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الیکفالگیرها
زیر پستهای اینستاگرام
رضا فرخی
خبرنگار

ëëجذبمشتریبابرندارتباطبامتافیزیک
رقابت در میان فالگیرهــا وقتی اوج میگیرد
کــه هــر کــدام مدعــی ارتبــاط بــا موجــودات
متافیزیکــی میشــوند و هر کدام ادعــا دارند
موجــودی که او بــا آن ارتباط دارد نســبت به
فالگیــر دیگری قویتر اســت و بهتــراز آینده
خبر میدهد و حتی برخی مدعی میشــوند
که بخشــی از پولی را که میگیرند باید به این

رقابتدرمیانفالگیرهاوقتیاوجمیگیردکههر
کداممدعیارتباطباموجوداتمتافیزیکیمیشوند
و هر کدام ادعا دارند موجودی که او با آن ارتباط دارد
نسبتبهفالگیردیگریقویتراستوبهترازآینده
خبرمیدهدوحتیبرخیمدعیمیشوندکهبخشی
از پولی را که میگیرند باید به این موجود بدهند تا از
آینده افراد خبر دهد و به این ترتیب باید با دادن نام
فرد و مادرش به آن موجود و بخشی از پول ،اطالعاتی
درباره امروز و آینده فرد مراجعه کننده از این موجودات
بگیرند.اینمسألهآنقدروجهتبلیغاتیداردکهحتی
برخیفالگیرهادربیو(فایلاطالعاتشخصی)خوددر
اینستاگرامبهاینمسألهوارتباطخودبااینموجودات
اشاره کرده و حتی برای جذب مشتری بیشتر نوع آن را
همبیانمیکنند
فالگیرها در سطح باالتری هم کار میکنند و
آن دعا نوشــتن اســت .دعای جــذب یا دفع
معشوق که اتفاقاً هزینه باالیی هم دارد .این
دســته پس از اینکه برای شــخص مشــخص
میکنند که آیا به معشوق مورد نظر خواهی
رســید یا خیر ،او را تشــویق بــه گرفتن دعایی
میکننــد کــه بــه گفتــه فالگیرها معشــوق را
جذب و بیقــرار گیرنده دعــا میکند .بعضی
از آنها هم داعیه دشــمن شناســی دارند و به
بســیاری از افــراد میگوینــد که دشــمن دارد
و بایــد دعای زبانبنــد از آنها بگیــرد .همین
جمالت هم کافی است تا فرد مراجعه کننده
به همه اقوام خود بخصوص آنهایی را که به

رودررویــی بیــن دو فرد وجود نــدارد و به این
ترتیب اگر به خاطر برخی دستورالعملهای
این فالگیرها برای برخی مشــتریان مشکلی
به وجود آید ،هیچ فردی پاسخگو نیست.
ëëبرائتازدینبامراجعهبهفالگیر
شاید این سؤال برای بسیاری که به اعتقادات
دینــی بــاور دارند پیش آید که جایــگاه فال و
فالگیری در دین چیست و روایت و احادیث
درایــن بــاره چــه میگوینــد؟ بــا نگاهــی بــه
احادیــث و روایات میشــود گفت که اســام
همگان را به فال نیک ســفارش کرده است.
در حــاالت خــود پیامبــر اســام(ص) و ائمه

