يخ 
روي سر اس��ت. از آنجايي كه »نهنگ آبي« نياز به يك ادمين 
براي تاييد و اعالم مراحل دارد، با دستگيري سازندگان آن عمال 
ديگر اين چالش وجود ندارد. پرداختن به چنين موضوع هايي 
سبب مي شود جرياني شكل بگيرد كه بگويد بازي خوب نيست 

و بحران جديدي در رابطه با بازي ها در سطح كشور ايجاد شود؛ 
اما بايد بگوييم كه تاكنون هيچ م��وردي از اين بازي در ايران 

گزارش نشده است. «
كليدواژه اي براي ميل به خودكشي

حاال كه مدت ها از دستگيري ادمين اصلي اين بازي مي گذرد، 
در برخي از رس��انه ها به اين موضوع اشاره ش��ده كه در حال 
حاضر اين چالش تنها به صورت پيغام هاي خصوصي از سوي 
افراد ناشناس براي افراد هدف فرستاده مي شود و برخي ديگر 
مي گويند كه نسخه هاي ديگر اين بازي كه از طريق اينترنت 
قابل دريافت هستند، نس��خه هاي تقلبي هستند و مشخص 
نيست كساني كه اين نس��خه ها را منتشر كرده اند چه هدفي 
دارند. اما برخي از ش��بكه هاي اجتماعي اصلي كه رابط ميان 
ميليون ها كاربر هس��تند و خواه ناخواه ب��ا موضوع نهنگ آبي 
 درگير شده اند تالش دارند تا با وجود وجود داشتن يا نداشتن 
اين چالش، نس��بت به احتمال تمايل كارب��ران به گروه هاي 

خطرناك واكنش نشان دهند. 
شبكه اجتماعي اينستاگرام مدتي است كه يك پيغام خودكار 
را فعال كرده اس��ت. اگر كسي معادل انگليسي كلمات نهنگ 
آبي، چالش نهنگ آبي يا هشتگ هايي كه به صورت معمول در 
خصوص اين بازي معروف شده اند را در بخش جست وجوي اين 
شبكه اجتماعي وارد كند، پيش از هر چيز با اين پيغام از سوي 
اينستاگرام مواجه مي شود: »پست هايي كه با اين كليدواژه ها 
به دنبال آنها هستيد، معموال مشوق رفتاري هستند كه منجر 
به صدمه يا حتي مرگ مي ش��وند. اگر دوره س��ختي را از سر 
مي گذرانيد، ما دوست داريم كمك تان كنيم.« در پايين اين 
پيغام لينكي گذاشته شده كه با كليك روي آن صفحه مجزايي 
با چند توصيه كوتاه ظاهر مي شود: با يكي از دوستان تان تماس 
بگيريد، با يكي از شماره تماس هاي مربوط به مراكز حمايتي 
تماس بگيريد )در اين بخش با وارد كردن نام كشور، شماره و 
آدرس اين مراكز در اختيار كاربر قرار مي گيرد.( و آخرين توصيه 
خواندن فهرستي از راه هايي است كه خود اين شبكه اجتماعي 

براي حفظ آرامش در اين صفحه قرار داده است. 
از س��وي ديگر هم زمان با افزايش ش��ايعه اقدام به خودكشي 
نوجوانان در هند پس از رواج بازي در اين كش��ور، فيس بوك 
هم اعالم كرد كه سياس��ت هايي را براي مقابله با خودكش��ي 
در پيش گرفته اس��ت. مدير سياست گذاري هاي عمومي اين 
شبكه اجتماعي در منطقه هند، آسياي مركزي و جنوبي گفته 
است: »فيس بوك جايي است كه آدم ها با هم ارتباط مي گيرند و 
مسائل خود را به اشتراك مي گذارند، ما از شركاي خود در حوزه 
سالمت روان و افراد متخصصي كه در اين حوزه با آنها همكاري 
داشته ايم آموخته ايم كه ارتباط داشتن با ديگران يكي از عوامل 
اصلي پيشگيري از خودكشي است. ما تيم هايي در سراسر جهان 
داريم كه در تمام 24 ساعت شبانه روز و در تمامي روزهاي هفته 
مشغول كارند. آنها گزارش هايي را كه فرستاده مي شود بررسي 
مي كنند و اولويت كارش��ان بررسي گزارش هاي جدي مانند 
گزارش درباره خودكشي است. براي آنهايي كه با ما تماس دارند 
متن هايي آماده شده اس��ت تا به كمك اين متن ها، به آساني 
بتوانند با دوستان شان درصورت نياز و در زماني كه خطري آنها 
را تهديد مي كن��د، گفت وگو كنند. ما همچنين براي كاربري 
كه به خودكشي مي انديشد اطالعاتي درباره مراكز محلي كه 
مي توانند به او كمك كنند تهيه كرده ايم.« اين اقدامات و اين 
پيام ها مربوط به همين حاال هستند، مربوط به همين زماني كه 
به قول مديرعامل بنياد ملي بازي هاي رايانه اي »با دستگيري 

