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بسم اهللا الرحمن الرحيم

در عصر كنونى چنان عرصه رقابت براى زنده ماندن و ادامه حيات تنگ شده كه انسان ها دو پا دارند 
و دوپاى ديگر بايد قرض كنند تا كمى سرعت حركتشان باال برود و سرى بين سرها در بياورند. اما 
نتيجه اين تند رفتن ها و دويدن ها و حركت شتاب زده چيزى نيست جز خستگى مفرط و از دست 
دادن لذت هاى مسير. اين كه به مقصد برسيم يا نرسيم را خدا مى داند، اما گيريم هم در بهترين حالت 
رسيديم، انسانى خسته و فرسوده و گاها ناكارآمد خواهيم بود. انسانى كه بهايى به گزافى عمر و 
جوانى اش را پرداخته و حاال كه به عقب نگاه مى كند افسوس گذشته ها و لحظات تكرار نشدنى در 
چشمانش سو سو مى زند. فرقى ندارد شغل و پيشه مان چيست، در هر جايگاه و حرفه اى هستيم لحظه 
اى درنگ كنيم، نفس عميق بكشيم و به راه طى شده مان نگاه كنيم، ببينيم راه را آمده ايم كه آمده 
باشيم يا آمده ايم كه بياموزيم. همه مى دانيم آموختن تامل مى طلبد، بايد صبور بود و تدبر كرد. 
ببينيم مسير طى شده تا چه حد ما را بزرگ كرده. فقط به عمرمان افزوده يا درخت زندگيمان را به 
بار نشانده؟ اگر به بار نشسته ببينيم ميوه هايش تازه و وسوسه انگيز است يا كرم زده و خراب؟ و 
يقين بدانيم كه به مقام رسيدن يا نرسيدن، معروفيت يا گمنامى، پولدارى يا فقر، سواد يا بى سوادى 
عاقبت به خيرمان نخواهد كرد اگر ميوه هاى عمرمان كرم زده باشد. حاال خودمان سالها بدويم و 
نسل هاى بعدمان را به زعم تربيت بدوانيم، آخر به چه خواهيم رسيد جز ميليون ها نفر ملت خسته. 
دانشجويانى كه اين روزها بايد لذت بخش ترين دوران عمرشان را در وادى علم آموزى بچشند روز 
به روز بر تلخى روزهايشان مى افزاييد كه چه شود؟ چه كسى از جاده مارپيج و اتوبوس لنت سوخته 
و ترمز بريده ابوعلى سينا بيرون آمده كه اين بندگان خدا و جوانان هزاران مادر چشم انتظار بيرون 

بيايند! 
همه اين ها را گفتم تا سنگينى بار دلم را روى زمين بگذارم و بگويم دستمريزاد به شما كه ادعايتان 
مى شود پرچمدار علم و دانش هستيد اما خون آن دانشجويى كه در پى تدابير غلطى كه مسئولين هم 
به آن واقف هستند از روز ورود به دانشگاه در شيشه كرده ايد و روزگارى را در پى كسى شدن 
دوانده ايد، هم رنگ خون بقيه نمى دانيد. ارزش جانش را هم رديف آقازاده هايتان نمى شماريد، پدر 
و مادرش را تا ابد به عزاى جوان ناكامشان نشانديد، و جامعه علمى را روز به روز داغدار تر مى كنيد. 

واى بر درختى كه بارش ِكرم زده باشد.
" باران نامه" ضايعه از دست دادن 9تن از دانشجويان و آينده سازان عزيز ايران را به خانواده آن 
طلب  متعال  خداوند  از  بازماندگان  براى  و  كرده  عرض  تسليت  كشور  علمى  جامعه  و  عزيزان 

صبرجميل مى كند. 
ضمن تشكر و قدردانى از مخاطبين فرهيخته "باران نامه"، شماره سوم از اين فصل نامه تقديم نگاه 

مهربانتان مى شود. 

مينا شيرازى
سردبير

1

اخبار انجـمن
منطقه بريتانيا

سى و دومين كنفرانس بين المللى وحدت اسالمى با حضور بيش از 400 
نخبه علمى ، دينى و هنرى از 100 كشور دنيا ، در تاريخ هاى 3 الى 5 آذر 
در تهران برگزار شد. هر سال اين كنفرانس توسط مجمع تقريب مذاهب 
اسالمى  انجمن  برپا مى شود.   تهران  در  هفته ى وحدت   اسالمى در 

دانشجويان منطقه بريتانيا نيز امسال نماينده اى در اين كنفرانس داشت. 
 

اولين برنامه اين كنفرانس در تاريخ  3 آذر 1397 در سالن اجالس سران با 
هيئت رئيسه اى  متشكل از  دبير كل  محترم مجمع تقريب ، رئيس جمهور 
محترم جناب  اقاى حسن روحانى ، نائب رئيس حزب اهللا لبنان شيخ نعيم 
قاسم ، رئيس جمهور اسبق افغانستان آقاى حامد كرزاى،  نخست وزير 
پيشين  عراق اقاى نورى المالكى ، عبدالسالم محمد عبداهللا عالم االزهر  و  
دخت و يادگار امام راحل سركار خانم زهرا مصطفوى برگزار شد.  اين  
جلسه با خوش آمدگويى و سخنرانى آيت اهللا اراكى و بعد از آن صحبت 

هاى  رئيس جمهور ، و سپس ديگر اعضاى هئيت رئيسه همراه  بود. 
آيت اهللا اراكى بعد از سخنرانى، پيام هاى آيات عظام مكارم شيرازى و 
نورى همدانى  خطاب به شركت كنندگان كنفرانس را قرائت كرد. پس از 
صحبت هاى هيئت  رئيسه، پيام ويديويى از اسماعيل هنيه ، رئيس دفتر 
سياسى حماس ، كه از شركت او در كنفرانس وحدت جلوگيرى شده بود، 

در اين اجالس پخش شد.

يكى از نكته هاى قابل توجه در اين جلسه اين بود كه هر كسى كه در اين 
نشست حضور پيدا كرده بود ، از هر مليت و نژاد و مذهب ، بر يك اصل 
توافق داشتند و آن اينكه؛ اول ، حمايت از قدس و يمن  يك امر مهم و 
واجب است و بايد هر اقدام الزم را انجام داد تا فلسطين و كشور هاى 
اسالمى  تحت سلطه طاغوت آزاد شوند و دوم، رژيم صهيونيستى  و رژيم 
سعودى هر دو غاصب و جنايت كارند و نبايد حاكميت آنان را پذيرفت. 
 همه به  قدس ، محور وحدت مقاومت است  ايمان و اعتقاد داشتند و بر 
اين اساس در اين روز  دور هم جمع شدند و در رابطه با راهكار هاى مناسب 
براى آزاد سازى فلسطين  به صحبت پرداختند.  كمتر ميشود در اين زمانه 
ى تحريم و فشار، چنين جمعيت عظيمى پيدا كرد كه بى مهابا،  بدون هيچ 
گونه تعصب و ترسى زير بيرق جمهورى اسالمى ايران و با پيروى از  
فرمايشات رهبران بزرگ جهان اسالم به تبيين و اجراى آرمان هاى دين 
مبين اسالم بپردازند. بعد از اتمام بخش اول اين نشست ، در سالن بيرون 
محل برگزارى  اجالس، نماز ظهر و عصر  وحدت به امامت عبدالسالم 

محمد عبداهللا عالم االزهر برپا شد.  

بخش دوم برنامه با برپايى جلسه اى به رياست و سخنرانى 
آيت اهللا تسخيرى رئيس شوراى عالى مجمع التقريب آغاز 
شد و طى آن عبدالسالم محمد عبداهللا از علماى برجسته 
االزهر مصر، آيت اهللا آصف محسنى از علماى برجسته 
افغانستان و عضو شوراى عالى مجمع التقريب، ابوعبداهللا 
غالم اهللا رئيس شوراى عالى اسالمى الجزائر، محمد الزهار 
عضو دفتر جنبش سياسى حماس، همام حمودى رئيس 
مجلس اعالى اسالمى عراق، عالمه سيد ساجد تقوى رهبر 
شيعيان پاكستان، عبله مهدى نماينده پارلمان سعودى و 
مولوى عبدالحميد اسماعيل زهى امام جمعه اهل سنت زاهدان 

از اعضاى هيات رئيسه به  سخنرانى پرداختند.

شركت در كميسمون ها و نشست هاى مختلف در رابطه با 
مسئله فلسطين ، يمن ، دستاورد 40 سال در سايه مقاومت 

و  اسالمى  انقالب 
كميسيونى  همچنين 
دانشجويان  مختص 
جهان اسالم كه براى 
بار اول برگزار ميشد 
هاى  برنامه  ديگر  از 

اين نشست بود. 

دانشجويان  نشست 
از  بعد  اسالم  جهان 
سالنى  در  افتتاحيه 

نشست   اين  در  شد.  برگزار  ساختمان  همان  در  مجزا 
دانشجويى، دبيران و مسئوالن اتحاديه هاى دانشجويى داخل 
كشور به نمايندگى از دانشجويان ايرانى به همراه تعدادى از 
دانشجويان خارجى كه در ايران مشغول به تحصيل هستند، 
گرد هم آمدند تا به عنوان نسل آينده ساز دنياى اسالم ، 
آمادگى خود را  جهت حل مسائل بحرانى جهان اسالم با 
تكيه بر وحدت اسالمى ، اعالم كنند. نماينده انجمن اسالمى 
دانشجويان منطقه بريتانيا نيز به عنوان دانشجويى كه در 
كشورى درس ميخواند كه  اسالم هراسى  در همه جاى آن 

رواج  پيدا كرده است در اين نشست حاضر شد.   

به عنوان خروجى اين نشست دانشجويى مى توان به دو نكته 
مهم اشاره نمود: 

ضد  دانشجويى  اسالمى  نهاد  يك  تشكيل  ضرورت   -
آمريكايى- ضد صهيونيستى كه به صورت ادامه دار به 

فعاليت بپردازد. 
-حمايت بى چون و چرا از كشور هاى جنگ زده اسالمى 

على الخصوص سرزمين هاى فلسطين و يمن.
 

در دومين روز كنفرانس ميهمانان اين كنفرانس با  رهبر 
انقالب اسالمى ديدار كردند كه در اين ديدار رؤساى سه قوه 
و تعدادى از وزرا و وكالى مجلس و همچنين چند تن از 

خانواده شهداى هسته اى حضور پيدا كردند.