ëëاقتصادوناامیدیمتهمردیفاول
برخــی صاحبنظــران برایــن باورنــد کــه
همچنــان عوامل اقتصــادی و پیامدهای آن
متهــم ردیــف اول در مســأله علت شناســی
مراجعــه به فالگیرهای مجازیاســت .بویژه
در مورد ازدواج و شکل نگرفتن آن یا بیکاری
و ناامیدی نسبت به آینده ،مسائلی که همه
آنها سبب میشود فرد احساس کند که نیاز
بــه یــک خبــر خــوش دارد .این خبــر خوش
را هــم میتواند از یک فالگیر بشــنود و اتفاقاً
همــان فالگیــر هم از این مســأله آگاه اســت
و از ایــن کانــال بــه ذهــن و عواطف شــخص
ورود میکنــد و او را ترغیــب بــه مراجعــات
بعــدی میکند .هرچند که میتوان عالقه به
ســرگرمی را هم علت دیگــر مراجعه به این
دست افراد دانست که البته این علت نسبت
بــه علــت اولی بســیار کمرنگتر اســت .چرا
کــه در ســالهای اخیر به دلیل تغییر ســبک
زندگــی و مســائل اقتصادی میــل جوانان به
ازدواج کمتر شده است و همین مسأله سبب
شــکلگیری خرافاتــی همچون بســته بودن
بخــت و مراجعه به این گونه افراد میشــود.
عالوه براین به نظر میرســد کــه حضور این
افراد در فضای مجازی ســهولت دسترســی
به آنها را آســانتر کرده و همین مســأله هم
در مراجعه بیشتر به این افراد تأثیر دارد .اگر
هــم تا دیــروز مراجعه به این افــراد به طبقه
خاصی منحصر می شــد ،امروز این انحصار
برداشــته شــده ،چــرا که پــای اینســتاگرام به
میــان آمــده و همــه الیههــای اجتماعــی در
این فضــا حضــوری پررنگ دارنــد و طبیعتاً
ممکن اســت با مواجهه با مشکالت متعدد
این روزها ،نســبت بــه آیندهبینی در دایرکت
تحریک شوند.
در مجمــوع بــه نظــر میرســد کــه در
نبــود برنامــه و فکــری کــه بتوانــد جامعــه
را بــه ســمت بعــد درســتی از باورهــای
غیرمــادی هدایــت کنــد ،یــا بــرای آنهــا با
زبانــی درســت ،برخی شــیادیهای از این
دســت را توضیــح دهد ،فالگیــری مجازی
همچنان ادامــه خواهد داشــت .همچنان
کــه تجملگرایی ایرانی و مشکلتراشــیها
بــه عالوه بحرانهــای اقتصــادی میتواند
بخــت  16میلیــون مجــرد ایرانــی را تــا ابد
بسته نگاه دارد.

کارنامــه دختــر عمــوت رو دیدی؟ ایــن همه امکانــات داری
بازهم نمیتونی مثل پســردایی رضا باشــی؟ مگه تو چی کم
از پســرعموت داری که او همیشــه زبانزد فامیله و تو همیشه
یه قدم عقبتر؟
اینهــا جمالتــی هســتند کــه بســیاری از والدیــن بــا بــه زبــان
آوردن آنها ســعی میکنند حس رقابت و تالش برای کســب
موفقیت را در فرزندشــان زنده کنند .خیلیها گمان میکنند
اندکی حســادت نســبت بــه دیگــران میتواند انگیــزه خوبی
برای تالش بیشتر فرزندانشان و طی کردن پلههای موفقیت
با سرعت بیشتری باشد.
امــا همیــن جمالتی که محکمتر از پتک بر ســر کودکان فرود
میآید و همین اندک حســادت میتوانــد همچون آتش زیر
خاکستر در آیندهای نه چندان دور و در دوران بزرگسالی فرد
را از مســیر رشــد و ترقــی منحرف کــرده و به بیراهه بکشــاند.
چشــم و هم چشــمیهایی کــه امــروزه آرامش را از بســیاری
از ما گرفته اســت و احســاس رضایت از زندگــی را به حداقل
ممکن رســانده است؛ همگی ریشــه در تربیت دوران کودکی
افراد دارد.
پدیــده چشــم و هــم چشــمی مخصــوص بــه قشــر خاصــی
نیســت ،زن و مــرد هــم نمیشناســد .کوچک و بــزرگ ،پیر و
جوان فرقی نمیکند کوچکترین غفلت کافی اســت تا همه
در باتــاق ایــن ناهنجــاری گرفتار شــوند و همواره خــود را با
دیگران مقایســه کنند و از آن بدتر اینکه این افراد ناخواســته
چشم و هم چشمی را در خود تقویت میکنند.

