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نگاه

فالگیرها پای ثابت گعده های آخر هفته شدند

قمار با آینده!
   نیره ساري

»ديدارتون به تأخیر مي افته«، »طلسم و سحر برات افتاده«، »ازدواج موفق داري«، »دو تا بچه روي 
كارتت افتاده«، »شك نكن شفاي مريضتو مي گیري«، »دو وعد ه ديگه يه اتفاق خوب برات مي افته، 
حاال يا 22روز يا دو ماه«، »باهات تماس مي گیره«، »دلتنگته ولي جرئت نداره بیاد سراغت«، »رقیب 
داري« يا »خیانت شده بهت يا خیانت خواهد شد« و مواردي از اين قبیل كه ناگفته پیداست ادبیات 
چه كساني است! همان افرادي كه با كلي گويي درصدد پیش بیني آينده هستند تا ذهن شما را مثاًل 
با وقايع احتمالي پر اما در ازاي آن جیب تان را خالي كنند. اين روزها فالگیرها میهمان ثابت برخي 
گعده هاي آخر هفته زنانه و حتي مردانه شده اند. جالب است كه حتي برخي افراد باسواد، باعلم و 
آگاه به محال بودن پیشگويي آينده، فالگیري را در گعده هاي خود به عنوان يك بزم و سرگرمي 
راه مي دهند؛ داستاني كه همواره از آن نوشته و درباره آن نقد مي شود اما در هیچ دوره اي تمامي 
ندارد، مگر آنكه س�واد كافي و رشد عقلي جامعه مانع از اين ش�ود كه افراد پاي خرافات با آينده 
خود قمار كنند. چه بسا كه با جا انداختن مراجعه به مشاور و روانشناس، راهكار سازنده جايگزين 

اضطراب و ترس افراد شود. 

   دورهمي علمي يا خاله زنكي؟
دوس��تي با تحصيالت دوره دكترا تعريف مي كرد كه 
دورهمي صميمي با ساير همكاران خود در زمان هاي 
تعطيالت پايان هفته دارن��د. در اين جمع فردي كه 
با همسرش دچار مشكالت شده و تقريباً به بن بست 
رسيده بود درددل مي كرد؛ فردي كه زندگي خوب و 
عادي داشته اما چند وقتي است همسرش دچار توهم 
شده و به وي شك كرده است. يك بار از اين جمع چند 
نفره اسم س��حر و جادو بيرون مي آيد و همين كافي 
بود كه حاال بعد از چند ماه بهان��ه گعده جمعي افراد 
تحصيلكرده از صحبت درب��اره آخرين مقاله و كتاب 
به صحبت ه��اي خاله زنكي فالگير تن��زل پيدا كند؛ 
موضوعي كه گويا ش��بيه يك اعتياد شده و اين خانم 
فالگير است كه با ورود به جزئي ترين و خصوصي ترين 
لحظات و زندگي افراد، آنها را به سمت دلخواه هدايت 
مي كند. ماحصل اين شده است كه تك تك افراد اين 