سازندگان آن عمال ديگر اين چالش وجود ندارد.« 
اگر در اينس��تاگرام تصميم بگيريد كه توصيه هاي اين شبكه 
اجتماعي را ناديده بگيريد و به جس��ت وجوي كلمات مربوط 
به چالش نهنگ آبي ادامه دهيد، متوجه مي ش��ويد كه حجم 
قابل توجهي از عكس ها و پست هايي كه با اين كليد واژه پيدا 
مي ش��وند، در واقع مطالب طنزي هس��تند كه اين بازي را به 
مس��خره گرفته اند اما چه وجود چنين پست هايي و چه اين 
موضوع كه ادامه اين چالش به صورت اوليه اش در حال حاضر 
محل شك است باعث نشده كه اين كليدواژه مورد توجه ويژه 
رس��انه ها و صاحبان ش��بكه هاي اجتماعي قرار نگيرد. حاال 

تركيب نهنگ آبي فارغ از اينكه اين چالش همچنان به صورت 
سري وجود دارد يا نه، نمادي اس��ت از خطر تمايل نوجوانان 
به خودكش��ي. در ويديويي كه به معرفي اين بازي و اثرات آن 
پرداخته است آمده: »در وجود چالش نهنگ آبي و نقش واقعي 
آن در خودكش��ي ترديد وجود دارد، ام��ا در اينكه گروه هايي 
هستند كه با محور خودكشي تشكيل مي شوند و اعضاي خود 

را ترغيب به اين كار مي كنند شكي نيست.«
ترس دنباله دار

»بايد به فرزندان مان بياموزيم زندگي بازي نيس��ت كه بشود 
آن را دوباره از س��ر گرفت.« اين توييتي است كه پليس دهلي 
سه شنبه ش��ب روي صفحه توييتر خود منتشر كرد. حاال اگر 
هشتگ نهنگ آبي را در توييتر جست وجو كنيد، اغلب توييت ها 
مربوط به كاربران، رسانه ها و مقامات هندي است. موج اين بازي 
در حال حاضر هند را فرا گرفته است. دو هفته پيش، مرد جواني 
در شهر دهلي، با پرتاب خود از يك پل به زندگي اش پايان داد 
و روزنامه هندوستان تايمز نوش��ته است كه اين جوان پيش 
از مرگ در ويديويي كه در صفحه فيس بوكش منتش��ر كرده 
گفته: »اين آخرين مرحله براي به پايان رساندن چالش نهنگ 
آبي است.« به فاصله چند روز در ايالت گجرات پسر نوجواني 
پس از اق��دام به خودزني تحت مراقبت پزش��كي قرار گرفت 
و هندوس��تان تايمز گزارش داد: »والدين اين پس��ر 17 ساله 
گفته اند كه او اخيرا رفتار غريبي از خودش نشان داده است، از 
جمله تماشاي فيلم هاي ترسناك و خط انداختن با تيغ روي 
دس��ت هايش، رفتارهايي كه شبيه به طي كردن بازي نهنگ 
آبي اس��ت.« به گزارش اين روزنامه هند از جمله كشورهايي 
اس��ت كه باالترين آمار جس��ت وجوي آنالين در مورد نهنگ 
آبي را دارد و حاال مقامات محلي در شهرهاي مختلف مشغول 
مذاكره با سرويس دهندگان اينترنتي هستند تا براي محدود 

