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سكانس اول
ــاي آرامبخش،  ــود و قرص ه ــوان آب ب ــط لي فق
ــد رنگ  ــالي مي ش ــي كه دو س ــاي رنگ آرامبخش ه
ــبز  ــي اش را رقم زده بود... آبي براي صبح... س زندگ
ــراي زمان هايي كه دردش زياد بود و قرمز براي آن  ب
وقت هايي كه با كابوس بيدار مي شد... تمام زندگي اش 
در اين سه رنگ خالصه شده بود. نه اين كه فكر كني 
ــور بوده ، نه... از وقتي كه آن اتفاق لعنتي  از اول اين ط
زندگي اش را از هم پاشيد اين طور شده بود... هنوزم 
گاهي با صداي كودك دو ساله اش از خواب مي پرد... 
ــي كه با همان لهجه خاص مي گويد بابايي آب  صداي
بيار... هنوز در جاي جاي خانه عطر همسرش را حس 
ــتند و  مي كند... گاهي حتي يادش مي رود كه آنها نيس

وقتي به خانه مي آيد صدايشان مي كند.
ــنبه لعنتي كه همه زندگي اش را برد  اما از آن دوش
ــته... دوسالي كه او را صدسال  ــال گذش تا االن دو س

پيرتر كرده است...
هنوز روي تختش نيمه خواب است كه مثل هميشه 
تلفن زنگ مي خورد و روي پيغامگير مي رود... باز هم 
مادر است، مي خواهد تنها پسرش را نصيحت كند... 
ــته كه دوباره  هنوز چند دقيقه اي از زنگ مادر نگذش
ــول اول هفته ها  ــن زنگ مي خورد و مطابق معم تلف
ــد و گزارش كار مي دهند...  ــركتش زنگ مي زنن از ش
ــت... تمام  ــنود... فضاي خانه مه آلود اس ــط مي ش فق
پرده ها كشيده شده و هيچ نوري وارد نمي شود، تنها 
ــته اند از درز پرده عبور  ــي از نور كه توانس روزنه هاي
كنند فضا را كمي از سياهي مطلق به خاكستري تيره 
تغيير داده است... محمد دو سال است كه نمي فهمد 
شب و روزش چطور سپري مي شود، گويي او هم در 
آن حادثه دلخراش همراه همسر و فرزند خردسالش 
بوده... انگار درياي توفاني هر سه اعضاي اين خانواده 

را با هم بلعيده است.
سكانس دوم

ــياه و گاهي سفيد  كفش هاي رنگارنگ... گاهي س
ــش و گاهي هم پا به پايش قدم  ــارش... رو به روي از كن
مي زنند و دور مي شوند... اين تنها تصويري است كه 
حاال بعد از آن دوشنبه لعنتي دارد تجربه مي كند... نور 
چشمانش را مي زند براي همين سرش را پايين آورده 
تا آسمان را نبيند... كسي چه مي داند شايد آبي آسمان او 
را ياد درياي بيكراني مي اندازد كه خانواده اش را غرق 
ــود...  ــته مي ش كرد... قدم هايش تند تند و منظم برداش

مقصد مشخص است مي رود بهشت زهرا.
ــه روزي  ــش ك ــام عزيزان ــود ن ــاورش نمي ش ب
ــرد  ــنگي س ــش زندگي اش بوده اند روي س گرمابخ
حك شده است... هنوز بعد از سه سال باور نكرده كه 
در اين دنيا غير از خدا كسي را ندارد... دلش نمي آيد 
ــد... همين طور با خود درگير  ــت بر سنگ بكش دس
ــت كه گرماي دستي را بر شانه اش حس مي كند...  اس
ــش مي خواهد همانجا تا ابد  ــب تهي مي كند... دل قال
بماند و تصور كند دستان كودكش... دستان همسرش 
ــت، اما اين خيال اندكي بعد  ــانه اش اس هنوز روي ش
فرو مي ريزد وقتي پيرمردي از پشت صدايش مي كند 
ــتادن ندارد، باالخره خم  تا خيرات بردارد... تاب ايس
مي شود، مي شكند و اشك هايش سرازير مي شوند... 
 آن قدر اشك مي ريزد تا از حال مي رود... غم اش اكنون 