جمع پاي خرافات آينده خود را قمار كردند. 
   درگیري با آينده 

در توضيح بيشتر بايد گفت همه دوست دارند نويدي 
از آينده به آنها داده شود تا اين نويد آنها را اميدوار كند 
و بتوانند با اين اميد اضطراب هاي شان را كنترل كنند. 
جالب اس��ت گويي فالگيرها اين هدف را تش��خيص 
داده اند و بعضاً محور صحبت هاي خود را از پيشگويي 
به سمت كلي گويي و مشاوره دادن سوق داده اند. وقتي 
كسي از جزئي ترين مسائل يك فرد و افرادي كه با اسم 
كوچك آنها را صدا مي زند مطلع است، به جاي روش 
پيشگويي به سمت ارائه راه حل پيش مي رود و بعضي 
از اين افراد براي سركيسه كردن بيشتر مردم، طلسم 
و باطل السحر را هم پيشنهاد مي دهند، البته پيشنهاد 
مي دهند و هيچ اجبار و اصراري براي اين موضوع وجود 
ندارد. از آنجا كه نفس اعتياد به اين موضوعات بسيار 
ريز و نامحسوس است، افراد به خود مي آيند و مي بينند 
كه ماه هاست درگير فال و فالگير و باطل السحر شده اند. 
شبيه اين داستان و افراد كم نيستند. كساني كه از ابتدا 
اعتقادي به فالگير نداشتند اما وقتي به خود آمدند، اين 
فالگير اس��ت كه بعداز ماه ها در حال هدايت چرخه 
زندگي افراد است. افراد بعضاً كم سواد و ناموفقي كه 
فال و فالگيري را تنها ي��ك منبع درآمد مي بينند. در 
مقابل افراد تحصيلكرده اي كه با يك شروع ناخواسته 
و بعضاً حتي تفريحي درگير فالگيرها ش��دند و حتي 
هفتگي و روزانه حس��اب خود را به حساب فالگيران 

خالي مي كنند. 
   داليل مراجعه به فالگیر

ش��ايد اگر بخواهيم به صورت دقيق و خالصه درباره 
درگيري افراد با فالگيرها صحبت كنيم به چند شاخه 
اصلي و مهم برس��يم؛ يكي درگيري افراد با فالگيرها 
كه به چش��م يك تفريح نگاه مي كنند، ديگري ترس 
از آينده و اضطراب حاكم بر آن كه موجب مي ش��ود 

برخي افراد به س��مت فالگيرها هدايت ش��وند. نوع 
درگيري از درگيري اف��راد با فالگيرها به دليل اعتياد 
برخاس��ته از آن اس��ت؛ هنگامي كه افراد ناراحتي و 
نگراني خاصي دارند اما براي تسكين ناراحتي خود به 
اين افراد مراجعه مي كنند.  اما فارغ از تمايل يكسري 
افراد مرفه به موضوع فالگيري در گعده هاي خود، اين 
سؤال پيش مي آيد كه چرا زنان تحصيلكرده به فالگير 
مراجعه مي كنند؟ پژوهشگران جامعه شناسي دانشگاه 
خوارزمي با انجام يك مطالعه، عوامل زمينه سازي را 
كه باعث مي ش��ود زنان تحصيلكرده، از دعانويسي و 
فالگيري استفاده كنند، بررس��ي كردند. براي انجام 
اين مطالعه از روش كيفي اس��تفاده شد و با ۱۶نفر از 
زنان ساكن شهرستان رشت كه به اماكن فالگيري و 
دعانويسي مراجعه داشتند، مصاحبه انجام شد. پس 
از انجام مصاحبه، مصاحبه هاي ضبط ش��ده به متن 
نوشتاري تبديل شد و مورد تحليل قرار گرفت.  تحليل 
مصاحبه ها نش��ان داد داليل مراجعه به دعانويس و 
فالگير شامل مواردي چون حل مشكالت مالي مانند 
بيكاري، كس��ب درآمد و رونق كار، تالش براي پيدا 
شدن اشيای گمشده، درمان بيماري هاي جسمي و 
رواني و حل مسائل و مشكالت ازدواج مانند اختالف 
زن و شوهر، شكس��ت رابطه عاطفي و بخت گشايي 
اس��ت.  يافته هاي اين تحقيق حاكي از اين است كه 
»فرآيند جامعه پذيري«، »باور به فرهنگ اين جهاني 
و آن جهان��ي«، »برخ��ي تمايالت روان ش��ناختي«، 
»مدرن شدن سازوكارهاي فالگيري و دعانويسي« و 
»گروه مرجع فرد«، شرايط زمينه ساز مراجعه افراد به 
فالگير و دعانويس مي شود. پژوهشگران اين مطالعه 
مي گويند: تحليل صحبت هاي شركت كنندگان نشان 
مي دهد آنها هنگام درماندگي در مواجهه با مشكالت 
خود و به دليل غلبه باورهاي فرامادي، به دعانويسي و 
فالگيري روي مي آورند. به طور كلي، فقدان مهارت هاي 
الزم براي چاره جويي از مش��كالت زندگي، نااميدي 
از كاراي��ي روش ه��اي معمول، فق��دان فرصت هاي 
دستيابي به منابع ارزش��مند، نفوذ اعتقادات ديني و 
باورهاي خانوادگي، احساس ناكارآمدي روش هايي كه 
متخصصان مشاوره پيشنهاد مي كنند، تأثيرپذيري از 
اطرافيان و ديگران در گرايش به فالگيري و دعانويسي 