كردن دسترسي به اين چالش چاره اي بينديشند. 
اما واهمه اين چالش كه حال معلوم نيست دقيقا چگونه پايش 
به زندگي ش��ركت كنندگان باز مي شود، تنها به هند منحصر 
نيست. روزنامه سان انگلستان هم دو روز پيش در مطلبي به اين 
موضوع پرداخت و نوشت: »هيچ مرگي در ارتباط با اين بازي 
در انگلستان ثبت نشده است اما پليس اخطارهاي آنالين براي 
مدارس و خانواده ها را  ارسال كرده است. در متن اخطار پليس 
خطاب ب��ه والدين آمده: لطفا در مورد اين بازي گوش به زنگ 
باشيد و اگر احساس خطر كرديد با فرزندان تان صحبت كنيد.« 
در اين نش��ريه راهنمايي براي والدين منتشر شده كه بدانند 
چگونه در مورد »فشار گروهي« با كودكان شان صحبت كنند. 
اس��تيو، وبالگ نويس و يك��ي از فعاالن اينترنتي كه از س��ال 
گذشته مشغول نوشتن در خصوص اين بازي بوده است، پس از 
اخطارهاي مكرر در خصوص اين چالش اين نكته را هم متذكر 
شده: »بسياري از كساني كه با جست وجوي واژه نهنگ آبي به 
سايت من مي رسند، نوجواناني هستند كه دنبال پيدا كردن اين 
چالش مي گردند. من از برخي از مخاطبان نوجوانم پرسيدم كه 
چرا مي خواهند وارد اين بازي شوند؟ خيلي ها به دنبال تجربه 
هس��تند و برخي هم جواب هاي تلخ تري دارند. يكي از آنها در 
جوابم نوشت: »من از زندگي ام متنفرم، مي شود بازي را شروع 
كنم؟« و يكي ديگر گفت: »من مي خواهم بازي كنم، به هر حال 
براي كسي كه مهم نيست چه باليي قرار است سرم بيايد.«« 
پاسخ هايي كه نش��ان مي دهند برخي از شركت كنندگان، به 
خاطر اين بازي دس��ت به خودكش��ي نمي زنند بلكه به دليل 
تمايل اوليه به خودكشي به س��راغ آن مي روند. نويسنده اين 
وبالگ براي مقابله با اين چالش، بازي »نهنگ صورتي« را راه 
انداخته اس��ت تا هرقدر كه مي تواند، مخاطبانش را به زندگي 
اميدوار كند، در چالشي كه او تعريف كرده، شركت كننده در 
بازي هر روز بايد يك كار دلنش��ين براي خودش انجام دهد. 
كارهايي كه ميل به زندگي را تقويت مي كنند، از قدم زدن در 
هواي خوب گرفته تا صحبت كردن با دوستان و خريدن هديه 
ب��راي خود. اين هم يكي از راه هاي مبارزه با نهنگ آبي اس��ت 
كه مدت ها اس��ت خودش را نشان نمي دهد اما موج هاي ريز و 
درشتي كه راه انداخته هنوز از شبكه هاي اجتماعي خودشان 

را عقب نكشيده اند. 

گزارش

از دل ماجرا

جامعه 8
دغدغه ايجاد كنيم نه ترس

محمدجواد آذري جهرمي در صفحه اينستاگرام خود متذكر شد كه نبايد مساله اين بازي را به بزرگ تر از آنچه هست تبديل كرد: »انتقال مفاهيم در قالب زبان بازي، تاثير گذاري بيشتري دارد. در ميان بازي هاي مفيد گاهي 
انديشه هاي شيطاني نيز تبديل به يك بازي مي شود و نهنگ آبي يكي از اين بازي هاست. در اين ميان و براي صيانت از جوانان مهم ترين وظيفه را در كنار حاكميت، خانواده ها بر عهده دارند. رسانه هاي رسمي و اجتماعي براي 