در نهايت در روز 5 اذر در سالن همايش هاى صدا و سيما 
كنفرانس  اختتاميه 
وحدت اسالمى برگزار 
برنامه  اين  در  شد. 
ميهمانانى از جمله خليل 
شوراى  عضو  حمدان 
امل،  جنبش  مركزى 
رييس  معاون  محقق، 
 ، افغانستان  اجرايى 
اسماعيل رضوان نماينده 
محمد  ابراهيم  حماس، 
شوراى  عضو  الديلمى 
عالى انصاراهللا يمن، طاهر المصرى نخست وزير اسبق اردن 
و همچنين دكتر على الريجانى رئيس مجلس شوراى اسالمى 
و آيت اهللا اخترى دبير كل مجمع جهانى اهل بيت سخنرانى 

كردند. 

بعد از اتمام سخنرانى ها  تجليل از شخصيت هاى زير از 
ديگر بخش  هاى اين  برنامه بود و از شخصيت هايى 
همچون: شهيد شيخ احمد ياسين ، شهيد فتحى شقاقى ،خانم 
عفاف حكيم، دكتر روجه غارودى، دكترجعفر عبدالسالم،  

شهيده رزان النجار و شهيد عماد مغنى تجليل به عمل آمد.
 

 .
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محل برگزارى  اجالس، نماز ظهر و عصر  وحدت به امامت عبدالسالم 

محمد عبداهللا عالم االزهر برپا شد.  

بخش دوم برنامه با برپايى جلسه اى به رياست و سخنرانى 
آيت اهللا تسخيرى رئيس شوراى عالى مجمع التقريب آغاز 
شد و طى آن عبدالسالم محمد عبداهللا از علماى برجسته 
االزهر مصر، آيت اهللا آصف محسنى از علماى برجسته 
افغانستان و عضو شوراى عالى مجمع التقريب، ابوعبداهللا 
غالم اهللا رئيس شوراى عالى اسالمى الجزائر، محمد الزهار 
عضو دفتر جنبش سياسى حماس، همام حمودى رئيس 
مجلس اعالى اسالمى عراق، عالمه سيد ساجد تقوى رهبر 
شيعيان پاكستان، عبله مهدى نماينده پارلمان سعودى و 
مولوى عبدالحميد اسماعيل زهى امام جمعه اهل سنت زاهدان 

از اعضاى هيات رئيسه به  سخنرانى پرداختند.

شركت در كميسمون ها و نشست هاى مختلف در رابطه با 
مسئله فلسطين ، يمن ، دستاورد 40 سال در سايه مقاومت 

و  اسالمى  انقالب 
كميسيونى  همچنين 
دانشجويان  مختص 
جهان اسالم كه براى 
بار اول برگزار ميشد 
هاى  برنامه  ديگر  از 

اين نشست بود. 

دانشجويان  نشست 
از  بعد  اسالم  جهان 
سالنى  در  افتتاحيه 

نشست   اين  در  شد.  برگزار  ساختمان  همان  در  مجزا 
دانشجويى، دبيران و مسئوالن اتحاديه هاى دانشجويى داخل 
كشور به نمايندگى از دانشجويان ايرانى به همراه تعدادى از 
دانشجويان خارجى كه در ايران مشغول به تحصيل هستند، 
گرد هم آمدند تا به عنوان نسل آينده ساز دنياى اسالم ، 
آمادگى خود را  جهت حل مسائل بحرانى جهان اسالم با 
تكيه بر وحدت اسالمى ، اعالم كنند. نماينده انجمن اسالمى 
دانشجويان منطقه بريتانيا نيز به عنوان دانشجويى كه در 
كشورى درس ميخواند كه  اسالم هراسى  در همه جاى آن 

رواج  پيدا كرده است در اين نشست حاضر شد.   

به عنوان خروجى اين نشست دانشجويى مى توان به دو نكته 
مهم اشاره نمود: 

ضد  دانشجويى  اسالمى  نهاد  يك  تشكيل  ضرورت   -
آمريكايى- ضد صهيونيستى كه به صورت ادامه دار به 

فعاليت بپردازد. 
-حمايت بى چون و چرا از كشور هاى جنگ زده اسالمى 

على الخصوص سرزمين هاى فلسطين و يمن.
 

در دومين روز كنفرانس ميهمانان اين كنفرانس با  رهبر 
انقالب اسالمى ديدار كردند كه در اين ديدار رؤساى سه قوه 
و تعدادى از وزرا و وكالى مجلس و همچنين چند تن از 

خانواده شهداى هسته اى حضور پيدا كردند.

در نهايت در روز 5 اذر در سالن همايش هاى صدا و سيما 
كنفرانس  اختتاميه 
وحدت اسالمى برگزار 
برنامه  اين  در  شد. 
ميهمانانى از جمله خليل 
شوراى  عضو  حمدان 
امل،  جنبش  مركزى 
رييس  معاون  محقق، 
 ، افغانستان  اجرايى 
اسماعيل رضوان نماينده 
محمد  ابراهيم  حماس، 
شوراى  عضو  الديلمى 
عالى انصاراهللا يمن، طاهر المصرى نخست وزير اسبق اردن 
و همچنين دكتر على الريجانى رئيس مجلس شوراى اسالمى 
و آيت اهللا اخترى دبير كل مجمع جهانى اهل بيت سخنرانى 

كردند. 

بعد از اتمام سخنرانى ها  تجليل از شخصيت هاى زير از 
ديگر بخش  هاى اين  برنامه بود و از شخصيت هايى 
همچون: شهيد شيخ احمد ياسين ، شهيد فتحى شقاقى ،خانم 
عفاف حكيم، دكتر روجه غارودى، دكترجعفر عبدالسالم،  

شهيده رزان النجار و شهيد عماد مغنى تجليل به عمل آمد.
 

 .



برگزارى بازديد علمى در انگلستان و سمينار علمى در ايران

پژوهشى  هاى  ظرفيت  از  حداكثرى  بردارى  بهره  راستاى  در 
محققين فعال در خارج از كشور و برقرارى تعامل سازنده بين 
دانشگاه هاى داخلى و دانشگاه ها و موسسات بين المللى پيشرو 
در حوزه هاى مختلف علم و فناورى، به همت شاخه علمى انجمن 
مسيبى  رضا  دكتر  آقاى  جناب  از  بريتانيا،  دانشجويان  اسالمى 
مهندسى  دانشكده  سابق  رياست  و  علمى  هيئت  عضو  بهبهانى، 
علمى  مراكز  از  بازديد  جهت  نفت،  صنعت  دانشگاه  شيمى 
تحقيقاتى دانشگاه هريوت وات اسكاتلند دعوت بعمل آمد. دكتر 
بهبهانى كه دانشنامه دكتراى خود را در رشته مهندسى شيمى از 
دانشگاه Surrey انگلستان دريافت كرده اند، با تاليف چندين جلد 
كتاب و ارائه بيش از 140 عنوان مقاله منتشر شده در نشريات 
علمى معتبر داخلى و خارجى، از جمله محققين برجسته و فعال در 

حوزه نفت، گاز و پتروشيمى كشور به شمار مى آيند.

هاى  زمينه  جديدترين  جريان  در  ايشان  بازديد،  اين  طى  در 
در  حضور  با  و  گرفتند  قرار  نفت  مهندسى  انستيتو  فعاليت 
اين  پژوهشى  مختلف  هاى  گروه  تحقيقاتى  هاى  آزمايشگاه 
انستيتو شامل گروه هاى هيدارت گازى، گروه آسيب سازند و 
با رويه مطالعاتى اين گروه ها آشنا شدند. طى  ازدياد برداشت 
اكسيد  دى  سازى  ذخيره  آزمايشگاه  از  آمده،  بعمل  هماهنگى 
از  كه   – وات  هريوت  دانشگاه  شيمى  مهندسى  دانشكده  كربن 
مدرن ترين آزمايشگاه هاى حال حاضر در اين عرصه محسوب 
توان  از  مندى  بهره  هدف  با  همچنين،  شد.  بازديد   – شود  مى 
پژوهشى محققين فعال در اين حوزه، جلسه مشتركى با حضور 
اساتيد و پژوهشگران فعال در حوزه نفت و گاز و پتروشيمى اين 
زايى  فرصت  خصوص  در  آن  در  كه  گرديد  برگزار  دانشگاه 
و  ايران  نفت  صنعت  دانشگاه  بين  مشترك  تعامالت  پيرامون 
دانشگاه هريوت  انستيتو مهندسى نفت/دانشكده مهندسى شيمى 

وات به بحث و تبادل نظر پرداخته شد. 

الزم به ذكر است كه در راستاى بهره بردارى حداكثرى از تجربيات 
ايشان و دستاوردهاى بازديد مذكور، در جلسه اى كه به همت شاخه 
و  دانشجويان  حضور  با  و  بريتانيا  دانشجويان  اسالمى  انجمن  علمى 
اساتيد دانشگاه صنعت نفت در محل همايش هاى دانشكده نفت اهواز 
فعاليت  هاى  زمينه  پيرامون  نظر  تبادل  و  بحث  به  گرديد،  برگزار 
دانشگاه هريوت وات در حوزه نفت، گاز و پتروشيمى و نيز فرصت 
هاى پيش رو در خصوص گسترش همكارى هاى مشترك پرداخته 

شد. 

سى و دومين كنفرانس بين المللى وحدت اسالمى با حضور بيش از 400 
نخبه علمى ، دينى و هنرى از 100 كشور دنيا ، در تاريخ هاى 3 الى 5 آذر 
در تهران برگزار شد. هر سال اين كنفرانس توسط مجمع تقريب مذاهب 
اسالمى  انجمن  برپا مى شود.   تهران  در  هفته ى وحدت   اسالمى در 

دانشجويان منطقه بريتانيا نيز امسال نماينده اى در اين كنفرانس داشت. 
 

اولين برنامه اين كنفرانس در تاريخ  3 آذر 1397 در سالن اجالس سران با 
هيئت رئيسه اى  متشكل از  دبير كل  محترم مجمع تقريب ، رئيس جمهور 
محترم جناب  اقاى حسن روحانى ، نائب رئيس حزب اهللا لبنان شيخ نعيم 
قاسم ، رئيس جمهور اسبق افغانستان آقاى حامد كرزاى،  نخست وزير 
پيشين  عراق اقاى نورى المالكى ، عبدالسالم محمد عبداهللا عالم االزهر  و  
دخت و يادگار امام راحل سركار خانم زهرا مصطفوى برگزار شد.  اين  
جلسه با خوش آمدگويى و سخنرانى آيت اهللا اراكى و بعد از آن صحبت 

هاى  رئيس جمهور ، و سپس ديگر اعضاى هئيت رئيسه همراه  بود. 
آيت اهللا اراكى بعد از سخنرانى، پيام هاى آيات عظام مكارم شيرازى و 
نورى همدانى  خطاب به شركت كنندگان كنفرانس را قرائت كرد. پس از 
صحبت هاى هيئت  رئيسه، پيام ويديويى از اسماعيل هنيه ، رئيس دفتر 
سياسى حماس ، كه از شركت او در كنفرانس وحدت جلوگيرى شده بود، 

در اين اجالس پخش شد.