از دســت دادن آرامــش ،کــم رنگ شــدن احســاس رضایت
در زندگــی ،گرفتــاری در دام افســردگی ،ایجــاد شــکاف در
روابــط اجتماعــی و خانوادگــی ،از دســت دادن اعتمــاد
بــه نفــس و رقابتهــای ناســالم مالــی همگــی از عواقــب
چشــم و هــم چشــمیهایی اســت کــه در زندگــی افــراد
ریشه دوانده است.
متخصصان معتقدند برای رهایی از این پدیده ناهنجار باید
در گام نخست از بیان جمالتی که حس حسادت و مقایسه را
در کــودکان ایجاد میکند یا آنها را تحقیر میکند ،پرهیز کرد.
بررســی عواملی که باعث ایجاد چشم و هم چشمی میشود
و همچنین ترســیم اهداف و موفقیتهای شــخصی با توجه
به توانمندیهای خود و تالش برای رســیدن به آنها گامهای
مؤثــر دیگــری اســت کــه در دوران بزرگســالی هم شــما را در
رهایی از دام چشم و هم چشمی یاری میکند.

همه جا به نوبت!
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الهه زارعی
خبر نگار

خانم جوانی بدون توجه به صف تاکســی به محض رســیدن
به ایســتگاه ســوار ماشین شــد حتی وقتی که با اعتراض سایر
مسافران مواجه شد خیلی راحت گفت من عجله دارم!
این رفتار تنها مختص ایســتگاه تاکســی نیست شــاید مشابه
ایــن رفتــار را بارها در ســوپر مارکت و بانک و ...دیده باشــید.
بهعنــوان نمونــه یــک ســری از افــراد بواســطه آشــنایی که با
کارمنــدان بانک دارند به محــض ورود و بدون درنظر گرفتن
حقوق افرادی که مدت زمانی را در صف انتظار گذراندهاند،
به باجه مراجعه میکنند و کار خودشــان را با خنده و شوخی
راه میاندازنــد یــا حتی در ســوپر مارکت هســتند افــرادی که
بــدون در نظــر گرفتــن نوبت ســایر افــراد ســریع کاالی مورد
نظــر خــود را ســفارش میدهنــد و بــا فروشــنده هــم خوش
و بشــی میکننــد کــه دیگــران را متوجــه آشناییشــان بکنند،
امــا براســتی آیــا این قابــل قبول اســت که بواســطه آشــنایی
در هــر مکانــی بــرای دریافــت خدمــات حقــوق دیگــران را
نادیــده بگیریم .ایــن رفتارها که از افراد بزرگتر ســر میزند
میتواند سرمشــق کــودکان و نوجوانان هم قــرار بگیرد و این
رفتار زشــت در جامعه درابعاد گســترده تسری پیدا کند .این
نوع رفتار شــاید بســیار ســاده بهنظر بیاید و بتــوان براحتی از
کنــار آن عبــور کــرد ،اما تکــرار این نــوع رفتارهــا در مکانها و
موقعیتهــای متفاوت بار روانی بســیاری روی افراد جامعه
ایجاد میکند که همیشــه یکســری باید مــورد ظلم یک عده

قلیلی قرار بگیرند .شــهروندانی که حقشان پایمال میشود
همیشــه از اینکه هیــچ مرجع قانونی برای اصــاح و پیگیری
ایــن نــوع رفتارها اقدامــی نمیکننــد ،گالیه دارند و همیشــه
بــه همــان غرولندهــای زودگــذر و شــاید اندکــی داد و بیــداد
بســنده میکننــد .درســی تحت عنــوان همه جا بــه نوبت در
کتب درســی گنجانده شده ،اما گویا آموزش در این حد برای
شــهروندان کافــی نیســت و مســئوالن ذیربــط بایــد در تهیــه
بســتههای آموزشــی و ارائــه برنامههایــی در ایــن راســتا گام
بزرگ تری بردارند تا هر شهروندی بتواند خدمات مورد نیاز
خود را طبق ضوابط کسب کند.