اطالع رساني خوب عمل كردند. بايد مراقبت كنيم كار رسانه اي دغدغه ايجاد كند و نه ترس. ترس ناشي از بي اطالعي است و وظيفه رسانه دقيقا اطالع رساني است.«
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نهنگ آبي تنها مشتي از خروار

  در مبحث خودكش�ي مي گوييم اگر كسي خودكشي كرد تا 
95  درصد احتمال وجود يك اختالل زمينه اي در او وجود دارد 
اما در مورد بازي نهنگ آبي نمي توانم اين را با اطمينان بگويم 
كه هر كس�ي دس�ت به اين بازي مي زند، حتما زمينه بيماري 
داشته است چون داريم در مورد يك رده سني خاص صحبت 
مي كنيم. نوجوان ها قشر ويژه اي هستند، ريسك پذير هستند، 
حس مي كنند براي شان اتفاقي نمي افتد، مشكل هويت دارند و 
هنوز هويت شان شكل نگرفته و همين باعث مي شود متزلزل 
باشند، دل  شان مي خواهد مورد توجه گروه هاي همسال شان 
باش�ند و حاضرند دس�ت به كارهاي عجيب و غريب بزنند تا 
بيننده بيشتري داشته باشند. همين ها باعث مي شود كه گاهي 
عمل و بعد فكر كنند. حاال با اي�ن ويژگي ها اگر چنين بازي اي 
مطرح شود و نوجوان آگاهي كافي نداشته باشد و كمي هم پاي 

اختالل هاي زمينه اي در ميان باش�د، اثرات آن مي تواند مثل 
وبا شيوع پيدا كند. 

   مس�لما اگر بچه اي از قبل آگاهي داشته باش�د و خانواده و 
مدرسه در اين مورد با آنها صحبت كند، جلوي خطرات بيشتر 
گرفته مي ش�ود. ام�ا اش�كال بزرگ ترها اين اس�ت كه گاهي 
حواس شان نيس�ت كه در دنياي نوجوان ها چه مي گذرد، بعد 
آنقدر اين مسائل آس�يب هاي خود را مي زنند كه تازه والدين 
به خودش�ان مي آيند كه گويا اتفاق�ي دارد مي افتد. فقط هم 
مساله نهنگ آبي نيس�ت. االن يك بازي ديگري هم در چين 
رايج ش�ده اس�ت كه نوجوانان به خاطر آن دس�ت به دوختن 
پوست شان يا لب شان مي زنند، يا بازي ديگري كه به خاطرش 
تا مرز خفه شدن پيش مي روند. اين موارد يكي دو تا نيستند، 
ما جلوي نهنگ آبي را بايد بگيريم، جلوي بازي هاي مش�ابه را 
هم بايد بگيريم اما حذف اينها به تنهايي خطر را از بين نمي برد. 
بايد مدارس و والدين اينها را بشناسند، بايد بدانند چه اتفاقي 
دارد رخ مي دهد و به محض اينكه عالمت هايي در فرزندش�ان 

ديدند به دنبال دليل و علتش بگردند. 

   يكي از راه هايي كه والدين در پيش مي گيرند، ترس از عواقب 
و در نتيجه ضبط تلفن همراه و تبلت و كامپيوتر است. اين راه 
مسلما راه درستي نيس�ت چون نوجوان اگر وسايل خودش را 
در اختيار نداش�ته باشد، يواش�كي به دنبال آنچه مي خواهد 
مي رود، از طريق دوستانش كارش را انجام مي دهد. اگر متوجه 
مشكلي مي شويم نبايد نخستين واكنش ما برخورد تند باشد 
تا مخفي كاري به دنبالش بيايد. اما براي اين موضوع بايد آنقدر 
رابطه خوبي ميان والدين و فرزندان وجود داشته باشد و از قبل 
نسبت به خطرهاي مختلفي كه از طريق اينترنت و گوشي هاي 
همراه و غيره نوجوانان و كودكان را تهديد مي كند، آگاه باشند 
كه بتوانند فرزندان خ�ود را هم آگاه كنند. بچه بايد بفهمد كه 
كه مفهوم خودكشي و خودزني چيست، نبايد در اين موضوع 
با آنها برخورد تنبيهي كرد. مدارس هم بايد در همه اين موارد 
آگاه باشند و خبر بدهند. فكر نكنند اگر چيزي نگويند خطر كم 
مي شود. يك باور غلط اين است كه اگر مثال در مورد خودكشي 
حرف بزنيم بچه ها ترغيب مي شوند و كنجكاو مي شوند اما بايد 
بدانيم كه در اين م�وارد بايد حرف زد، بايد به دانش آموزان در 