همسن و سال كودكش است.
روي صندلي پاركي كنار قبرستان نشسته و به راه 
ــيد در حال غروب است كه زني  ــده ،خورش خيره ش
ــال  را از دور مي بيند... او اعتنا نمي كند، اما زن ميانس
ــيند... مي خواهد سر حرف را باز كند،  كنارش مي نش
اما او بلند مي شود... هنوز چند قدمي از صندلي دور 
نشده كه زن ميانسال به هدف مي زند و نام همسر مرد 
را به زبان مي آورد... مرد لحظه اي ميخكوب مي شود 
و تامل مي كند... زن ميانسال ادامه مي دهد و از فرزند 

خردسال مرد مي گويد...
سكانس سوم

ــود و اين رنگ  ــبز... آبي... تكرار مي ش قرمز... س
دنياي مرد را تغيير داده است... صداي موسيقي قطع 
ــود... پرده ها كنار رفته... عكس همسر و دختر  نمي ش
مرد با آيين خاصي تزئين شده انگار نه انگار كه روزي 
اين خانه سال ها عزادار بوده... امروز هم دوشنبه است 
ــان تاريخ كه زندگي مرد را آب برد،  دقيقا مطابق هم
اما اين بار در سالگرد آن اتفاق شوم بر مه خانه افزوده 
ــود... امروز همه دوستان جديد مرد آمده اند تا  نمي ش
ــن تولد دوباره خانواده اش را...  ــن بگيرند جش جش
ــت كه...  ــبز... آبي... اينها رقص نوري اس ــز... س قرم
ــتند... اوايل خوشحال  خانواده مرد فقط متعجب هس
بودند كه پسرشان رفت و آمد پيدا كرده و تنها سقف 

خانه را نمي بيند، اما االن نگرانند...
ــت حدس زديد آن زن رمال... آن پارك و آن  درس
اطالعات، كاري كرد تا مرد تا اينجا و همپاي اين عده 
پيش رود... مرد  مي خواست از همسر و فرزندش بداند 

و حاال اين مراسم با خبرهايي كه گهگاه زن فالگير از 
خانواده مرد به او مي دهد شده آرامش جانش... دار و 
ندارش را فروخته تا زن ميانسال بيشتر بتواند انرژي 
ذخيره كرده و از حال عزيزانش با خبرش كند... حاال 
فقط همين خانه مانده و سود پولي كه ماهانه بانك به 
حسابش واريز مي شود... هر ماه جشني با مهمانان زن 
ــر و  فالگير برگزار مي كند تا انرژي مثبت براي همس
دخترش ذخيره كند، محصور حرف ها و توصيه هاي 
زن رمال است و فقط منتظر پيغام همسرش است كه 

از طريق زن ميانسال براي او ارسال مي شود.
پالن جديد!

ــر روز راجع به دام هاي  ــتند اخباري كه ه كم نيس

ــا چاپ  ــوادث روزنامه ه ــات ح ــاالن در صفح رم
مي شوند از پرونده بناي امامزادگان توسط سودجويان 
تا معجوني براي ايجاد عشق. اما چه مي شود كه گاهي 
حتي افراد تحصيلكرده هم در دام اين تبليغات دروغين 
ــه همه چيز اين طوري  ــوند؟! اما هميش گرفتار مي ش
ــي روي  ــش نمي رود... گاهي اوقات راه رفتن كس پي
آتش يا انجام كارهاي خارق العاده باعث مي شود مردم 
فكر كنند فردي از عنايت ويژه پروردگار بهره مند شده 
ــنيده ايم كه گروهي با بهره گيري از  ــت... بسيار ش اس
ــادگي و صداقت مردم و با نشان دادن چند كشف  س
ــاده لوح را فريب داده و با خود  و كرامت، مريدان س
همراه مي سازند و از اين طريق به شهرت، محبوبيت 

نبود تضمين براي آينده و مبهم بودن آن باعث مي شود بسياري از 
افراد بخواهند از آن باخبر شوند كه اغلب آنان جوانان هستند.