زندگی ما انسانها با موشهای ناقال
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فریبا خاناحمدی
خبرنگار

موشها حیوانات نجیبی هستند و به رعایت حقوق همدیگر
پایبند،رفتارشــان را مثل انسانها بهروز میکنند ،فقط گاهی
بهداشت را رعایت نمیکنند؛ مثالً به جای پیادهروی و گشت
و گذار روی خشکی تن به فاضالب میزنند!
موشها شــباهت زیــادی به ما دارنــد ،آنقدر شــباهت دارند
کــه انــواع و اقســام آزمایشهــا را روی آنها انجــام میدهند.
اگــر موشهــا نبودنــد چطــور میشــد ایــن همــه واکســن و
داروهــای ضــد ســرطان و فلــج اطفــال و ماالریــا و ...کشــف
شــود؟ وقتی میگویــم موشها نقش تأثیرگــذاری در زندگی
مــا آدمهــا دارنــد ،ســندش ایــن همــه پیشــرفت پزشــکی
است.
اما ســؤال اینجاســت آیا ما انســانها دینمــان را به موشها
پرداختهایــم؟ نظــر شــما در ایــن باره چیســت؟ بــه نظر من
کــه گهگداری آنهــا را در کوچه و خیابان و رســتوران و جگرکی
و متــرو و پارکهــا میبینــم ،مــا ناخواســته بــه آنهــا خدمت
میکنیم ولی نه از روی دلسوزی!
چنــد شــب پیــش کــه گــذرم بــه میــدان بهمــن تهــران
افتــاد دســتهای مــوش ورزشــکار دیــدم کــه در پیــادهروی
جگرکیهــا مشــغول بــازی بودنــد ،فکــر کنــم گرگــم بــه هوا
بــازی میکردنــد .دســته دیگــری هــم کمــی پایینتــر «زو»
بــازی میکردنــد ،صدایشــان آنقدر زیــاد بود که حتــی با باال
بــودن شیشــه صدایشــان تــوی ماشــین میپیچیــد .آنهایــی
کــه زبلتــر بودنــد از کرکره جگرکی بــاال میرفتنــد و از آن باال
ســرکی به مغازهها میکشــیدند .حتمــاً میخواســتند ببینند
چه خبر است!
یکســری از موشهای تهران بنابر شغلشان مسافرند یعنی
از این ایســتگاه به آن ایســتگاه ســفر میکنند برای یک لقمه
نــان .گاهــی در ســاندویچی مشــغول بــه کار میشــوند مثــل
همان فیلمی که  7- 8موش از داخل فر تهیه غذا خودشــان
را پــرت میکردند به داخل ســطل آشــغال بــزرگ؛ فکر کنم
خیلیها این فیلم را که ارزش برنده شــدن در جشــنوارههای
مختلف سینمایی دارد ،دیدهاند.
بعضــی موشها هم که فقیرند ،مجبورند ســرک بکشــند به

عکس :سایت راه دانا

ëëتغییرازاسطرالببهدایرکت
همیــن که تکنولــوژی فراگیر شــد ،رنگ رمل
و اســطرالبها فرق کرد.دیگر مانند گذشــته
نیــازی بــه مراجعــه حضــوری و احیانــاً لــو
رفتن محــل زندگــی فالگیرها نیســت ،بلکه
همه چیــز در تلگــرام یا دایرکت اینســتاگرام
خالصه میشــود .حاال دیگربــرای دیدن فال
نه کف دست الزم است و نه دیدن ته فنجان
قهوه! بلکه آقــا یا خانم فالگیر نام خودتان و
مادرتان را میپرسند و از آینده خبر میدهند.
پیجهــای اینستاگرامشــان هــم محلــی
بــرای تبلیــغ اســت .فالگیرهــای مجــازی
در پیجهایشــان اسکرینشــات و تصویــر
توگوهــای مشــتریان بــا خودشــان را
گف 
توگوهایی که درآن مشتریان
میگذارند .گف 
بــا ایــن جمــات از آنها تشــکر کردنــد :واقعاً
عالی بودید! هرچی گفتید اتفاق افتاد ،کسی
که دوســتش داشتم برگشت ،من خیلی فال
گرفتم ولی هیچ کس مثل شما نیست ،شما
عالی هســتید! و به این ترتیب زیر هر عکس،
کامنتهای درخواســت فال هــر روز و هر روز
بیشتر و بیشتر میشود.
آینده را کســی نمیداند اما برخــی افراد پای
ثابــت بعضــی از این فالگیرهــا معتقدند که
آنهــا از گذشــته بــه خوبــی خبردارنــد و حتی
غم وغصههای آنهــا را میدانند .آنچنان که
گــره کار را بــه آنهــا میگوینــد و حتــی راهحل
مشکل را هم ارائه میدهند که به این صورت
قیمــت باالتــر میرود.هرچنــد کــه بــه دلیل
گســترده شدن و افزایش تعداد این فالگیرها
در فضــای مجــازی بویژه اینســتاگرام ســعی
میکننــد در ارائه خدمات بــا بهترین قیمت
هــم با هم رقابت کنند .قیمتی که در صورت
مشــهور بــودن میتواند کمــی باالتــر از بقیه
باشد ،چرا که مشتری ثابت پیدا میکند و این
مشتری به آن مشتری معرفی خواهد کرد.