مدارس آگاهي داد. اي�ن بچه ها به هر حال در جريان همه چيز 
قرار مي گيرند پس بايد خودمان در موردش با آنها حرف بزنيم. 
   االن ش�بكه هاي اجتماع�ي مثل فيس ب�وك به خصوص در 
مواردي مانند شيوع بازي برخي پيغام هاي هشداردهنده را به 
كاربران شان مي دهند يا خطوط تلفن حمايتي را در اختيارشان 
مي گذارند كه اگر كسي دچار افسردگي يا مشكل روحي است 
با آنها تماس بگيرد. اين پيغام ها ممكن است كاربران را به فكر 
بيندازد كه: نكند جاي درس�تي نمي روم! نكند كارم اش�تباه 
اس�ت. اما ش�ما اگر با كليدواژه هاي فارسي جست وجو كنيد، 
چني�ن اخطارهايي داده نمي ش�ود. جاي تلفن هاي مش�اوره 
بهزيس�تي در ليستي كه از سوي اين ش�بكه ها براي كاربران 
كشورهاي مختلف معرفي مي ش�ود خالي است. اين موضوع 
را بايد مثال پليس فتا با ارتباط گرفتن بهتر با اين شبكه ها حل 
كند. اگر نوجوان ما بتواند اين پيغام ها را به زبان خودش دريافت 
كند و اگر اين فيلترها به زبان فارسي هم حساس باشند تاثير 

خيلي زيادي دارد. 
  روانپزش�كي كودك و نوج�وان، هم براي پيش�گيري و هم 

براي درمان كامال با موضوعات اجتماعي درگير اس�ت. آنقدر 
اين مس�اله بوده و مطرح ش�ده ك�ه برخي از هم�كاران ما در 
موردش اطالعات جمع كرده اند و قرار است در مورد اين بازي 
و موارد مشابه صحبت كنيم. اما من خودم در خصوص اين بازي 
مراجعه اي نداش�ته ام و از همكاران هم نشنيده ام كه كسي به 
دليل اين بازي به آنها مراجعه كرده باش�د. اما بايد حواس مان 
باشد كه به صورت خاص موضوع آسيب به خود و خودزني، يك 
موضوع جدي در ميان نوجوانان است. اين اقدامات ديگر مثل 
قديم نيس�تند، االن بخش�ي از اين نوجوان ها به خاطر اينكه 
نش�ان بدهند چقدر جالب و به قول معروف »باحال« هستند 
به خودزني دس�ت مي زنن�د و بقي�ه از آنها تقلي�د مي كنند. 
اين مدل س�ازي كه نوجوانان در ميان خودش�ان دارند خيلي 
خطرناك است. بايد به نوجوانان و كودكان آموخت كه بي تفاوت 
نباش�ند، كه هم مواظب خودش�ان باش�ند و همساالن شان. 
بچه ها فكر نكنند كه بايد فقط تماشاگر باشند، بايد بتوانند به 
دوستان شان كمك كنند و اگر متوجه مسائلي مانند آسيب به 

خود در آنها مي شوند بايد اين موضوع را اطالع دهند.