آنها مي خواهند بدانند ادامه راهي كه شروع كرده اند چه مي شود. 
عجول هستند و به تالش در طول مسير فكر نمي كنند و مي خواهند 

بروند سر اصل مطلب.
ــود را ببينند و از آن آگاه  ــعي مي كنند عاقبت خ ــر طريقي س از ه
ــده اند از آن  ــه از اين موضوع با خبر ش ــم ك ــند.كالهبرداران ه باش
به عنوان راهي براي پول درآوردن استفاده مي كنند. فال مي گيرند و 
از آينده اي زيبا حرف مي زنند. اگر مراجعه كننده مجرد باشد در آينده 
او همسري خوش سيما مي بينند و اگر از فال گيرنده مالي به سرقت 
رفته باشد مشخصات دزد را به او مي دهند. خالصه اين افراد براي 
هر مشكلي يك راه چاره اي پيدا مي كنند و با ساختن روياي زيبا براي 

مراجعه كننده، او را به مراجعه هاي بعدي نيز تشويق مي كنند.
ــن و روح در ارتباط  ــغل نيز با ج ــي از حرفه اي هاي اين ش برخ
هستند و براي گره گشايي از آنها كمك مي گيرند. درجات حرفه اي 

ــتگي دارد. رمالي اين  ــان با جن و ارواح بس بودن آنها به ارتباطات ش
ــا بازار داغي دارد به صورتي كه حتي پاي اين كالهبرداران به  روز ه

اينترنت هم باز شده است.
رمالي و كالهبرداري هاي اينترنتي كام بسياري از كاربران را تلخ 
ــانده است. رمالي اينترنتي  ــياري از آنها را به نابودي كش كرده و بس
ــاده لوح را از طريق  ــت كه تبهكاران، قربانيان س ــيوه ديگري اس ش
ــماره حسابي از  ــكار مي كنند و با ارائه ش ــايت هاي اينترنتي ش وبس
ــرده و نتيجه فال را با  ــابي واريز ك ــد پول را به حس ــا مي خواهن آنه
پست الكترونيكي دريافت كنند. براي مقابله با چنين معضالتي بايد 

اقدامات فرهنگي جدي و دائمي صورت گيرد.
ــه در همه جاي  ــايت هاي فالگيري هم قارچ گون ــن روزها س اي
فضاي مجازي پراكنده اند تا جايي كه در شبكه هاي اجتماعي مانند 
فيسبوك هم صفحاتي ايجاد شده  كه با دريافت مشخصات شما حتي 

سال مرگ و چگونگي آن را هم پيش بيني مي كنند.
ــيدگي كند، اما راهكار  قانون تا حدي مي تواند به اين معضل رس

اصلي، استفاده از ابزار فرهنگي است.
ــن معضل، ــه با اي ــي در مقابل ــاي فرهنگ ــن راهكاره  مهم تري
 آگاهي بخشي به مردم از طريق برنامه هاي صدا و سيما، بهره مندي 
از رسانه هاي مكتوب و نشريات كثيراالنتشار و استفاده از فضاهاي 

آموزشي در مدارس و دانشگاه هاست.
ــبت به كالهبرداري از كاربران در  ــتان سمنان نس پليس فتاي اس
ــدار داد:  ــايت هاي اينترنتي تحت عنوان رمالي، به خانواده ها هش س
ــكالت خانوادگي و  ــاالن اينترنتي با درج مطالبي چون حل مش رم
ــكالت مالي، دعا براي خوشبختي  ــويي، مسائل عشقي، مش زناش
ــب به گرفتن فال و  ــايت خود، افراد را ترغي ــده در س ــر از آين و خب

دعانويسي مي كنند.
در ادامه اين اطالعيه آمده كه رماالن اينترنتي اغلب در سايت هاي 
ــرداري از كاربران مي كنند به طوري كه با ارائه  ــود اقدام به كالهب خ
ــان واريز  ــاب، از كاربران مي خواهند پول به حسابش ــماره حس ش

كنند.
كارشناس پليس فتا در اين اطالعيه توصيه كرد: افراد و خانواده ها 
ــازي، تقويت  ــايت ها اطمينان نكرده و با فرهنگس ــز به اين س هرگ

باورهاي ديني و افزايش آگاهي با اين پديده نوظهور مقابله كنند.