يكى از نكته هاى قابل توجه در اين جلسه اين بود كه هر كسى كه در اين 
نشست حضور پيدا كرده بود ، از هر مليت و نژاد و مذهب ، بر يك اصل 
توافق داشتند و آن اينكه؛ اول ، حمايت از قدس و يمن  يك امر مهم و 
واجب است و بايد هر اقدام الزم را انجام داد تا فلسطين و كشور هاى 
اسالمى  تحت سلطه طاغوت آزاد شوند و دوم، رژيم صهيونيستى  و رژيم 
سعودى هر دو غاصب و جنايت كارند و نبايد حاكميت آنان را پذيرفت. 
 همه به  قدس ، محور وحدت مقاومت است  ايمان و اعتقاد داشتند و بر 
اين اساس در اين روز  دور هم جمع شدند و در رابطه با راهكار هاى مناسب 
براى آزاد سازى فلسطين  به صحبت پرداختند.  كمتر ميشود در اين زمانه 
ى تحريم و فشار، چنين جمعيت عظيمى پيدا كرد كه بى مهابا،  بدون هيچ 
گونه تعصب و ترسى زير بيرق جمهورى اسالمى ايران و با پيروى از  
فرمايشات رهبران بزرگ جهان اسالم به تبيين و اجراى آرمان هاى دين 
مبين اسالم بپردازند. بعد از اتمام بخش اول اين نشست ، در سالن بيرون 
محل برگزارى  اجالس، نماز ظهر و عصر  وحدت به امامت عبدالسالم 

محمد عبداهللا عالم االزهر برپا شد.  

بخش دوم برنامه با برپايى جلسه اى به رياست و سخنرانى 
آيت اهللا تسخيرى رئيس شوراى عالى مجمع التقريب آغاز 
شد و طى آن عبدالسالم محمد عبداهللا از علماى برجسته 
االزهر مصر، آيت اهللا آصف محسنى از علماى برجسته 
افغانستان و عضو شوراى عالى مجمع التقريب، ابوعبداهللا 
غالم اهللا رئيس شوراى عالى اسالمى الجزائر، محمد الزهار 
عضو دفتر جنبش سياسى حماس، همام حمودى رئيس 
مجلس اعالى اسالمى عراق، عالمه سيد ساجد تقوى رهبر 
شيعيان پاكستان، عبله مهدى نماينده پارلمان سعودى و 
مولوى عبدالحميد اسماعيل زهى امام جمعه اهل سنت زاهدان 

از اعضاى هيات رئيسه به  سخنرانى پرداختند.

شركت در كميسمون ها و نشست هاى مختلف در رابطه با 
مسئله فلسطين ، يمن ، دستاورد 40 سال در سايه مقاومت 

و  اسالمى  انقالب 
كميسيونى  همچنين 
دانشجويان  مختص 
جهان اسالم كه براى 
بار اول برگزار ميشد 
هاى  برنامه  ديگر  از 

اين نشست بود. 

دانشجويان  نشست 
از  بعد  اسالم  جهان 
سالنى  در  افتتاحيه 

نشست   اين  در  شد.  برگزار  ساختمان  همان  در  مجزا 
دانشجويى، دبيران و مسئوالن اتحاديه هاى دانشجويى داخل 
كشور به نمايندگى از دانشجويان ايرانى به همراه تعدادى از 
دانشجويان خارجى كه در ايران مشغول به تحصيل هستند، 
گرد هم آمدند تا به عنوان نسل آينده ساز دنياى اسالم ، 
آمادگى خود را  جهت حل مسائل بحرانى جهان اسالم با 
تكيه بر وحدت اسالمى ، اعالم كنند. نماينده انجمن اسالمى 
دانشجويان منطقه بريتانيا نيز به عنوان دانشجويى كه در 
كشورى درس ميخواند كه  اسالم هراسى  در همه جاى آن 

رواج  پيدا كرده است در اين نشست حاضر شد.   

به عنوان خروجى اين نشست دانشجويى مى توان به دو نكته 
مهم اشاره نمود: 

ضد  دانشجويى  اسالمى  نهاد  يك  تشكيل  ضرورت   -
آمريكايى- ضد صهيونيستى كه به صورت ادامه دار به 

فعاليت بپردازد. 
-حمايت بى چون و چرا از كشور هاى جنگ زده اسالمى 

على الخصوص سرزمين هاى فلسطين و يمن.
 

در دومين روز كنفرانس ميهمانان اين كنفرانس با  رهبر 
انقالب اسالمى ديدار كردند كه در اين ديدار رؤساى سه قوه 
و تعدادى از وزرا و وكالى مجلس و همچنين چند تن از 

خانواده شهداى هسته اى حضور پيدا كردند.

در نهايت در روز 5 اذر در سالن همايش هاى صدا و سيما 
كنفرانس  اختتاميه 
وحدت اسالمى برگزار 
برنامه  اين  در  شد. 
ميهمانانى از جمله خليل 
شوراى  عضو  حمدان 
امل،  جنبش  مركزى 
رييس  معاون  محقق، 
 ، افغانستان  اجرايى 
اسماعيل رضوان نماينده 
محمد  ابراهيم  حماس، 
شوراى  عضو  الديلمى 
عالى انصاراهللا يمن، طاهر المصرى نخست وزير اسبق اردن 
و همچنين دكتر على الريجانى رئيس مجلس شوراى اسالمى 
و آيت اهللا اخترى دبير كل مجمع جهانى اهل بيت سخنرانى 

كردند. 

بعد از اتمام سخنرانى ها  تجليل از شخصيت هاى زير از 
ديگر بخش  هاى اين  برنامه بود و از شخصيت هايى 
همچون: شهيد شيخ احمد ياسين ، شهيد فتحى شقاقى ،خانم 
عفاف حكيم، دكتر روجه غارودى، دكترجعفر عبدالسالم،  

شهيده رزان النجار و شهيد عماد مغنى تجليل به عمل آمد.
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سى و دومين كنفرانس بين المللى وحدت اسالمى با حضور بيش از 400 
نخبه علمى ، دينى و هنرى از 100 كشور دنيا ، در تاريخ هاى 3 الى 5 آذر 
در تهران برگزار شد. هر سال اين كنفرانس توسط مجمع تقريب مذاهب 
اسالمى  انجمن  برپا مى شود.   تهران  در  هفته ى وحدت   اسالمى در 

دانشجويان منطقه بريتانيا نيز امسال نماينده اى در اين كنفرانس داشت. 
 

اولين برنامه اين كنفرانس در تاريخ  3 آذر 1397 در سالن اجالس سران با 
هيئت رئيسه اى  متشكل از  دبير كل  محترم مجمع تقريب ، رئيس جمهور 
محترم جناب  اقاى حسن روحانى ، نائب رئيس حزب اهللا لبنان شيخ نعيم 
قاسم ، رئيس جمهور اسبق افغانستان آقاى حامد كرزاى،  نخست وزير 
پيشين  عراق اقاى نورى المالكى ، عبدالسالم محمد عبداهللا عالم االزهر  و  
دخت و يادگار امام راحل سركار خانم زهرا مصطفوى برگزار شد.  اين  
جلسه با خوش آمدگويى و سخنرانى آيت اهللا اراكى و بعد از آن صحبت 

هاى  رئيس جمهور ، و سپس ديگر اعضاى هئيت رئيسه همراه  بود. 
آيت اهللا اراكى بعد از سخنرانى، پيام هاى آيات عظام مكارم شيرازى و 
نورى همدانى  خطاب به شركت كنندگان كنفرانس را قرائت كرد. پس از 
صحبت هاى هيئت  رئيسه، پيام ويديويى از اسماعيل هنيه ، رئيس دفتر 
سياسى حماس ، كه از شركت او در كنفرانس وحدت جلوگيرى شده بود، 

در اين اجالس پخش شد.

يكى از نكته هاى قابل توجه در اين جلسه اين بود كه هر كسى كه در اين 
نشست حضور پيدا كرده بود ، از هر مليت و نژاد و مذهب ، بر يك اصل 
توافق داشتند و آن اينكه؛ اول ، حمايت از قدس و يمن  يك امر مهم و 
واجب است و بايد هر اقدام الزم را انجام داد تا فلسطين و كشور هاى 
اسالمى  تحت سلطه طاغوت آزاد شوند و دوم، رژيم صهيونيستى  و رژيم 
سعودى هر دو غاصب و جنايت كارند و نبايد حاكميت آنان را پذيرفت. 
 همه به " قدس ، محور وحدت مقاومت است " ايمان و اعتقاد داشتند و بر 
اين اساس در اين روز  دور هم جمع شدند و در رابطه با راهكار هاى مناسب 
براى آزاد سازى فلسطين  به صحبت پرداختند.  كمتر ميشود در اين زمانه 
ى تحريم و فشار، چنين جمعيت عظيمى پيدا كرد كه بى مهابا،  بدون هيچ 
گونه تعصب و ترسى زير بيرق جمهورى اسالمى ايران و با پيروى از  
فرمايشات رهبران بزرگ جهان اسالم به تبيين و اجراى آرمان هاى دين 
مبين اسالم بپردازند. بعد از اتمام بخش اول اين نشست ، در سالن بيرون 
محل برگزارى  اجالس، نماز ظهر و عصر  وحدت به امامت عبدالسالم 

محمد عبداهللا عالم االزهر برپا شد.  

مشاركت در كنفرانس بين المللى وحدت اسالمى/ نرگس محمدى عراقى

بخش دوم برنامه با برپايى جلسه اى به رياست و سخنرانى 
آيت اهللا تسخيرى رئيس شوراى عالى مجمع التقريب آغاز 
شد و طى آن عبدالسالم محمد عبداهللا از علماى برجسته 
االزهر مصر، آيت اهللا آصف محسنى از علماى برجسته 
افغانستان و عضو شوراى عالى مجمع التقريب، ابوعبداهللا 
غالم اهللا رئيس شوراى عالى اسالمى الجزائر، محمد الزهار 
عضو دفتر جنبش سياسى حماس، همام حمودى رئيس 
مجلس اعالى اسالمى عراق، عالمه سيد ساجد تقوى رهبر 
شيعيان پاكستان، عبله مهدى نماينده پارلمان سعودى و 
مولوى عبدالحميد اسماعيل زهى امام جمعه اهل سنت زاهدان 

از اعضاى هيات رئيسه به  سخنرانى پرداختند.