»م. و« : ادمين 
تهديد كرد 

كه اطالعات 
همه را دارد 
و اگر خارج 

شوم، كساني 
هستند كه مرا 

پيدا كنند

نهنگ در هند
»باي�د ب�ه فرزندان م�ان 
بياموزي�م زندگ�ي بازي 
نيس�ت كه بش�ود آن را 
دوب�اره از س�ر گرفت.« 
اي�ن توييت�ي اس�ت كه 
پليس دهلي سه ش�نبه 
ش�ب روي صفحه توييتر 
خود منتشر كرد. حاال اگر 
هشتگ نهنگ آبي را در 
توييتر جست وجو كنيد، 
اغلب توييت ه�ا مربوط 
به كارب�ران، رس�انه ها و 
مقام�ات هن�دي اس�ت. 
موج اي�ن ب�ازي در حال 
حاضر هن�د را فرا گرفته 
است. دو هفته پيش، مرد 
جواني در ش�هر دهلي، با 
پرتاب خ�ود از يك پل به 
زندگ�ي اش پاي�ان داد و 
روزنامه هندوستان تايمز 
نوشته است كه اين جوان 
پيش از مرگ در ويديويي 
كه در صفحه فيس بوكش 
منتشر كرده گفته: »اين 
آخري�ن مرحله ب�راي به 
پاي�ان رس�اندن چالش 

نهنگ آبي است.«

مي خواهيم 
كمك تان كنيم

ع�ي  جتما ا ش�بكه 
اينس�تاگرام مدتي است 
كه ي�ك پيغام خ�ودكار 
را فعال كرده اس�ت. اگر 
كس�ي معادل انگليسي 
كلمات نهنگ آبي، چالش 
نهنگ آبي يا هشتگ هايي 
كه به ص�ورت معمول در 
خصوص اين بازي معروف 
در بخ�ش  را  ش�ده اند 
جست وجوي اين شبكه 
اجتماعي وارد كند، پيش 
از هر چيز ب�ا اين پيغام از 
سوي اينستاگرام مواجه 
مي ش�ود: »پس�ت هايي 
ك�ه ب�ا اي�ن كليدواژه ها 
به دنب�ال آنها هس�تيد، 
معم�وال مش�وق رفتاري 
هستند كه منجر به صدمه 
يا حتي مرگ مي ش�وند. 
اگر دوره سختي را از سر 
مي گذرانيد، ما دوس�ت 

داريم كمك تان كنيم.«

»تشويق نوجوانان به خودكشي از طريق يك بازي«، ماجرا چقدر جدي است؟

» نهنگ آبي« درفضاي ايران شنا مي كند؟

»وقتي اين بازي را شروع مي كني، ديگر راهي 
براي برگش��ت نداري و باي��د ادامه دهي. حاال 
آيا مطمئن هستي؟« اين نخس��تين جمله اي است كه تمام 
شركت كنندگان در بازي نهنگ آبي با آن مواجه مي شوند. اين 
بازي يا چالش از س��ال 2013 و ابتدا در روسيه شكل گرفت. 
بازي اينترنتي كه در شبكه اجتماعي »ويكي كانتكت« جريان 
پيدا كرد. F-57 نخستين نامي بود كه خودش را ادمين اين 
ب��ازي معرفي كرد و گروهي ب��ه نام »گروه م��رگ« را در اين 
ش��بكه اجتماعي اداره مي كرد. او بعد از دو سال توسط پليس 
روسيه دستگير ش��د، اما اين پايان كار براي ماجراي عجيب 

نهنگ آبي نبود. 
50 روز، 50 مرحله تا مرگ

بازي نهنگ آبي در مدت 50 روز انجام مي ش��ود. هرروز يك 
مرحله به حس��اب مي آيد و شركت كنندگان بايد بعد از پايان 
هر مرحله عكس يا ويديويي را براي ادمين ارس��ال كنند؛ آنها 
بايد ثابت كنند كه هر مرحله را به خوبي پشت سر گذاشته اند. 
فيليپ بودكيخ يا همان F-57 پس از دستگيري اعالم كرده 
بود كه قصد داشته فضاي جامعه را با از بين بردن اين افراد تميز 
نگه دارد. او دانشجوي اخراج شده رشته روانشناسي از يكي از 
دانشگاه هاي روسيه بود. تنها در روسيه در مدت زمان سال هاي 
2014 تا 2016 بيشتر از 150 پرونده خودكشي مرتبط با اين 