مداخله داشته است. 
   وظیفه جامعه براي حل بحران 

به گفته اين محققان، با آنك��ه تجربه مراجعان از نظر 
حل مشكالت فردي شان متفاوت است، برخي افراد، 
نه تنها هيچ نتيجه اي از مراجعه به فالگير و دعانويس 
نگرفته اند، بلكه حتي مشكالت جديدي هم براي شان 
ايجاد شده است، اما نكته جالب اين است كه اين تجربه 
منفي، باعث نشده است آنها به طور كلي از دعانويسي 
و فالگيري منصرف ش��وند. آنان ناتواني دعانويس و 
فالگير را به ماهيت پديده فالگيري و دعانويسي تعميم 
نمي دهند و اين امر، معرف ديگري براي رسوخ باورهاي 

فرامادي در بين مصاحبه شوندگان است. 
پژوهشگران اين مطالعه اعتقاد دارند، در صورتي كه 
نهادهاي جامعه، از كفايت الزم براي رفع مش��كالت 
مردم و حمايت از آنها برخوردار نباشند، اين احتمال 
كه افراد از طريق س��ازوكارهاي شخصي و استفاده از 
روش هاي غيرمتعارف به مقابله با مشكالت بپردازند، 
افزايش مي يابد. به اعتقاد برخي جامعه  شناس��ان نيز 
اصول و بناي جادوگري از ناداني هاي بشر سرچشمه 
مي گيرد. اين اف��راد معتقدند اف��راد فرصت طلب از 
گرفتاري هاي مردم سوءاس��تفاده می كنند و همين 
قضيه باعث بروز اقدامات متعدد مي ش��ود. بر همين 
اساس شايد بهترين و سازنده ترين روش براي كمرنگ 
كردن مراجعه اف��راد و درگيري با فالگير، برجس��ته 
ساختن ضرورت مراجعه به مشاور و روانشناس براي 

حل بحران هاي زندگي باشد. 

نگراني و ترس از آينده 
اگر بخواهيم در فرم و ساختار پديده اي كه آن 
را زمان مي ناميم، نگاهي به مفهومي از آينده 
داش��ته باش��يم، معموالً اين بعد زماني يك 
ش��اخصه مهم دارد و آن اين اس��ت: »آينده 
يعني، فرآيندي در پرده اي از ابهام.« بله، ما از لحظه هاي 
نيامده بي خبري��م! ولي ذهن كنجكاو بش��ر مي خواهد 
بداند! اين دانستن تا زماني كه در قالب پيش بيني هاي 
علمي و تحقيقات آماري باشد، البته زيباست، اما جايي 
ذهن مايل اس��ت پا را فراتر از اين بگ��ذارد، وارد عرصه 
مجهوالت شود و مايل است آنها را واقعي بپندارد، مثل 

زماني كه فال مي گيريم. 
به شكل كلي، درصدي از كس��اني كه تمايل به اين كار 
دارند، افرادي هس��تند با نگراني بيشتر از آينده، يعني 
ما فال مي گيريم، چ��ون مي خواهيم بداني��م چه بر ما 
خواهد گذش��ت! حال آنكه هيچ كس مگر پروردگار از 

آينده آگاه نيست. 