تجارت پرسود 
خر افات 

 بازار   پيشگويان قالبي همچنان داغ و پر سود است
مائده شير پور

كليك كن فالت بگيرم
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و گاه ثروت و دارايي دست مي يابند. 
دامى براى ساده لوح ها

ــناس اجتماعي  ــتري، آسيب ش دكتر مجيد اش
ــاره مي گويد: خرافات به عنوان يك رفتار  در اين ب
ــا عقل و باورهاي معنوي  ــي و مخالف ب ضدمنطق
ــام جوامع وجود  ــريت در تم از ابتداي تاريخ بش
داشته و دارد. در كشور ما باورهاي خرافي در قالب 
ــركتاب و رفتارهايي از اين  جادو جمبل، فال و س
دست از ديرباز تاكنون وجود داشته و متاسفانه از 
تمام اقشار و طبقات از نظر تحصيلي و اجتماعي، 
ــود را انتخاب  ــتريان خ ــني، مش ــادي و س اقتص
ــوال از نگاره  ــت. باورهاي خرافي معم ــرده اس ك

ــي اجتماعي دو گروه است، باورهايي  رفتارشناس
كه رنگ و بويي از دين و معيارهاي مذهبي دارند 
و با سوءاستفاده از اين گونه رفتارها به فريب مردم 
ــتند مثل جن گيري... احضار روح و  مشغول هس
ــل رفتارها و گروه ديگر  ــم و جادو و اين قبي طلس
باورهاي خرافي فال و فالگيري با وسايل مختلف 
از جمله چاي و قهوه تا شمع و تاروت و امثال آن 
مي باشد كه سرمايه اصلي عامالن آن، ساده لوحي 
ديگران و زبان چرب و نرم خودشان است بديهي 
ــمن  ــردي باالخره در زندگي دش ــت كه هر ف اس
دارد... منتظر خبري مي باشد... نامه اي در راه دارد، 
گفتن اين گونه موارد باعث جذب مشتريان رماالن 

ــود. موضوعاتي كه يك روز اتفاق مي افتد و  مي ش
نياز به پيشگويي نيست.

ــه داد: در يك پژوهش ميداني كه در  وي ادام
ــد،  ــال 89 تا 93 انجام ش ــال از س طول چهار س
ــد 90درصد از مراجعان به فالگيرها  مشخص ش
زنان هستند كه 75 درصد آنها داراي تحصيالت 
ــقي... حذف  ــتند. رقابت عش ــم به باال هس ديپل
ــرف مقابل...  ــردن قلب ط ــم... مهربان ك مزاح
ــيدن به پول و ثروت بدون زحمت و تالش  رس
براي آگاهي از آينده، 90 درصد از درخواست هاي 
ــد. با توجه به اين كه  ــكيل مي ده مراجعان را تش
مردم ما داراي سابقه ديني هستند متاسفانه بعضي 
از اين شيادان كه خود فاقد باورهاي ديني هستند 
ــتفاده از آيات مقدس و اسامي مبارك  با سوء اس
ــرداري مي كنند. درآمد  ــرم اقدام به كالهب و محت
ــتاد دانشگاه  يك فالگير در تهران بيش از يك اس
ــت. گاهي دروغ هاي اين شيادان باعث ايجاد  اس
ــون خانواده  ــدن كان ــمني و حتي متالشي ش دش
ــده اصلي ترين علل  ــود. در پژوهش ياد ش مي ش
ــازار اين گونه كالهبرداران كمرنگ بودن  رواج ب
ــل مقاومت در  ــوزش مهارت هاي زندگي مث آم
ــن از معيارهاي ديني،  ــر فريب، فاصله گرفت براب