شركت در كميسمون ها و نشست هاى مختلف در رابطه با 
مسئله فلسطين ، يمن ، دستاورد 40 سال در سايه مقاومت 

و  اسالمى  انقالب 
كميسيونى  همچنين 
دانشجويان  مختص 
جهان اسالم كه براى 
بار اول برگزار ميشد 
هاى  برنامه  ديگر  از 

اين نشست بود. 

دانشجويان  نشست 
از  بعد  اسالم  جهان 
سالنى  در  افتتاحيه 

نشست   اين  در  شد.  برگزار  ساختمان  همان  در  مجزا 
دانشجويى، دبيران و مسئوالن اتحاديه هاى دانشجويى داخل 
كشور به نمايندگى از دانشجويان ايرانى به همراه تعدادى از 
دانشجويان خارجى كه در ايران مشغول به تحصيل هستند، 
گرد هم آمدند تا به عنوان نسل آينده ساز دنياى اسالم ، 
آمادگى خود را  جهت حل مسائل بحرانى جهان اسالم با 
تكيه بر وحدت اسالمى ، اعالم كنند. نماينده انجمن اسالمى 
دانشجويان منطقه بريتانيا نيز به عنوان دانشجويى كه در 
كشورى درس ميخواند كه  اسالم هراسى  در همه جاى آن 

رواج  پيدا كرده است در اين نشست حاضر شد.   

به عنوان خروجى اين نشست دانشجويى مى توان به دو نكته 
مهم اشاره نمود: 

ضد  دانشجويى  اسالمى  نهاد  يك  تشكيل  ضرورت   -
آمريكايى- ضد صهيونيستى كه به صورت ادامه دار به 

فعاليت بپردازد. 
-حمايت بى چون و چرا از كشور هاى جنگ زده اسالمى 

على الخصوص سرزمين هاى فلسطين و يمن.
 

در دومين روز كنفرانس ميهمانان اين كنفرانس با  رهبر 
انقالب اسالمى ديدار كردند كه در اين ديدار رؤساى سه قوه 
و تعدادى از وزرا و وكالى مجلس و همچنين چند تن از 

خانواده شهداى هسته اى حضور پيدا كردند.

در نهايت در روز 5 اذر در سالن همايش هاى صدا و سيما 
كنفرانس  اختتاميه 
وحدت اسالمى برگزار 
برنامه  اين  در  شد. 
ميهمانانى از جمله خليل 
شوراى  عضو  حمدان 
امل،  جنبش  مركزى 
رييس  معاون  محقق، 
 ، افغانستان  اجرايى 
اسماعيل رضوان نماينده 
محمد  ابراهيم  حماس، 
شوراى  عضو  الديلمى 
عالى انصاراهللا يمن، طاهر المصرى نخست وزير اسبق اردن 
و همچنين دكتر على الريجانى رئيس مجلس شوراى اسالمى 
و آيت اهللا اخترى دبير كل مجمع جهانى اهل بيت سخنرانى 

كردند. 

بعد از اتمام سخنرانى ها  تجليل از شخصيت هاى زير از 
ديگر بخش  هاى اين  برنامه بود و از شخصيت هايى 
همچون: شهيد شيخ احمد ياسين ، شهيد فتحى شقاقى ،خانم 
عفاف حكيم، دكتر روجه غارودى، دكترجعفر عبدالسالم،  

شهيده رزان النجار و شهيد عماد مغنى تجليل به عمل آمد.
 

 .
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سى و دومين كنفرانس بين المللى وحدت اسالمى با حضور بيش از 400 
نخبه علمى ، دينى و هنرى از 100 كشور دنيا ، در تاريخ هاى 3 الى 5 آذر 
در تهران برگزار شد. هر سال اين كنفرانس توسط مجمع تقريب مذاهب 
اسالمى  انجمن  برپا مى شود.   تهران  در  هفته ى وحدت   اسالمى در 

دانشجويان منطقه بريتانيا نيز امسال نماينده اى در اين كنفرانس داشت. 
 

اولين برنامه اين كنفرانس در تاريخ  3 آذر 1397 در سالن اجالس سران با 
هيئت رئيسه اى  متشكل از  دبير كل  محترم مجمع تقريب ، رئيس جمهور 
محترم جناب  اقاى حسن روحانى ، نائب رئيس حزب اهللا لبنان شيخ نعيم 
قاسم ، رئيس جمهور اسبق افغانستان آقاى حامد كرزاى،  نخست وزير 
پيشين  عراق اقاى نورى المالكى ، عبدالسالم محمد عبداهللا عالم االزهر  و  
دخت و يادگار امام راحل سركار خانم زهرا مصطفوى برگزار شد.  اين  
جلسه با خوش آمدگويى و سخنرانى آيت اهللا اراكى و بعد از آن صحبت 

هاى  رئيس جمهور ، و سپس ديگر اعضاى هئيت رئيسه همراه  بود. 
آيت اهللا اراكى بعد از سخنرانى، پيام هاى آيات عظام مكارم شيرازى و 
نورى همدانى  خطاب به شركت كنندگان كنفرانس را قرائت كرد. پس از 
صحبت هاى هيئت  رئيسه، پيام ويديويى از اسماعيل هنيه ، رئيس دفتر 
سياسى حماس ، كه از شركت او در كنفرانس وحدت جلوگيرى شده بود، 

در اين اجالس پخش شد.

يكى از نكته هاى قابل توجه در اين جلسه اين بود كه هر كسى كه در اين 
نشست حضور پيدا كرده بود ، از هر مليت و نژاد و مذهب ، بر يك اصل 
توافق داشتند و آن اينكه؛ اول ، حمايت از قدس و يمن  يك امر مهم و 
واجب است و بايد هر اقدام الزم را انجام داد تا فلسطين و كشور هاى 
اسالمى  تحت سلطه طاغوت آزاد شوند و دوم، رژيم صهيونيستى  و رژيم 
سعودى هر دو غاصب و جنايت كارند و نبايد حاكميت آنان را پذيرفت. 
 همه به  قدس ، محور وحدت مقاومت است  ايمان و اعتقاد داشتند و بر 
اين اساس در اين روز  دور هم جمع شدند و در رابطه با راهكار هاى مناسب 
براى آزاد سازى فلسطين  به صحبت پرداختند.  كمتر ميشود در اين زمانه 
ى تحريم و فشار، چنين جمعيت عظيمى پيدا كرد كه بى مهابا،  بدون هيچ 
گونه تعصب و ترسى زير بيرق جمهورى اسالمى ايران و با پيروى از  
فرمايشات رهبران بزرگ جهان اسالم به تبيين و اجراى آرمان هاى دين 
مبين اسالم بپردازند. بعد از اتمام بخش اول اين نشست ، در سالن بيرون 
محل برگزارى  اجالس، نماز ظهر و عصر  وحدت به امامت عبدالسالم 

محمد عبداهللا عالم االزهر برپا شد.  

بخش دوم برنامه با برپايى جلسه اى به رياست و سخنرانى 
آيت اهللا تسخيرى رئيس شوراى عالى مجمع التقريب آغاز 
شد و طى آن عبدالسالم محمد عبداهللا از علماى برجسته 
االزهر مصر، آيت اهللا آصف محسنى از علماى برجسته 
افغانستان و عضو شوراى عالى مجمع التقريب، ابوعبداهللا 
غالم اهللا رئيس شوراى عالى اسالمى الجزائر، محمد الزهار 
عضو دفتر جنبش سياسى حماس، همام حمودى رئيس 
مجلس اعالى اسالمى عراق، عالمه سيد ساجد تقوى رهبر 
شيعيان پاكستان، عبله مهدى نماينده پارلمان سعودى و 
مولوى عبدالحميد اسماعيل زهى امام جمعه اهل سنت زاهدان 

از اعضاى هيات رئيسه به  سخنرانى پرداختند.

شركت در كميسمون ها و نشست هاى مختلف در رابطه با 
مسئله فلسطين ، يمن ، دستاورد 40 سال در سايه مقاومت 

و  اسالمى  انقالب 
كميسيونى  همچنين 
دانشجويان  مختص 
جهان اسالم كه براى 
بار اول برگزار ميشد 
هاى  برنامه  ديگر  از 

اين نشست بود. 

دانشجويان  نشست 
از  بعد  اسالم  جهان 
سالنى  در  افتتاحيه 

نشست   اين  در  شد.  برگزار  ساختمان  همان  در  مجزا 
دانشجويى، دبيران و مسئوالن اتحاديه هاى دانشجويى داخل 
كشور به نمايندگى از دانشجويان ايرانى به همراه تعدادى از 
دانشجويان خارجى كه در ايران مشغول به تحصيل هستند، 
گرد هم آمدند تا به عنوان نسل آينده ساز دنياى اسالم ، 
آمادگى خود را  جهت حل مسائل بحرانى جهان اسالم با 
تكيه بر وحدت اسالمى ، اعالم كنند. نماينده انجمن اسالمى 
دانشجويان منطقه بريتانيا نيز به عنوان دانشجويى كه در 
كشورى درس ميخواند كه  اسالم هراسى  در همه جاى آن 

رواج  پيدا كرده است در اين نشست حاضر شد.   

به عنوان خروجى اين نشست دانشجويى مى توان به دو نكته 
مهم اشاره نمود: 

ضد  دانشجويى  اسالمى  نهاد  يك  تشكيل  ضرورت   -
آمريكايى- ضد صهيونيستى كه به صورت ادامه دار به 

فعاليت بپردازد. 
-حمايت بى چون و چرا از كشور هاى جنگ زده اسالمى 

على الخصوص سرزمين هاى فلسطين و يمن.
 

در دومين روز كنفرانس ميهمانان اين كنفرانس با  رهبر 
انقالب اسالمى ديدار كردند كه در اين ديدار رؤساى سه قوه 
و تعدادى از وزرا و وكالى مجلس و همچنين چند تن از 

خانواده شهداى هسته اى حضور پيدا كردند.

در نهايت در روز 5 اذر در سالن همايش هاى صدا و سيما 
كنفرانس  اختتاميه 
وحدت اسالمى برگزار 
برنامه  اين  در  شد. 
ميهمانانى از جمله خليل 
شوراى  عضو  حمدان 
امل،  جنبش  مركزى 
رييس  معاون  محقق، 
 ، افغانستان  اجرايى 
اسماعيل رضوان نماينده 
محمد  ابراهيم  حماس، 
شوراى  عضو  الديلمى 
عالى انصاراهللا يمن، طاهر المصرى نخست وزير اسبق اردن 
و همچنين دكتر على الريجانى رئيس مجلس شوراى اسالمى 
و آيت اهللا اخترى دبير كل مجمع جهانى اهل بيت سخنرانى 

كردند. 