نگاه بدبينانه به همه چيز
روان هايي كه درگير رگه هايي از بدگماني 
هس��تند نيز بيش��تر به دنبال اين پديده 
مي رون��د. گاه م��ا تفس��يرهايي غل��ط از 
رخدادها داريم. اين تفسير ها حالت هاي 
هيجاني خاص��ي به وج��ود مي آورند. اي��ن هيجان ها 
مي تواند ما را به مس��يري مثل فالگيري بكشاند. به اين 
گفته ها دقت كنيد: »خانم مشاور! با هر دختري كه براي 
ازدواج باهاش حرف زدم ازم »بدش« اومد! هر شغلي كه 
به فكرم مي رسيد انجام دادم اما »هيچ« كدوم نشد! تو 
خونه »هيچ كس« از من خوش��ش نمياد. راس��تش رو 
بخواييد پيش يه فالگير هم رفت��م. اونم بهم گفت آدم 

بدشانسي هستي!« 
با بررسي مشخص مي ش��ود تعدادي از صحبت ها براي 
ازدواج بنا به داليل بسيار عادي مثل نداشتن تفاهم در 
ابتدايي ترين ايده ها، منجر به نتيجه نشده است. بعضي 
شغل هاي انتخابي هيچ همس��ويي ای با علم و مهارت 
وي نداش��ته اند و در خانه به ش��كل كاماًل طبيعي گاه 
اختالف نظرهايي نه در حد افراط، اعضای خانواده با وي 
داشته اند. تفسير اين ش��خص از رويدادهاي اطرافش، 

وي را به ب��اوري غلط كش��انده و نظر فالگي��ر مبني بر 
»بدشانس« بودنش، آخرين تير هدفمند براي مهر تأييد 

بر باور هاي نادرستش بوده است. 

ناتوانی در حل مشكالت
چالش ها، بخش جدانشدني زندگي تمام 
افراد بش��ر در دوران هاي مختلف بوده و 
است. انسان به واس��طه  فرآيندي به نام 
»زندگي« گريزي از اين مسائل ندارد. اين 
مهم را بايد »پذيرفت.« تمام ما روزهاي پرتنش را تجربه 
كرده ايم. واقعيت اين است، وقتي مسائل ناخوشايند از 
چند جهت ما را درگير مي كنن��د، بنا به داليل مختلف، 
برخي در چنين برهه هايي دچار س��ردرگمي ش��وند و 
ممكن است به مرز عجز برسند. اين جايگاه هم از جمله 
مواردي  است كه بعضي را به س��مت فال گرفتن سوق 
مي دهد، زيرا شخص خود را ناتوان از حل مسائل مي بيند، 
پس براي حل جوابي كه در درون خود اوست، به غير پناه 
مي برد. گويي كليد آنچه وي را به ناتواني براي حل مسئله 

رسانده در دستان ديگري است. 

همنشيني هاي بي هدف
فرق��ي نمي كند در چه س��ني باش��يم، 
مصاح��ب خوب هميش��ه خوب اس��ت. 
متأس��فانه گاه در بين خانم ها، در خالل 
همنش��يني هاي بي هدف، فال گرفتن به 

منزله  نوعي تفريح و وقت گذراني با دوس��تان است كه 
متأسفانه جنبه  عادت پيدا مي كند. 

اعتماد به نفس پايين 
دسته ديگري از افرادي كه بيشتر گرايش 
به اين موضوع دارند، اشخاصي هستند كه 
قابليت ه��اي خ��ود را ب��ه رس��ميت 
نمي شناس��ند. دور از خ��ود واقع��ي و 
خويشتن، براي يافتن راه حل، پشت پرده اي ضخيم از 
ترس رودررو شدن با مشكالت به دنبال راهكار، به فال 
گرفت��ن روي مي آورن��د. مش��كل اصل��ي اي��ن افراد 

اعتمادبه  نفس پايين است. 