موجــود بدهند تا از آینده افراد خبر دهد و به
ایــن ترتیب باید بــا دادن نام فــرد و مادرش
بــه آن موجــود و بخشــی از پــول ،اطالعاتــی
دربــاره امــروز و آینــده فرد مراجعــه کننده از
این موجودات بگیرند .این مسأله آنقدر وجه
تبلیغاتی دارد که حتی برخی فالگیرها در بیو
(فایل اطالعات شخصی)خود در اینستاگرام
به این مســأله و ارتباط خود با این موجودات
اشاره کرده و حتی برای جذب مشتری بیشتر
نوع آن را هم بیان میکنند .البته برخی از این

ëëاطالعاتیباالگوهایثابتوهمیشگی
همه اینها در حالی اســت که بخش بزرگی از
اطالعاتی که فالگیرهای مجازی به مخاطب
خود میدهند ثابت است .به این صورت که
آنهــا شــش الگو طالــع دارند که هر فــردی را
با ضرب و تقســیمهایی که منبعش معلوم
نیســت در یکــی از ایــن دســت طالعهــا قرار
میدهنــد و به او اطالعاتــی میدهند .فردی
هم که به آنها مراجعه کرده آمادگی پذیرش
ایــن گونــه اطالعــات را دارد و بــرای همیــن
آنها را باور میکند .باوری که باعث میشــود
او مشــتری ثابت و هــر روز این افراد شــود .تا
آنجــا که پس از مدتی پولهای قابل توجهی
بــه آنهــا میپــردازد و این در حالی اســت که
دیگــر ماننــد گذشــته هیچ ارتباط چشــمی و

خبر نگار

عکس  :ایسنا

بختواقبالتبلنده،بیافالتبگیرم،زنیتوزندگیهمسرته!اینهاجمالتیبودکهروزگاری
رهگذرانازفالگیرهایکنارخیابانمیشنیدند،افرادیکهدرازایپولکمیحرفهایتکراری
راباکمیتغییربهمراجعهکنندگانمیگفتند.بسیاریآنروزهابهاینافرادوکارشانبهچشم
یکسرگرمینگاهمیکردند.حتیبرخیاینافرادرابهچشمانسانهاینیازمندیمیدیدند
که از بد روزگار به ایــن کار روی آورده بودند .اما فال و فالگیری روزبه روز مانند خیلی چیزهای
حاشــیهای دیگر در جامعه ایرانی رشــد کرد .کار به مراجعات خانگی رسید .جایی که باید هر
شخصی وقتقبلیمیگرفت.چراکهفالگیرهایخوبازقبلوقتشانپربودیااینکهاین
گونهخودشانراجلوهمیدادند.ایناتفاقکهتاچندسالقبلبسیارباببودباانداختنرمل
و اســطرالب در حضور مراجعه کننده انجام میشــد .فالگیر عود روشــن میکرد و با وردهای
عجیبوغریبوانداختنچندمهرهودیگرمخلفاتازآیندهمیگفتوگاهیهمگرههای
کارراآشــکارمیکرد.بیشتراینگرههاهمیابســتهبودن بختبود،یاپولدارنشدنیاحضور
همسردومدرزندگیشوهرزنمراجعهکننده!