بعد از اتمام سخنرانى ها  تجليل از شخصيت هاى زير از 
ديگر بخش  هاى اين  برنامه بود و از شخصيت هايى 
همچون: شهيد شيخ احمد ياسين ، شهيد فتحى شقاقى ،خانم 
عفاف حكيم، دكتر روجه غارودى، دكترجعفر عبدالسالم،  

شهيده رزان النجار و شهيد عماد مغنى تجليل به عمل آمد.
 

 .

به عنوان خروجى اين نشست دانشجويى مى توان به 
دو نكته مهم اشاره نمود: 

1.ضرورت تشكيل يك نهاد اسالمى دانشجويى ضد 
امريكايى- ضد صهيونيستى كه به صورت ادامه دار 

به فعاليت بپردازد. 
2.حمايت بى چون و چرا از كشور هاى جنگ زده 
اسالمى على الخصوص سرزمين هاى فلسطين و يمن.
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انجمن هاى اسالمى دانشجويان منطقه بريتانيا به مناسبت اربعين حسينى اقدام به پخش 
مستند انگليسى صداى صلح براى اولين بار نمودند. اين مستند به همت موسسه فرهنگى 
هنرى رهوا و شبكه افق صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران تهيه شده بود و با اخذ 
مجوز پخش اختصاصى در انجمن هاى اسالمى دانشجويان لندن، ادينبورگ، ليدز و 
گالسكو به نمايش گذاشته شد و با استقبال خوبى از جانب جامعه مسلمانان انگلستان 
اربعين  راهپيمايى عظيم  تا در زمينه  بودند  و همين طور غير مسلمانانى كه كنجكاو 
اطالعات بيشترى كسب كنند رو به رو گرديد. اين مستند حضور و تجربه حاضرين 
در راهپيمايى شكوهمند اربعين در عراق را كه از كشورهاى گوناگون بودند به تصوير 
كشيده است و همچنين به بررسى تحليلى واكنش و عملكرد رسانه هاى غربى در رابطه 
با پوشش خبرى اين راهپيمايى كه يكى از بزرگترين گردهمايى هاى بين المللى در 

دنيا مى باشد مى پردازد. 

اكران مستند ”صداى صلح“ 

سى و دومين كنفرانس بين المللى وحدت اسالمى با حضور بيش از 400 
نخبه علمى ، دينى و هنرى از 100 كشور دنيا ، در تاريخ هاى 3 الى 5 آذر 
در تهران برگزار شد. هر سال اين كنفرانس توسط مجمع تقريب مذاهب 
اسالمى  انجمن  برپا مى شود.   تهران  در  هفته ى وحدت   اسالمى در 

دانشجويان منطقه بريتانيا نيز امسال نماينده اى در اين كنفرانس داشت. 
 

اولين برنامه اين كنفرانس در تاريخ  3 آذر 1397 در سالن اجالس سران با 
هيئت رئيسه اى  متشكل از  دبير كل  محترم مجمع تقريب ، رئيس جمهور 
محترم جناب  اقاى حسن روحانى ، نائب رئيس حزب اهللا لبنان شيخ نعيم 
قاسم ، رئيس جمهور اسبق افغانستان آقاى حامد كرزاى،  نخست وزير 
پيشين  عراق اقاى نورى المالكى ، عبدالسالم محمد عبداهللا عالم االزهر  و  
دخت و يادگار امام راحل سركار خانم زهرا مصطفوى برگزار شد.  اين  
جلسه با خوش آمدگويى و سخنرانى آيت اهللا اراكى و بعد از آن صحبت 

هاى  رئيس جمهور ، و سپس ديگر اعضاى هئيت رئيسه همراه  بود. 
آيت اهللا اراكى بعد از سخنرانى، پيام هاى آيات عظام مكارم شيرازى و 
نورى همدانى  خطاب به شركت كنندگان كنفرانس را قرائت كرد. پس از 
صحبت هاى هيئت  رئيسه، پيام ويديويى از اسماعيل هنيه ، رئيس دفتر 
سياسى حماس ، كه از شركت او در كنفرانس وحدت جلوگيرى شده بود، 

در اين اجالس پخش شد.

يكى از نكته هاى قابل توجه در اين جلسه اين بود كه هر كسى كه در اين 
نشست حضور پيدا كرده بود ، از هر مليت و نژاد و مذهب ، بر يك اصل 
توافق داشتند و آن اينكه؛ اول ، حمايت از قدس و يمن  يك امر مهم و 
واجب است و بايد هر اقدام الزم را انجام داد تا فلسطين و كشور هاى 
اسالمى  تحت سلطه طاغوت آزاد شوند و دوم، رژيم صهيونيستى  و رژيم 
سعودى هر دو غاصب و جنايت كارند و نبايد حاكميت آنان را پذيرفت. 
 همه به  قدس ، محور وحدت مقاومت است  ايمان و اعتقاد داشتند و بر 
اين اساس در اين روز  دور هم جمع شدند و در رابطه با راهكار هاى مناسب 
براى آزاد سازى فلسطين  به صحبت پرداختند.  كمتر ميشود در اين زمانه 
ى تحريم و فشار، چنين جمعيت عظيمى پيدا كرد كه بى مهابا،  بدون هيچ 
گونه تعصب و ترسى زير بيرق جمهورى اسالمى ايران و با پيروى از  
فرمايشات رهبران بزرگ جهان اسالم به تبيين و اجراى آرمان هاى دين 
مبين اسالم بپردازند. بعد از اتمام بخش اول اين نشست ، در سالن بيرون 
محل برگزارى  اجالس، نماز ظهر و عصر  وحدت به امامت عبدالسالم 

محمد عبداهللا عالم االزهر برپا شد.  

بخش دوم برنامه با برپايى جلسه اى به رياست و سخنرانى 
آيت اهللا تسخيرى رئيس شوراى عالى مجمع التقريب آغاز 
شد و طى آن عبدالسالم محمد عبداهللا از علماى برجسته 
االزهر مصر، آيت اهللا آصف محسنى از علماى برجسته 
افغانستان و عضو شوراى عالى مجمع التقريب، ابوعبداهللا 
غالم اهللا رئيس شوراى عالى اسالمى الجزائر، محمد الزهار 
عضو دفتر جنبش سياسى حماس، همام حمودى رئيس 
مجلس اعالى اسالمى عراق، عالمه سيد ساجد تقوى رهبر 
شيعيان پاكستان، عبله مهدى نماينده پارلمان سعودى و 
مولوى عبدالحميد اسماعيل زهى امام جمعه اهل سنت زاهدان 

از اعضاى هيات رئيسه به  سخنرانى پرداختند.

شركت در كميسمون ها و نشست هاى مختلف در رابطه با 
مسئله فلسطين ، يمن ، دستاورد 40 سال در سايه مقاومت 

و  اسالمى  انقالب 
كميسيونى  همچنين 
دانشجويان  مختص 
جهان اسالم كه براى 
بار اول برگزار ميشد 
هاى  برنامه  ديگر  از 

اين نشست بود. 

دانشجويان  نشست 
از  بعد  اسالم  جهان 
سالنى  در  افتتاحيه 

نشست   اين  در  شد.  برگزار  ساختمان  همان  در  مجزا 
دانشجويى، دبيران و مسئوالن اتحاديه هاى دانشجويى داخل 
كشور به نمايندگى از دانشجويان ايرانى به همراه تعدادى از 
دانشجويان خارجى كه در ايران مشغول به تحصيل هستند، 
گرد هم آمدند تا به عنوان نسل آينده ساز دنياى اسالم ، 
آمادگى خود را  جهت حل مسائل بحرانى جهان اسالم با 
تكيه بر وحدت اسالمى ، اعالم كنند. نماينده انجمن اسالمى 
دانشجويان منطقه بريتانيا نيز به عنوان دانشجويى كه در 
كشورى درس ميخواند كه  اسالم هراسى  در همه جاى آن 

رواج  پيدا كرده است در اين نشست حاضر شد.   

به عنوان خروجى اين نشست دانشجويى مى توان به دو نكته 
مهم اشاره نمود: 

ضد  دانشجويى  اسالمى  نهاد  يك  تشكيل  ضرورت   -
آمريكايى- ضد صهيونيستى كه به صورت ادامه دار به 

فعاليت بپردازد. 
-حمايت بى چون و چرا از كشور هاى جنگ زده اسالمى 

على الخصوص سرزمين هاى فلسطين و يمن.
 

در دومين روز كنفرانس ميهمانان اين كنفرانس با  رهبر 
انقالب اسالمى ديدار كردند كه در اين ديدار رؤساى سه قوه 
و تعدادى از وزرا و وكالى مجلس و همچنين چند تن از 

خانواده شهداى هسته اى حضور پيدا كردند.

در نهايت در روز 5 اذر در سالن همايش هاى صدا و سيما 
كنفرانس  اختتاميه 
وحدت اسالمى برگزار 
برنامه  اين  در  شد. 
ميهمانانى از جمله خليل 
شوراى  عضو  حمدان 
امل،  جنبش  مركزى 
رييس  معاون  محقق، 
 ، افغانستان  اجرايى 
اسماعيل رضوان نماينده 
محمد  ابراهيم  حماس، 
شوراى  عضو  الديلمى 
عالى انصاراهللا يمن، طاهر المصرى نخست وزير اسبق اردن 
و همچنين دكتر على الريجانى رئيس مجلس شوراى اسالمى 
و آيت اهللا اخترى دبير كل مجمع جهانى اهل بيت سخنرانى 

كردند. 

بعد از اتمام سخنرانى ها  تجليل از شخصيت هاى زير از 
ديگر بخش  هاى اين  برنامه بود و از شخصيت هايى 
همچون: شهيد شيخ احمد ياسين ، شهيد فتحى شقاقى ،خانم 
عفاف حكيم، دكتر روجه غارودى، دكترجعفر عبدالسالم،  

شهيده رزان النجار و شهيد عماد مغنى تجليل به عمل آمد.
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وب سايت رسمى انجمن هاى اسالمى دانشجويان منطقه بريتانيا به همت 
اسالمى  هاى  انجمن  اتحاديه  همكارى  با  و  دانشجويى  تشكل  اين  دبير 
اسالمى  هاى  انجمن  محترم  اعضاى  شد.  اندازى  راه  اروپا  در  دانشجويان 
دانشجويان منطقه بريتانيا و مخاطبين گرامى مى توانند از اين پس از طريق 

اين وبسايت در جريان اخرين اخبار اين تشكل دانشجويى قرار بگيرند. 