گرايش به خرافات 
چطور مي شود قشري از مردم يا بخش هايي 
از خرده فرهنگ ها، فرقي نمي كند در چه 
جايي از اين كره خاكي باش��ند، بيشتر به 
خرافات روي مي آورند؟ شايد جواب هاي 
گوناگوني براي اين پرس��ش به ذهن برس��د، اما بستر 
بسياري از جواب ها در يك عامل خالصه مي شود؛ هر چه 
مردم بيشتر از علم و دانش واقعي فاصله بگيرند، به همان 

نسبت بيشتر به خرافات روي خواهند آورد. 

سست بودن باورهاي معنوي 
معنويت عامل محكمي ب��راي دوري از 
خرافات اس��ت و ضع��ف در آن از جمله 
عوام��ل مؤث��ر در گراي��ش بر مس��ائلي 
همچون فال و فالگيري است. گاه »من« 
با ذهن تك بعدي خود، فقط يك نتيج��ه را خواهانم و 
اينجا مرزي است كه مي تواند ما را به سمت كوره راه هايي 

مثل فالگيري بكشاند و از اخالق و معنويت دور كند. 

راهكارهاي پيشنهادي 
زيستن مهارتي آموختني است. ما واقعاً 
كنترلي بر برخي مس��ائل نداريم. با اين 
اوصاف آيا بهتر نيست تالش مان را روي 
افكاري كه قابل كنترل است، بگذاريم؟! 
چرا اوقات خ��ود را با ت��رس از آينده س��پري كنيم؟ 

بنابراين بهتر است در جايگاه »اكنون« بايستيم. 

صرف نظر از اينكه تا چه حد درگير اين مسائل باشيم، 
خوب است بدانيم اين ناراحتي هايي كه روان را درگير 
مي كنند، مانند خاكستري پراكنده در باد، تنها باعث 
تيرگي مس��ير راه ش��ده و لذت »حال« را مي ربايند و 
پنهان كننده حقايق  هستند. اگر خود را درگير چنين 
مسائلي مي دانيم، حتماً از افراد متخصص در اين زمينه 

كمك بگيريم، نه فالگيرها. 
گاهي ما در احاطه چالش هاي حل نش��ده هس��تيم. 
واقعيت اين اس��ت كه يكي از بهتري��ن راهكار ها براي 
اين مورد، پرورش توانمندي هاي دروني ماست، شايد 
زمانبر به نظر برسد، اما قطعاً نتيجه بخش خواهد بود. 
بهتر اس��ت در اين گونه موارد صبور باش��يم. صبري 
از جنس تأمل ب��راي يافتن راه حل، ن��ه صبري حامل 

خودخوري هاي بي مورد! 
 در انتخاب دوس��ت دق��ت كنيم! دوس��تي مي تواند 
فرآيندي باش��د براي كم��ك به پيش��رفت »من«. 
مي توان در دامان اين رخداد س��اعاتي آسوده خاطر 
بود. دوستي بستر هياهوي صحبت و سكوت، شنيدن 
و شنيده شدن است. دوستي س��اعتي براي خنده ها 
و گريه هاس��ت. در يك فرآيند دوستي مناسب، روح 
پااليش مي ش��ود. اگر چنين نباش��د، به خود پاسخ 
دهي��م، در ازاي ص��رف »زمان« چه چي��ز عايدمان 

مي شود؟! 
و اما در مورد باورهاي معنوي، گاه »يقين« دارم تالش 
از س��وي »من« در اين عالم، »ناپديد« نمي ش��ود. با 
اطمينان قلبي ت��الش مي كنم، اما مح��دوده و پيامد 
تالش��م را منحص��راً در آنچه با ذهن مح��دودم درك 
مي كنم، نمي نگرم و ايمان دارم نتيجه تالش من ممكن 
است به شكل دقيق مترادف با معناي تعريف شده در 
ذهنم نباش��د، اما چون با ني��ت اله��ي كارم را انجام 
مي دهم، حتماً به صالح »من« اس��ت. اين اصل يكي 
از اصول پايه اي است كه اكثراً به آن توجه نمي كنيم، 
بنابراين باور قوي نقش كليدي در جهت دهي به افكار 