عنوان دشمن دیرینه میشناخته شک کند و
این آغاز یک اتفاق بد درون خانوادگی است.
حتــی برخی صاحبنظران دینــی دراین باره
هشــدار میدهند که گرفتن چیزهایی تحت
عنــوان دعا و وارد کردن این گونه مســائل به
زندگی خود سبب رخ دادن وقایع ناگواری در
زندگی میشود.

پرستو رفیعی

طرح  :اینترنت

نگاهی به آپدیت شدن رمل و اسطرالب

اطهار(ع) نیز دیده میشود که گاهی مسائلی
را به فال نیک میگرفتند؛ به عنوان نمونه در
نبرد مســلمانان با کفار در حدیبیه ،هنگامی
که ســهیل بن عمرو به عنــوان نماینده کفار
نــزد پیامبــر اکــرم(ص) آمد ،پیامبــر وقتی از
نام او آگاه شد ،این گونه فرمودند« :قد سهل
علیکم امرکم»؛ یعنی از نام سهیل من تفأل
میزنم که کار شما سهل و آسان میشود.
امــا آنچــه دربــاره ایــن نــوع فالگیــری امروز
مطرح است با فال نیک یا بد متفاوت است.
چرا که براســاس مشاهدات و تجربه افرادی
که به ســراغ فالگیرها رفتهانــد ،آنها یا دروغ
میگویند و در ازای این دروغ پول میگیرند و
حتی باعث انحراف شخص از مسیر درست
میشــوند یــا اینکــه بــا اســتفاده از ارتبــاط با
موجــودات متافیزیکی برخی اطالعات را به
دســت میآورند که این کار مصداق کهانت
و حرام اســت .آنچنان که در روایتی از پیامبر
اکرم نقل است :کسى که کهانت و پیشگویى
کند یا نزد پیشگو برود ،از آیین اسالم برائت
و بیــزارى جســته اســت .روایتی کــه میزان و
شــدت مخالفت سیره نبوی با این مسائل را
نشان میدهد.
درکنــار همــه ایــن مســائل و حاشــیههای
فالگیریهــای مجــازی این ســؤال همیشــه
مطــرح اســت کــه چــرا بخشــی از جامعــه
بــه ســراغ ایــن افــراد میرونــد؟ یــا اینکــه
چــه قشــری از جامعه بیشــتر به ایــن افراد
مراجعه میکنند؟

رضایت از زندگی با ژست چشم و هم چشمی

ســطلهای بزرگ زباله شــهرداری یا زبالههای رســتورانها و
ساندویچیها .پاتوقشان همه جا هست .موشهای مظلوم
و بیآزاری هم هســتند که در کار امحای زباله فعالیت باالیی
دارند .خانوادگی میآیند مثل موش باشــخصیت غذایشــان
را میخورنــد و میرونــد بــا کســی هــم کار ندارنــد ،حتــی بــا
صاحب اغذیه فروشی.
امــا موشهایــی هــم داریــم کــه صاحبخانــه هســتند .محل
ترددشــان لولههــای فاضــاب اســت .آنهــا مالــک بیشــتر
خانههــای تهران و کالنشــهرهای دیگر هســتند .از لولهها باال
میآیند و ســرک میکشند به آشــپزخانهها تا ببینند زن خانه
بــه شــوهر و فرزندانــش رســیدگی میکنــد یــا نــه .نگاهی به
خانــه میاندازند تا ببینند مســتأجرها خانه را تــر و تمیز نگه
داشتهاند یا نه؟
میگوینــد جمعیت موشهــای تهران با جمعیت انســانها
برابــر اســت؛ موشهایــی کــه زندگیشــان بیشــباهت به ما
نیســت .در ایــن وضعیت تحریــم و باال رفتــن دالر مجبورند
بــرای یــک لقمــه نــان از زیرزمیــن بــه روی زمیــن بیاینــد و
دوشــادوش ما انســانها بهدنبال لقمهای نــان بگردند .چند
سال پیش قرار بود موشها را وازکتومی کنند تا جمعیتشان
زیاد نشــود .البته نباید از همزیستی مسالمتآمیز انسانها و
موشهــا به این راحتی بگذریم .غــذای موشها را ما به آنها
میدهیم!