آدرس وب سايت رسمى انجمن هاى اسالمى دانشجويان منطقه بريتانيا
www.uk.uisae.org

راه اندازى وب سايت رسمى انجـــمن هاى اســـالمى
 دانشـــجويان منطقــــه بريتـــانيا 

سى و دومين كنفرانس بين المللى وحدت اسالمى با حضور بيش از 400 
نخبه علمى ، دينى و هنرى از 100 كشور دنيا ، در تاريخ هاى 3 الى 5 آذر 
در تهران برگزار شد. هر سال اين كنفرانس توسط مجمع تقريب مذاهب 
اسالمى  انجمن  برپا مى شود.   تهران  در  هفته ى وحدت   اسالمى در 

دانشجويان منطقه بريتانيا نيز امسال نماينده اى در اين كنفرانس داشت. 
 

اولين برنامه اين كنفرانس در تاريخ  3 آذر 1397 در سالن اجالس سران با 
هيئت رئيسه اى  متشكل از  دبير كل  محترم مجمع تقريب ، رئيس جمهور 
محترم جناب  اقاى حسن روحانى ، نائب رئيس حزب اهللا لبنان شيخ نعيم 
قاسم ، رئيس جمهور اسبق افغانستان آقاى حامد كرزاى،  نخست وزير 
پيشين  عراق اقاى نورى المالكى ، عبدالسالم محمد عبداهللا عالم االزهر  و  
دخت و يادگار امام راحل سركار خانم زهرا مصطفوى برگزار شد.  اين  
جلسه با خوش آمدگويى و سخنرانى آيت اهللا اراكى و بعد از آن صحبت 

هاى  رئيس جمهور ، و سپس ديگر اعضاى هئيت رئيسه همراه  بود. 
آيت اهللا اراكى بعد از سخنرانى، پيام هاى آيات عظام مكارم شيرازى و 
نورى همدانى  خطاب به شركت كنندگان كنفرانس را قرائت كرد. پس از 
صحبت هاى هيئت  رئيسه، پيام ويديويى از اسماعيل هنيه ، رئيس دفتر 
سياسى حماس ، كه از شركت او در كنفرانس وحدت جلوگيرى شده بود، 

در اين اجالس پخش شد.

يكى از نكته هاى قابل توجه در اين جلسه اين بود كه هر كسى كه در اين 
نشست حضور پيدا كرده بود ، از هر مليت و نژاد و مذهب ، بر يك اصل 
توافق داشتند و آن اينكه؛ اول ، حمايت از قدس و يمن  يك امر مهم و 
واجب است و بايد هر اقدام الزم را انجام داد تا فلسطين و كشور هاى 
اسالمى  تحت سلطه طاغوت آزاد شوند و دوم، رژيم صهيونيستى  و رژيم 
سعودى هر دو غاصب و جنايت كارند و نبايد حاكميت آنان را پذيرفت. 
 همه به  قدس ، محور وحدت مقاومت است  ايمان و اعتقاد داشتند و بر 
اين اساس در اين روز  دور هم جمع شدند و در رابطه با راهكار هاى مناسب 
براى آزاد سازى فلسطين  به صحبت پرداختند.  كمتر ميشود در اين زمانه 
ى تحريم و فشار، چنين جمعيت عظيمى پيدا كرد كه بى مهابا،  بدون هيچ 
گونه تعصب و ترسى زير بيرق جمهورى اسالمى ايران و با پيروى از  
فرمايشات رهبران بزرگ جهان اسالم به تبيين و اجراى آرمان هاى دين 
مبين اسالم بپردازند. بعد از اتمام بخش اول اين نشست ، در سالن بيرون 
محل برگزارى  اجالس، نماز ظهر و عصر  وحدت به امامت عبدالسالم 

محمد عبداهللا عالم االزهر برپا شد.  

بخش دوم برنامه با برپايى جلسه اى به رياست و سخنرانى 
آيت اهللا تسخيرى رئيس شوراى عالى مجمع التقريب آغاز 
شد و طى آن عبدالسالم محمد عبداهللا از علماى برجسته 
االزهر مصر، آيت اهللا آصف محسنى از علماى برجسته 
افغانستان و عضو شوراى عالى مجمع التقريب، ابوعبداهللا 
غالم اهللا رئيس شوراى عالى اسالمى الجزائر، محمد الزهار 
عضو دفتر جنبش سياسى حماس، همام حمودى رئيس 
مجلس اعالى اسالمى عراق، عالمه سيد ساجد تقوى رهبر 
شيعيان پاكستان، عبله مهدى نماينده پارلمان سعودى و 
مولوى عبدالحميد اسماعيل زهى امام جمعه اهل سنت زاهدان 

از اعضاى هيات رئيسه به  سخنرانى پرداختند.

شركت در كميسمون ها و نشست هاى مختلف در رابطه با 
مسئله فلسطين ، يمن ، دستاورد 40 سال در سايه مقاومت 

و  اسالمى  انقالب 
كميسيونى  همچنين 
دانشجويان  مختص 
جهان اسالم كه براى 
بار اول برگزار ميشد 
هاى  برنامه  ديگر  از 

اين نشست بود. 

دانشجويان  نشست 
از  بعد  اسالم  جهان 
سالنى  در  افتتاحيه 

نشست   اين  در  شد.  برگزار  ساختمان  همان  در  مجزا 
دانشجويى، دبيران و مسئوالن اتحاديه هاى دانشجويى داخل 
كشور به نمايندگى از دانشجويان ايرانى به همراه تعدادى از 
دانشجويان خارجى كه در ايران مشغول به تحصيل هستند، 
گرد هم آمدند تا به عنوان نسل آينده ساز دنياى اسالم ، 
آمادگى خود را  جهت حل مسائل بحرانى جهان اسالم با 
تكيه بر وحدت اسالمى ، اعالم كنند. نماينده انجمن اسالمى 
دانشجويان منطقه بريتانيا نيز به عنوان دانشجويى كه در 
كشورى درس ميخواند كه  اسالم هراسى  در همه جاى آن 

رواج  پيدا كرده است در اين نشست حاضر شد.   

به عنوان خروجى اين نشست دانشجويى مى توان به دو نكته 
مهم اشاره نمود: 

ضد  دانشجويى  اسالمى  نهاد  يك  تشكيل  ضرورت   -
آمريكايى- ضد صهيونيستى كه به صورت ادامه دار به 

فعاليت بپردازد. 
-حمايت بى چون و چرا از كشور هاى جنگ زده اسالمى 

على الخصوص سرزمين هاى فلسطين و يمن.
 

در دومين روز كنفرانس ميهمانان اين كنفرانس با  رهبر 
انقالب اسالمى ديدار كردند كه در اين ديدار رؤساى سه قوه 
و تعدادى از وزرا و وكالى مجلس و همچنين چند تن از 

خانواده شهداى هسته اى حضور پيدا كردند.

در نهايت در روز 5 اذر در سالن همايش هاى صدا و سيما 
كنفرانس  اختتاميه 
وحدت اسالمى برگزار 
برنامه  اين  در  شد. 
ميهمانانى از جمله خليل 
شوراى  عضو  حمدان 
امل،  جنبش  مركزى 
رييس  معاون  محقق، 
 ، افغانستان  اجرايى 
اسماعيل رضوان نماينده 
محمد  ابراهيم  حماس، 
شوراى  عضو  الديلمى 
عالى انصاراهللا يمن، طاهر المصرى نخست وزير اسبق اردن 
و همچنين دكتر على الريجانى رئيس مجلس شوراى اسالمى 
و آيت اهللا اخترى دبير كل مجمع جهانى اهل بيت سخنرانى 

كردند. 

بعد از اتمام سخنرانى ها  تجليل از شخصيت هاى زير از 
ديگر بخش  هاى اين  برنامه بود و از شخصيت هايى 
همچون: شهيد شيخ احمد ياسين ، شهيد فتحى شقاقى ،خانم 
عفاف حكيم، دكتر روجه غارودى، دكترجعفر عبدالسالم،  

شهيده رزان النجار و شهيد عماد مغنى تجليل به عمل آمد.
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سى و دومين كنفرانس بين المللى وحدت اسالمى با حضور بيش از 400 
نخبه علمى ، دينى و هنرى از 100 كشور دنيا ، در تاريخ هاى 3 الى 5 آذر 
در تهران برگزار شد. هر سال اين كنفرانس توسط مجمع تقريب مذاهب 
اسالمى  انجمن  برپا مى شود.   تهران  در  هفته ى وحدت   اسالمى در 

دانشجويان منطقه بريتانيا نيز امسال نماينده اى در اين كنفرانس داشت. 
 

اولين برنامه اين كنفرانس در تاريخ  3 آذر 1397 در سالن اجالس سران با 
هيئت رئيسه اى  متشكل از  دبير كل  محترم مجمع تقريب ، رئيس جمهور 
محترم جناب  اقاى حسن روحانى ، نائب رئيس حزب اهللا لبنان شيخ نعيم 
قاسم ، رئيس جمهور اسبق افغانستان آقاى حامد كرزاى،  نخست وزير 
پيشين  عراق اقاى نورى المالكى ، عبدالسالم محمد عبداهللا عالم االزهر  و  
دخت و يادگار امام راحل سركار خانم زهرا مصطفوى برگزار شد.  اين  
جلسه با خوش آمدگويى و سخنرانى آيت اهللا اراكى و بعد از آن صحبت 

هاى  رئيس جمهور ، و سپس ديگر اعضاى هئيت رئيسه همراه  بود. 
آيت اهللا اراكى بعد از سخنرانى، پيام هاى آيات عظام مكارم شيرازى و 
نورى همدانى  خطاب به شركت كنندگان كنفرانس را قرائت كرد. پس از 
صحبت هاى هيئت  رئيسه، پيام ويديويى از اسماعيل هنيه ، رئيس دفتر 
سياسى حماس ، كه از شركت او در كنفرانس وحدت جلوگيرى شده بود، 

در اين اجالس پخش شد.