و رفتارمان دارد. 
 در نهايت يادمان باش��د، در قرن��ي زندگي مي كنيم 
كه بشر روز به روز بيشتر در راس��تاي درك معنويت و 
علم قدم برمي دارد. ما هم مي توانيم با انتخاب درست 

سهمي در اين راستا داشته باشيم. 
* روانشناس و مشاور

چط�ور مي ش�ود قش�ري از م�ردم يا 
بخش هاي�ي از خرده فرهنگ ها، فرقي 
نمي كند در چه جايي از اين كره خاكي 
باشند، بیشتر به خرافات روي مي آورند؟ 
ش�ايد جواب هاي گوناگوني براي اين 
پرسش به ذهن برسد، اما بستر بسیاري 
از جواب ها در يك عامل خالصه مي شود؛ 
هر چ�ه مردم بیش�تر از عل�م و دانش 
واقعي فاصله بگیرند، به همان نس�بت 
بیش�تر به خرافات روي خواهند آورد

به ش�كل كلي، درصدي از كس�اني 
كه تمايل به اي�ن كار دارند، افرادي 
هستند با نگراني بیش�تر از آينده، 
يعن�ي م�ا ف�ال مي گیري�م، چ�ون 
مي خواهیم بدانیم چ�ه بر ماخواهد 
گذش�ت! حال آنكه هی�چ كس مگر 
پ�روردگار از آين�ده آگاه نیس�ت

همه دوس�ت دارند نويدي از آينده 
به آنها داده ش�ود تا اي�ن نويد آنها 
را امی�دوار كن�د و بتوانند ب�ا اين 
امید اضطراب هاي ش�ان را كنترل 
كنند. جالب است گويي فالگیرها 
اين ه�دف را تش�خیص داده اند و 
بعضاً محور صحبت هاي خ�ود را از 
پیشگويي به س�مت كلي گويي و 
مش�اوره دادن س�وق داده ان�د 

    مینا محمددوست*
فال و فالگیري تا چه حد در زندگي ش�ما نق�ش دارد؟ آيا اين موضوع 
براي تان مهم است؟ قابل انكار نیست كه تقريباً براي همه  مان مطلوب 
اس�ت در مورد آينده خود بدانی�م و جنبه هاي مختلف وج�ود خود را 
بشناسیم. شايد براي ش�ما هم اتفاق افتاده اس�ت وقتي در میهماني 
هس�تید و متوجه حضور يك روانش�ناس مي ش�ويد، مايلید با وي در 
خصوص مس�ائلي در مورد خودتان يا اطرافیاني كه به نوعي با آنها در 
ارتباط هس�تید، بیش�تر بدانید يا مثاًل بدانید چه نوع رفتارهايي، چه 
سرانجامي خواهند داشت و جالب اينكه گاه سؤال مي كنیم چه كنم كه 

شخص مورد نظر طبق میل من رفتار كند! يا من را رها نكند! در واقع ما 
مايل به دانستن آن چه هستیم كه نمي دانیم و با دانستن، مي خواهیم 
آسوده خاطر شويم. بنابراين مي خواهیم: 1- بیشتر در مورد آنچه ممكن 
است رخ دهد، بدانیم. 2- جنبه هاي پنهان رويدادهايي را كه بار هیجاني 
براي ما دارند، كشف كنیم. 3- كنترل برخي رويدادها را به دست گیريم. 
4- در نهايت با دانستن ندانسته ها حس كنجكاوي خود را ارضا كنیم. 
بايد اعتراف كرد اين مسائل همواره براي بشر مطلوب بوده و در اين راستا 
همیشه اقداماتي انجام داده است. در رأس اين اقدامات در طول تاريخ، 
گرايشات معنوي )سواي فطري بودن ذات يگانه پرستي بشر( همه جا، 