ــت.  تذكر و ايمان به خدا بوده اس
ــاره تجربه  ــوم رفتاري درب ــن متخصص عل اي
ــرادي كه به  ــه با اف ــودش در مواجه ــخصي خ ش
رماالن مراجعه مي كنند به تپش گفت: سال گذشته 
ــب مراجعه كرد كه  ــاوره به اينجان ــي براي مش زن
ــموميت  ــتورهاى رمالي باعث مس ــا اجراي دس ب
همسرش  و به خاطر اين حركت غيرانساني دچار 
افسردگي عميق شده بود. وقتي از وي درباره روش 
پيشنهادي رمال پرسيدم معجوني نشان داد و گفت: 
«پنج ميليون تومان بابت اين معجون  و همين طور 
سه ميليون تومان بابت يك قطعه فلز هفت جوش 
كه مركب از طال ، نقره ، مس ، برنج و روي است 

پرداخت كردم.» 
ــي قرار  ــگاه مورد بررس معجون را در آزمايش
ــيد كالغ  داديم... مغز يك پرنده كه به نظر مي رس
ــد همراه با مو، اين معجون را تشكيل مي داد و  باش
ــياد از اين زن خواسته بود روزي  آن كالهبردار ش
ــرش بريزد،  دو بار اين معجون را در غذاي همس
ــود كه مرد بيچاره  ــده ب هنوز دومين روز تمام نش

راهي بيمارستان شد.
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رسانه هاعاقبت اعتماد 
 به رماالن را 

به تصوير بكشند
ــنده و مشاور خانواده    دكتر اصغر كيهان نيا، نويس
ــتقبال اكثر ايرانيان از رماالن مي گويد: اگر  درباره اس
ــته باشيم بايد  بخواهيم به موضوع نگاهي عمقي داش
ــمت فالگيرها  ــور را به س گفت  داليلي كه مردم كش
ــاند زياد است، اما شايد اصلي ترين مورد و به  مي كش
ــأ اول، فرهنگى است كه در آن فال گرفتن  نوعي منش

وجود دارد.
ــا برخي از  ــاس براي م ــر همين اس ــزود: ب وي اف
ــده و جا افتاده، در عين حال چون  اتفاقات فرهنگ ش
ــي آمدند مثل تاتار،  ــور ما قوميت هاي متفاوت در كش
ــا نيز به اين كارها  ــا، ترك ها و افغان ها و آنه مغول ه
ــردم توجه به اين موارد  ــه م عالقه مند بودند در ريش

ديده مي شود.
ــردم به رماالن را در  ــا  دليل دوم گرايش م كيهان ني
ترديد افراد دانسته و گفت: هر وقت ما در جايي ترديد 
داريم و مشكوك مي شويم به سمت كمك گرفتن از 
نيروهاي غيرعقاليي مي رويم كه روي آوردن به رمال 

را تشديد مي كند.
ــوم  ــواده ادامه مي دهد: دليل س ــاوره خان اين مش
ــوري  ــت؛ در اين زمينه اهالي هر كش نبود آگاهي اس
كه از نظر فرهنگ فقير تر باشد مردمش به اين نوع از 
كارها اعتقاد بيشتري خواهند داشت. اما دليل چهارم 
ــت كه به صورت  ــويق هاي وردستان فالگير اس تش
غيرعلني و در پوشش دوست و آشنا به سمت هدف 
رفته و از فوايد آن فرد مي گويند. اين افراد به صورت 
غيرمستقيم تبليغات را تا جايي ادامه مي دهند تا افراد 

به سوي رمال مورد نظر گرايش پيدا كنند.
ــدي روي آوردن به  ــا دليل بع ــر كيهان ني ــا دكت ام
ــتيصال افراد در تنگناهاي زندگي دانسته  فالگير را اس
ــلط كمتري روي رفتار  و مي گويد: اگر اين افراد تس
خود داشته باشند، خيلي سريع به اين سو مي روند تا 