يكى از نكته هاى قابل توجه در اين جلسه اين بود كه هر كسى كه در اين 
نشست حضور پيدا كرده بود ، از هر مليت و نژاد و مذهب ، بر يك اصل 
توافق داشتند و آن اينكه؛ اول ، حمايت از قدس و يمن  يك امر مهم و 
واجب است و بايد هر اقدام الزم را انجام داد تا فلسطين و كشور هاى 
اسالمى  تحت سلطه طاغوت آزاد شوند و دوم، رژيم صهيونيستى  و رژيم 
سعودى هر دو غاصب و جنايت كارند و نبايد حاكميت آنان را پذيرفت. 
 همه به  قدس ، محور وحدت مقاومت است  ايمان و اعتقاد داشتند و بر 
اين اساس در اين روز  دور هم جمع شدند و در رابطه با راهكار هاى مناسب 
براى آزاد سازى فلسطين  به صحبت پرداختند.  كمتر ميشود در اين زمانه 
ى تحريم و فشار، چنين جمعيت عظيمى پيدا كرد كه بى مهابا،  بدون هيچ 
گونه تعصب و ترسى زير بيرق جمهورى اسالمى ايران و با پيروى از  
فرمايشات رهبران بزرگ جهان اسالم به تبيين و اجراى آرمان هاى دين 
مبين اسالم بپردازند. بعد از اتمام بخش اول اين نشست ، در سالن بيرون 
محل برگزارى  اجالس، نماز ظهر و عصر  وحدت به امامت عبدالسالم 

محمد عبداهللا عالم االزهر برپا شد.  

بخش دوم برنامه با برپايى جلسه اى به رياست و سخنرانى 
آيت اهللا تسخيرى رئيس شوراى عالى مجمع التقريب آغاز 
شد و طى آن عبدالسالم محمد عبداهللا از علماى برجسته 
االزهر مصر، آيت اهللا آصف محسنى از علماى برجسته 
افغانستان و عضو شوراى عالى مجمع التقريب، ابوعبداهللا 
غالم اهللا رئيس شوراى عالى اسالمى الجزائر، محمد الزهار 
عضو دفتر جنبش سياسى حماس، همام حمودى رئيس 
مجلس اعالى اسالمى عراق، عالمه سيد ساجد تقوى رهبر 
شيعيان پاكستان، عبله مهدى نماينده پارلمان سعودى و 
مولوى عبدالحميد اسماعيل زهى امام جمعه اهل سنت زاهدان 

از اعضاى هيات رئيسه به  سخنرانى پرداختند.

شركت در كميسمون ها و نشست هاى مختلف در رابطه با 
مسئله فلسطين ، يمن ، دستاورد 40 سال در سايه مقاومت 

و  اسالمى  انقالب 
كميسيونى  همچنين 
دانشجويان  مختص 
جهان اسالم كه براى 
بار اول برگزار ميشد 
هاى  برنامه  ديگر  از 

اين نشست بود. 

دانشجويان  نشست 
از  بعد  اسالم  جهان 
سالنى  در  افتتاحيه 

نشست   اين  در  شد.  برگزار  ساختمان  همان  در  مجزا 
دانشجويى، دبيران و مسئوالن اتحاديه هاى دانشجويى داخل 
كشور به نمايندگى از دانشجويان ايرانى به همراه تعدادى از 
دانشجويان خارجى كه در ايران مشغول به تحصيل هستند، 
گرد هم آمدند تا به عنوان نسل آينده ساز دنياى اسالم ، 
آمادگى خود را  جهت حل مسائل بحرانى جهان اسالم با 
تكيه بر وحدت اسالمى ، اعالم كنند. نماينده انجمن اسالمى 
دانشجويان منطقه بريتانيا نيز به عنوان دانشجويى كه در 
كشورى درس ميخواند كه  اسالم هراسى  در همه جاى آن 

رواج  پيدا كرده است در اين نشست حاضر شد.   

به عنوان خروجى اين نشست دانشجويى مى توان به دو نكته 
مهم اشاره نمود: 

ضد  دانشجويى  اسالمى  نهاد  يك  تشكيل  ضرورت   -
آمريكايى- ضد صهيونيستى كه به صورت ادامه دار به 

فعاليت بپردازد. 
-حمايت بى چون و چرا از كشور هاى جنگ زده اسالمى 

على الخصوص سرزمين هاى فلسطين و يمن.
 

در دومين روز كنفرانس ميهمانان اين كنفرانس با  رهبر 
انقالب اسالمى ديدار كردند كه در اين ديدار رؤساى سه قوه 
و تعدادى از وزرا و وكالى مجلس و همچنين چند تن از 

خانواده شهداى هسته اى حضور پيدا كردند.

در نهايت در روز 5 اذر در سالن همايش هاى صدا و سيما 
كنفرانس  اختتاميه 
وحدت اسالمى برگزار 
برنامه  اين  در  شد. 
ميهمانانى از جمله خليل 
شوراى  عضو  حمدان 
امل،  جنبش  مركزى 
رييس  معاون  محقق، 
 ، افغانستان  اجرايى 
اسماعيل رضوان نماينده 
محمد  ابراهيم  حماس، 
شوراى  عضو  الديلمى 
عالى انصاراهللا يمن، طاهر المصرى نخست وزير اسبق اردن 
و همچنين دكتر على الريجانى رئيس مجلس شوراى اسالمى 
و آيت اهللا اخترى دبير كل مجمع جهانى اهل بيت سخنرانى 

كردند. 

بعد از اتمام سخنرانى ها  تجليل از شخصيت هاى زير از 
ديگر بخش  هاى اين  برنامه بود و از شخصيت هايى 
همچون: شهيد شيخ احمد ياسين ، شهيد فتحى شقاقى ،خانم 
عفاف حكيم، دكتر روجه غارودى، دكترجعفر عبدالسالم،  

شهيده رزان النجار و شهيد عماد مغنى تجليل به عمل آمد.
 

 .



پاييز فصل آغاز مدرسه، فصلى كه در همان روز اولش 
مى توان حس يك سال بزرگتر شدن را لمس كرد. فصل 
بوى كتاب هاى جديد كه فقط در پاييز فرصت استشمام
 شان را داشتيم. فصل قطره هاى بزرگ باران، كه بعد از ماه

 ها دوباره صدايشان را مى شنويم. پاييز يعنى فصل ديدن 
رنگهاى زيبا. با همه اينها، از خودخواهى پاييز دلگير و 
مثل  نه  پاييز،  زيباى  رنگهاى  مى شوم.  افسرده  كمى هم 
بهار، ارمغانى از رشد و آغاز نسلى جديد، بلكه چيزى جز 
بروز شرم نيستند. سرخِى شرم بر گونه ى درخت هايى كه 
براى بقاء خود شيره ى حيات برگ ها را به تاراج برده اند. 
هنگام قدم زدن زير باران، صداى جيغ برگ، دل را مى

 خراشد. برگى كه با درخت خو گرفته و حاال قربانى خود 
خواهى آن شده است. پاييز، نه گرماى تابستان را رها مى
 كند و نه خود را به صداقت آغوش سرماى زمستان مى

 سپارد. انگار پاييز مى خواهد ما را مثل كودكى، با رنگهاى 
زيبايش فريب دهد و از گرماى تابستان بكند و به زمستان 
گره بزند، غافل از اينكه نيازى به فريب نيست. بخشندگى 
گرماى تابستان و صداقت سرماى زمستان هردو جلوه اى 
گذرا از كمال هستند. يعنى، مثل تمام دلبستگى هاى ديگر، 

دل بستن به اين دو هم بيهوده است. 
دل  و  بنگريد  مبنديد،  دل  و  ببينيد  بگذريد،  و  ”بگذاريد 

مبازيد، كه دير يا زود، بايد گذاشت و گذشت“
 -امير المومنين (ع)

پاييز، رستاخيز زرد زمين / محمد صالح سلمان پور
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نزديك  خيلى  هاى  زمان  در 
سرزمينى بود به اسم ديار ديرينيان 
و  علم  در   ها  ديرزمان  از  كه 
فرهنگ و ادب زبانزد جهانيان بود. 
بسيار  بود  دانشجويى  ديار  اين  در 
به  دادن  مقاله  و  علم  در  فرهيخته 
آماج و آمال عارفين رسيده و در 
متبلور  زمان  الزويز  هاى  جورنال 
طلب  در  تصميم گرفت  شده. وى 
دورتر  هاى  سرزمين  به  بايد  علم 
علم  خود  بار  كوله  در  تا  رفت 
بيشترى جا كند و تا جا دارد در آن 
علم بچپاند؛ حتى چندتا كوله اضافى 
هم قرض كند. خالصه خواست در 
فضايل و شمايل از همان اوايل در 
براى  شود  لعبتى  قبايل،  همه  ميان 
خودش! رختى و ِسمتى و ميزى و 

مريدانى.
زنان  له  له  دانش  و  علم  ى  تشنه 
كمى آب معدنى نوشيد و كم كم با 
دوستان و ياران خداحافظى كرد و 
كه  بود  ها  برنگردى  ديگر  برى 
برايش خواندند و بار سفر بست و 
عازم شد. مقصدش سرزمين دوران 
معروف  روز  دانش  و  علم  به  كه 
ديار  دو  از  دوران  مسير  در  بود. 
بوران و كوران مى گذشت و قصد 
كنار  در  نيز  سياحت  كمى  داشت 
كه  هنگامى  دهد.  جا  بارش  كوله 
قدم به ديار اول گذاشت و  چندى 
بور  نگريست،  خود  اطراف  به 
كه  مليح  غايت  به  ديد  مردمانى 
را  هايشان  جامه  اندك  جملگى 
تشنه  كه  وى  ميپوشيدند.  برعكس 
خواست  مى  و  بود  يادگيرى 
اولين  در  شود  جماعت  همرنگ 
را  ديرينيانيش  هاى  جامه  فرصت، 
هاى  هزينه  از  قرانى  دريد، 
بور  خود  موى  و  داد  را  تحصيلش 
در  نو(برعكس)  طرحى  و  نمود 
مانند  ديگر  كه  طورى  انداخت 

مسافرى در ديار بوران نبود و بين 
پرستى  آفتاب  همانند  مردمان 

ناپديد مى شد.
استراحت، شادان و خندان  از  پس 
عزم   خويش  هاى  آموخته  از 

حركت سوى ديار ثانى كرد.
و  نان  از  مفصلى  خوراكى  ابتدا 
كهنه  دانشجويان  شأن  در  ماست 
لَختى  كار بر خندق بال فرو داد و 

بعد سياحت خويش شروع نمود.
با  بود،  يادگيرى  تشنه  همچنان 
چهره  آن  جديدش،  هاى  جامه 
شهر  در  قبيحش!  اطوار  مليحش، 
عجيب  لهجه  متوجه  ميچرخيد. 
آداب  و  رفتن  راه  طرز  و  مردمان 
تشنگى  گرفت  تصميم  و  شد  آنها 
كوران  فرهنگ  از  را  خويش 
سيراب كند و به قولى در رم مانند 
و  داشت  آنچه  هر  باشد.  روميان 
مانند  تا  كرد  صرف  بيش  قرانى 