معنويت )ارتباط و فهم نیرويي عظیم و باشكوه و ارتباط و شناخت درون( 
و علم )قدم گذاشتن براي درك و كشف و شناخت شگفتي هاي وجود و 
محیط اطراف مان، به منظور پیش بیني تا حد امكان، براي عملكرد بهتر( 
پرچمدار بوده اند. اين فاكتورها، نگرش�ي وراي نگرش تك بعدي به ما 
مي دهند. دانستن براي بشر مطلوب است، اما مسئله مهم اين است كه 
خط انتهايي براي خواسته هاي بشر وجود ندارد. گاه انسان براي دانستن 
بیشتر، قدم در كوره راه مي گذارد. فالگیري يكي از اين بیراهه هاست. چرا 
ذهن بشر دنبال چنین پديده هايي مي رود؟ از نظر علمي و روانشناسي 

مي توان از چند جنبه اين مسئله را مورد ارزيابي قرار داد. 

فالگيرها سوار بر جهل مشتری ها می تازند
چرا  سراغ فالگیرها مي رويم؟

    مرضیه بامیري
چند روزي بود يك شك ترسناك به جانش افتاده بود. رفتارهاي همسرش هر 
دقيقه مشكوك تر مي شد و زن ديگر نمي توانست اين دل آشوبي را تحمل كند. 
تا ديروز مدام حرف از بچه مي زد و مدام قرب��ان صدقه او مي رفت، ولي حاال 
برعكس، مدام توي خودش بود. حواسش پرت بود و هر جا مي رفت گوشي را 
با خود مي برد و با هر هشدار پيامي بي درنگ آن را چك مي كرد. ترسيد هنوز 
مادر نشده، زندگي عاشقانه اش را از دست بدهد. زنگ زد به خواهرش و همه 
چيز را تعريف كرد. خواهرش هم مثل همه خواهر هاي دلسوز، نسخه تعقيب 

و گريز پيچيد و گفت سايه به سايه تعقيبش كن و سر از كارش دربياور. 
زن بيچاره! چند روز افتاد دنبال ش��وهرش كه س��ر از كارش دربياورد ولي 
چيزي كه دس��تگيرش نش��د هيچ، بر ش��ك و وحش��تش هم افزوده شد. 

مي ترسيد زير سرش بلند شده باشد. فكر كرد جواب مردم را چه بدهد. توي 
در و همس��ايه آبرو برايش نمي ماند. اگر طالقش مي داد بايد كجا مي رفت؟ 
دوستانش بسته هاي حمايتي زيادي پيشنهاد كردند. يكي گفت، كم محلي  
كن از صد تا چوب بدتر است. يكي گفت به او مهرباني كن كه شرمنده شود. 

يكي گفت برايش دعا بنويس... 
دوستان مارپل توانستند رد يك زن را در واتس آپ مرد پيدا كنند. او را هك 
كردند ولي تمام گفت وگوها پاك ش��ده بود. منتظر ماندند تا خودش بند را 

آب بدهد. 
مرد كه خوابيد، دورهمي زنانه او با دوستانش شروع شد. همه مشتاق بودند 
او به جاي همسرش به زن پيام بدهد. هول شده بود. نفسش تند تند مي زد. 
اگر مي فهميد روزگارش سياه مي ش��د. با همه اين احواالت دل به دريا زد. 
نفسی عميق كشيد و به ناش��ناس پيام داد. فقط در حد يك سالم. منتظر 
يك قربان صدقه عاشقانه بود، ولي جواب زن غافلگيرش كرد. سكوت كرد و 
اشك روي گونه اش نشست. دوستانش مطمئن شدند به دوست شان خيانت 
شده و ش��روع كردند به آرام كردنش، ولي او از دست خودش عصباني بود. 

تماس را قطع كرد و به خودش لعنت فرستاد كه چرا به همسرش شك كرده 
است. مردي كه به دكتر همسرش مخفيانه التماس كند كه مشكل ناباروري 
همسرش را گردن او بيندازد تا احساس زنانه اش زخمي نشود مرد نيست، 

يك فرشته است. 

او یك فرشته بود

سبك نگرشسبك ارتباط

قصه زندگي