بازي در دادگاه روسيه شكل گرفته بود. 
سخت ترين 10 روز زندگي من

»م. و« يكي از معدود افرادي است كه توانسته از اين بازي خارج 
شود. »اواخر سال 2015 بود كه با اين چالش مواجه شدم. ابتدا 
از من سواالت خيلي شخصي درباره خودم و خانواده ام پرسيده 
شد و سپس هر روز بايد كارهاي مختلفي را انجام مي دادم. من 
10 روز بيشتر اين كار را نكردم. شايد تعداد كساني كه در ميانه 
راه اين بازي را متوقف كرده اند، زياد نباشند. ادمين تهديد كرد 
كه اطالعات همه را دارد و اگر خارج شوم، كساني هستند كه 
مرا پيدا كنند. گوش دادن به آهنگي خاص براي يك روز و به 
طور مداوم، بيدار ش��دن در س��اعت 4:20 دقيقه صبح، حك 
كردن نام F-57 با تيغ روي بدن��م. جزو كارهايي بود كه من 
بايد انجام ميدادم. گاهي اوقات دنبال راهي مي گردم تا اين 10 
روز را از ذهن خودم پاك كنم. يادمه كه آخرين كاري كه بايد 
انجام مي دادم تماشاي فيلم ترسناك براي يك روز كامل بود.«

جامعه روسيه و بازي نهنگ آبي
مجله نيوزويك در يكي از مقاله هاي خود آمار خودكشي ناشي 
از اين بازي در ميان نوجوانان را در امريكا بيشتر از 200 مورد 
اعالم كرده است. پس از انتشار مقاله اي در سال 2016 در مجله 
نوايا گزيتا چاپ روسيه درباره نهنگ آبي اين بازي به سرعت 
جهاني ش��د و در كانون توجهات قرار گرفت. تا االن در بيش 
از 20 كش��ور جهان از جمله: آرژانتين، امريكا، برزيل، ايتاليا، 
اسپانيا، عربستان سعودي، ونزوئال و... قرباني هايي داشته است. 

در روس��يه اگر از مردم درباره اين بازي سوال بپرسيد، ترجيح 
مي دهند كه زياد درب��اره آن صحبت نكنند. البته بايد به اين 
مساله اشاره كرد كه جامعه روسيه تحت فشار زيادي از سمت 
رسانه ها به خاطر اين بازي قرار گرفته است. بسياري از مردم 
روسيه معتقدند كه اين بازي در روسيه آنچنان كه رسانه ها به 
آن اشاره كرده اند، وجود نداشته و خيلي از حواشي ايجاد شده 

به خاطر اين بازي مي تواند اهداف سياسي داشته باشد. 
والدمير، دانشجوي رشته فلس��فه درباره اين بازي مي گويد: 
»كس��ي نمي تواند ادعا كن��د كه با يك چالش ي��ا بازي قصد 
دارد براي تمام جامعه تصميم بگي��رد. ادمين هاي اين بازي 
نوجوانان را هدف قرار داده ان��د و همه مي دانيم كه اصطالحا 
تين ايجرها راحت تر از بقيه گروه هاي سني آمادگي خودكشي 
را دارند. قطعا رسانه ها و خود مردم مي توانند جلوي رشد اين 

بازي را بگيرند.«
ناستيا، روانشناس معتقد است كه برخي از مشكالت خانوادگي 
اين روزها در جامعه روس��يه شايد دليل اصلي شركت برخي 
نوجوانان در اين بازي است. جامعه روسيه نسبت به سال هاي 
گذشته با آمار طالق زيادي مواجه است. روسيه در آمار طالق، 
نخستين كشور در ميان كشورهاي اروپايي به حساب مي آيد 
و نوجوانان با توجه به روحيه حساسي كه در برهه زماني دارند 

مي توانند به راحتي وارد اين چالش ها شوند.«
اما آندرو، اس��تاديار دانش��گاه، نظر متفاوتي دارد. »نمي توان 
حضور اين چالش را در روسيه و حتي آغاز شدنش را در روسيه 