خود را تسكين دهند. 
ــر تحصيلكرده  وي ادامه مي دهد: اين كه چرا قش
ــود نيز خود دو دليل عمده دارد؛  وارد اين فضا مي ش
ــت. اگر  ــال و دوم نقش خانواده اس ــي فرهنگ ف يك
ــد، فرزند  ــواده به رمل و فالگيري عالقه مند باش خان
ــود و  ــي اين موضوع در باورش ثبت مي ش از كودك
ــن قوي ترين و موثر ترين و نزديك ترين  چون والدي
الگو براي فرزند هستند حتي با وجود تحصيالت باز 

فرزند تمايل به سمت رمالي دارد.
دكتر كيهان نيا اين را هم مي گويد كه وقتي فرزندي 
در خانواده اي رشد كند كه مادرش دائما در حال رفتن 
ــكند و... ممكن  پيش فالگيرها بوده و تخم مرغ مي ش
ــدت  ــت در آينده فرزند اوهم روش مادر را  با ش اس

بيشتري   ادامه دهد.
وي راه حل اين اتفاق را در بلندمدت فرهنگسازي 
و كار در تلويزيون، راديو و روزنامه ها مي بيند و ادامه 
ــانه ها بايد با اين كارهاي احمقانه مبارزه  مي دهد: رس
ــا را براي جامعه به  ــت اعتماد به رمال ه ــد و عاقب كنن
ــند، چرا كه خيلي از معجون هاي رماالن  تصوير بكش
واقعا افراد را مريض مي كند. دومين كاري كه مي توان 
ــارزه با اين افراد كه  ــت مب انجام داد و خيلي مهم اس
ــتند با عقايد خرافاتي، از جامعه  قاچاقچيان فكر هس
ــتفاده مي كند. مبارزه پليس در اين زمينه بايد  سوء اس

قاطعانه باشد و دوماه بعد اين افراد را آزاد نكند.

رمالي، بدعت در دين و فالگيري تا به حال ممنوع بود، ولي جرم محسوب 
نمي شد، ولي در قانون جديد مجازات اسالمي نه تنها جرم است، بلكه براي آن 
مجازات اعدام نيز براي موارد خاص در نظر گرفته شده است. بر اين اساس با 

مختاري يكي از كارشناسان حقوق همكالم شديم كه در ادامه مي خوانيد.

قانون چطور با رماالن برخورد مي كند؟
ــردم به قصد اخاذي از مصاديق كالهبرداري  ــا توجه به اين كه فريب م ب
است، اگر فردي با وعده هاي دروغين فرد ديگري را فريب دهد، جرم است، 

اما بر حسب مورد درباره چگونگي برخورد با آن، تصميم گرفته مي شود.
قانون  با افرادى كه ادعاي ارتباط با ائمه را دارند، چه برخوردي دارد؟

ــت و مستقيما جرم محسوب مي شود.  ــحر و جادو س اينها از مصاديق س
افرادي كه مدعي نبوت، امامت يا حتي ارتباط با ائمه معصوم هستند، مجرم 
ــوده و بايد با آنها برخوردي قاطعانه صورت گيرد. در مورد رمالي اگرچه  ب
ــتناد كرد، اما معموال زماني كه رمالي  به تحصيل  مي توان به قانون 1324 اس
ــروع منجر  بشود، متهم تحت عنوان كالهبردار تحت پيگرد قرار  مال نامش
مي گيرد و ماده يك قانون تشديد مجازات كالهبرداري، در مورد او اعمال 

مي شود كه حبس و جزاي نقدي است.
ــالمي  براي ايجاد وحدت رويه در اين زمينه، قانون جديد مجازات اس
ــناخته، بلكه  ــي، بدعت در دين و فالگيري را به وضوح جرم ش ــا رمال نه تنه
مجازات آن را نيز افزايش داده و براي مرتكب آن، اعدام تعيين كرده است.

آيا قوانين فعلي از بازدارندگي الزم برخوردار است؟
قوانين موجود اگر با جديت اجرا شود بازدارندگي الزم را دارد، اما مشكل 
اينجاست كه در اجراي قوانين قاطعيت وجود ندارد. البته درست است كه 
ــختگيرانه نيست، اما در حدي هم كه قانون اجازه  قوانين آن طور كه بايد س

داده برخوردها قاطع نيست. 

رمالي از زندان تا اعدام!