ناديده گرفت اما قطعا فضاي رس��انه اي چه در داخل و چه در 
خارج روي مشهور شدن اين بازي تاثير گذاشته است. اينگونه 
خبرها هميشه بهترين خوراك براي سياسي كردن جريانات 
در روسيه است. قطعا بايد از ادامه اين چالش جلوگيري كرد.«

كسي از بازي خارج نمي شود
پس از دس��تگيري فيلي��پ بودكيخ ي��ا F-57 خيلي ها فكر 
مي كردند، ادمين اصلي بازداشت شده و اين بازي ادامه نخواهد 
يافت تا اينكه در ماه ژوئن همان سال فرد ديگري كه به نظر يكي 
ديگر از ادمين هاي اين بازي بود توسط پليس روسيه دستگير 
شد. پليس اعالم كرد كه او اعتراف به مديريت اين بازي كرده 
است. روزنامه نگار مجله نواياگازيتا پيش از چاپ مقاله خويش 
درباره اين بازي تحت عنوان يكي از كساني كه قصد شركت در 
اين بازي را دارد با ادمين گروه مرگ ارتباط برقرار كرد. او اعالم 
كرد كه آماده بازي است و اما پس از چند پيام ادمين ديگر پاسخ 
پيام هاي او را نداده است. مثل تمام شركت كنندگان به او هم 
اعالم شده بود كه راهي براي بازگشت نيست و اگر بخواهد در 
ميانه راه از بازي خارج شود تمام اطالعات او را دارند و افرادي 

هستند كه او را پيدا كنند. 
قانون تازه رييس جمهور

پس از خودكشي يوليا كونستيناتواي 15 ساله در فوريه سال 
2016 و ورونيكا ولكاو 14 ساله اين بازي به صورت رسمي در 
روسيه تحت پيگرد قرار گرفته است. يوليا پيش از خودكشي با 
انتشار عكس و پيام ساده »خداحافظ« در شبكه اجتماعي اش 

از ساختماني 16 طبقه خودش را به پايين پرتاب كرد. در تاريخ 
7 ژوئن س��ال 2017 والديمير پوتين رييس جمهور روسيه، 
قانوني را درباره خودكش��ي امضا كرد كه در اين قانون افرادي 
كه اقدام به كار كنند را به شش سال زندان محكوم خواهند كرد. 

نهنگ آبي هنوز ادامه دارد
در همين زمان در تاريخ 8 ژوئن، ايليا س��يداروف 26 ساله به 
عنوان يكي ديگ��ر از ادمين هاي بازي نهنگ آبي در مس��كو 
دستگير شد. بايد به اين نكته اشاره كرد كه همچنان نمي توان 
اعالم كرد كه تمام ادمين هاي اين چالش دستگير شده اند. اگر 
كسي قصد حضور در اين بازي را دارد، نمي تواند به راحتي به 
اطالعات و ادمين ها دسترس��ي پيدا كند و صرفا با حضور در 
گروه هاي خصوصي در ش��بكه هاي اجتماعي ممكن اس��ت 
كه ادمين نهنگ آبي را پيدا كند. خيلي از شركت كنندگان با 
استفاده از نام هاي جعلي درخواست كمك براي خارج از شدن 

از اين بازي توسط پليس روسيه را كرده اند. 
 در آخرين يافته هاي روزنامه هاي چاپ روسيه در حال حاضر 
كساني توس��ط ادمين ها براي اين بازي انتخاب مي شوند كه 
تحت فشار روحي بس��يار بااليي قرار دارند يا از افسردگي رنج 
مي برند. در ابتداي ماه جوالي سال 2017 بيشتر از 15 پرونده 
مرتبط با اين بازي توسط رسانه هاي روسيه تاييد شده است. 
اين نش��ان مي دهد كه همچنان چالش يا ب��ازي نهنگ آبي 
ادامه دارد اما ش��ركت كنندگان كمتري نسبت به سال هاي 

گذشته دارد. 

نهنگ آبي چگونه سر از روسيه درآورد؟
ماجراي عجيب بدون بازگشت

زهرا چوپانكاره

كتايون رازجويان
فوق تخصص روانپزشكي كودك و نوجوان

سهيل سراييان