كورانيان شود.
بود  المسافرى  لطايف  ديگر  حال 
با  كه  جوانك  خودش!  براى 
آموخته هاى تازه، كوله بارش نيمه 
پر شده بود، ديگر خود را در آينه 
به  كرد  سفر  عزم  شناخت.  نمى 
ديار  خويش  مقصد  آخرين  سمت 
دوران. در دوران به دنبال دوستان 
از  كه  خود  دانشجوى  و  محصل 
ديرينيان بودند ميگشت. وقتى آنها 
زدند  خنده  زير  به  همگان  ديد  را 
و  جامه  و  وضع  چه  اين  آِخر  كه 
اى  دارى  تو  كه  است  آدابى 

مليجك العرفا! 
از رفتار دوستان دلسرد شد.  جوان 
سعى كرد مانند ديرينيان رفتار كند 
ولى هرچقدر تالش كرد نتوانست، 
و  كرده  گم  چاه  از  راه  ديگر  كه 
رشته ى انس به ديار ديرين بر باد 
داده و آداب و فرهنگ خويش گم 
كرده بود. دست از پا خيلى درازتر، 

دانشجويى  همچو  خيزان،  و  افتان 
كه در پى مشروطيت قريب الوقوع 
و  زارى  با  يارى  دست  خويش، 
استاد  هر  به  خوارى  و  خفت 
نهايت  در  ميكند،  دراز  رهگذر، 
شيدايى سر به راهى دگر گذاشت و 
جامه دران از دوستان ديرين ديارى 

اش دور شد.
استاد قديمى وى كه دورشهروندى 
شده بود با ريشه هاى ديرين از دور 
به  را  خود  پس  بود،  ماجرا  شاهد 
دانشجوى شوريده رساند، بلكه او را 
به  بيشترى  مرحمت  و  دهد  پندى 
را  او  دوران  فرهنگ  تا  نمايد  وى 
بيش   ، خود  انوار  و  شعاع  تحت 
ديدن  با  دانشجو  ندهد.  قرار  ازين 
بال  تا  دو  خوشحالى  از  دانا  پير 
استاد حركت  به سمت  و  درآورد 
كرد (البته ما مجاز به نام بردن از 
باشيم.  نمى  او  مصرفى  محصول 

همانكه به شما بال ميدهد).
بعد از كلى احوال پرسى و تعريف 
را چگونه  استاد گفت: سفر  ماجرا 
يافتى كه اين بر سرت آمد(اى بى 

جنبه نا بِْخرد)؟
جوان خام گفت: تشنه بودم هويتى 
و  بشناسم  نو  فرهنگى  و  كنم  پيدا 

فاخر فيلسوفى گردم.
خواستم مانند مردمان بالد بوران و 
اهل  نميدانم  حاال  اما  شوم.  كوران 

كدام ديارم و كيستم!
پير دانا گفت: عجب جوان خامى! 
تو  كه  بود  گشتنى  دنيا  چه  اين 
گور  و  گم  را  خويشتن  و  يافتى 

نمودى نسناس!
ادامه  بازگويى  از  ديگر  البته  و 
سرنوشت  و  استاد  مرحمتهاى 

جوانك معذوريم!
پند بگيريد ديگر!

فيلسوريست/ سعيده خودستان،كيانوش كشاورز
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بخـش
 فرهنـــگى

 طــــــوال نىيك شب
دوستم تعريف مى كرد: به همكارهايم گفتم ما ايرانى 
ها بلند ترين شب سال را جشن مى گيريم، خيلى تعجب 
كردند! مى گفتند يعنى چه؟ بلند ترين شب سال؟ چطور 
اين اتفاق مى افتد؟ من تا جايى كه مى دانستم و بلد بودم 
در  را  يلدا  هاى  سفره  عكس  حتى  و  گفتم  برايشان 
اينترنت نشانشان دادم. آخر سر در عين اظهار تعجب و 
تمايل به مراسم هايمان پرسيدند: خب اين شب طوالنى 
يك  گفتم:  است؟  ديگر  هاى  شب  از  تر  بلند  چقدر 
دقيقه! و آن جا بود كه مى شد تعجب و ناباورى واقعى 
را در نگاهشان ديد! مى گفتند همه اين كارها و شوق و 

ذوقت براى يك دقيقه بيشتر است!
اما اين حقيقت دارد، در شب يلدا ما يك دقيقه 
بيشتر كنار هم بودن را جشن مى گيريم و به 

آن مى باليم.
متن هاى اجرايم را كه آماده مى كردم، براى 
بودم  برآمده  از دل  دنبال حرفى  برنامه  شروع 
از  قلبيمان  ارتباط  و  بنشيند  حضار  دل  بر  كه 
تامل  كمى  بخورد.  رقم  برنامه  ابتداى  همان 

كردم و به اشعار پاييزى پيش رويم نگاه 

كردم. شعرى از يغما گلرويى توجهم را جلب كرد:
دو قدم مانده كه پاييز به يغما برود

اين همه رنگ قشنگ از كف دنيا برود
هركه معشوقه برانگيخت گوارايش باد

دل تنها به چه شوقى پى يلدا برود
بيت آخر را بارها با خود زمزمه كردم! با اين همه غربت 
و دورى از مهد فرهنگى كه به ما آموخته قدر با هم بودن 
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بخـش
 فرهنـــگى

را حتى به اندازه ى يك دقيقه بيشتر بدانيم و جشن بگيريم به چه شوقى از هفته ها قبل هر روز مشغول خريد 
و آماده سازى بوديم و شب قبلش هم تا نيمه هاى شب براى حدود 200 مهمانمان تدارك پذيرايى ديديم! 
آن روز هم كه از صبحش تا ساعتى پيش از آغاز برنامه در تكاپوبوديم و لحظه اى از پا نايستاديم! همه اين 
ها به چه شوقى؟ دوباره به 200 مهمان برنامه فكر كردم، مهمانانى كه كم كم از مسيرهاى دور و نزديك  
مى رسيدند و برق اشتياق در چشمشان هويدا بود. هركدام كه نگاهشان به ُكرسى گوشه سالن و سفره زيباى 
يلدايمان مى خورد گل از گلش مى شكفت و اجازه مى خواست با آن عكس بگيرد. كمى در اين تصاوير 
تامل كردم، حاال دل من هم ماالمال از شوقى وصف نشدنى بود. اشتياقى كه تمام خستگى هاى اين هفته را 
از تنم ربود و گرماى مطبوعى جاى سرماى دستانم را گرفت. جواب سوالم را يافته بودم. اشتياق ما ديدن 
همين لبخندهاى از ته دل و اميد در چشمان هموطنانى بود كه از دار دنيا دلشان به يك كانون توحيد و برنامه 

ما  صميمانه  و  ريا  بى  دانشجويى،  هاى 
بودم.  يافته  را  برنامه  مطلع  بود.  خوش 
روى كاغذهاى رنگى پيش رويم شعر را 
ياداشت  را  هايم  حرف  بعد  و  نوشتم 
چه  به  تنها  دل  است،  "درست  كردم... 
شوقى پى يلدا برود، اما براى ما، اعضاى 
انجمن اسالمى لندن كه دلمان به حضور 
لبخندهاى  و  مهربانتان  نگاه  سبزتان، 

گرمتان خوش است بهانه هاى بسيارى 

وجود دارد كه اشتياق برپا كردن 
جشن يلدا را در دل سرماى غربت 

هر لحظه افزون مى كند". 
بقيه برنامه ها را هم نوشتم و رفتم 
كه نگاه آخر را به پذيرايى ها و 
اعضاى داوطلب كه خستگى را به 
وضوح در چهره شان مى ديدم اما 
هايشان  لب  از  اى  لحظه  لبخند 
چيز  همه  بكنم.  رفت،  نمى  كنار 
سر جايش بود. به هرچه نگاه مى 
كردم خاطرات در پسش هم برايم 
شده  دون  هاى  انار  شد.  مى  زنده 

اى كه به اندازه در ليوان هاى 
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را  گذشته  شب  خاطرات  بودند  شده  گذاشته  قرمز 
تا  را  ها  آستين  پسرها  وقتى  مى كرد  تداعى  برايم 
آرنج باال زده بودند وحين دون كردن دنبال فرمولى 
براى سرعت بخشيدن به كار انار ها مى گشتند. يا 
فال هاى حافظ كه ديشب در حين آماده كردن و 
ربان زدنشان براى خودمان هم فال مى گرفتيم و به 
گوشه  خنديديم!  مى  حافظ  جواب  و  هايمان  نيت 
مى  چشم  به  قرمز  و  سبز  هاى  ژله  سالن  ديگر 
خوردند، اين يكى كارِ امروز بود. از استرس اين كه 
رويشان  حسابى  اصال  نشوند  يا  بشوند  آماده  آيا 
نكرده بودم! اما حاال مى ديدم دوستانم به خوبى آن 
ها را آماده كرده اند و به زيبايى روى ميز چيده اند. 
به  بطرى آب  ميوه و  بشقاب  ها  روى همه صندلى 
چشم مى خورد و آن مينى مافين هاى گوشه بشقاب 
دو  هنرمندمان  دخترهاى  از  يكى  زد.  مى  چشمك 
روز پيش گفته بود من آمادگى ام را براى درست 
اعالم مى كنم و حاال  مافين  مينى  كردن 200 عدد 
نتيجه زحماتش را مى ديدم. كنار درب ورودى چند 
نفر از اعضاى خانم و آقا ايستاده بودند و با روى باز 
سالن  سمت  به  را  ها  آن  و  استقبال  مهمانان  از 
بخاطر  دلم  در  بارها  را  خدا  كردند.  مى  راهنمايى 
داشتن دوستانى به اين خوبى و اعضايى تا اين حد با 
انگيزه شكر كردم. همه چيز به خوبى در حال انجام 
بود. برنامه را ساعت 19:15 با تالوت قرآن و سرود 
ملى آغاز كرديم و با خوش آمد گويى دبير انجمن 
اسالمى لندن آقاى اميرحسين نورى به آن رسميت 
بخشيديم. بعد از آن ميزبان نماينده اى از كميته امداد 
امام خمينى (ره) براى ترويج سنت حسنه اكرام ايتام 
و ايجاد امكان تعامل خيرخواهانه ى خيرين خارج از 

كشور با افراد نيازمند داخل كشور بوديم. پس از آن 
و  فعالين  از  پروينى  پديده  خانم  سركار  هم 
پژوهشگران اجتماعى و مجريان توانمند صدا و سيما 
ديگر  از  بودند.  مهمانمان  خوانى  حافظ  بخش  براى 
برنامه هايمان هم بخش شعر خوانى تركى، موسيقى 
مهمانانمان  مذاق  به  بود كه  مسابقه مشاعره  زنده و 
ويديوى  آورد.  ذوق  سر  را  ها  آن  و  آمد  خوش 
كوتاهى هم از جناب آقاى فاضل نظرى به دستمان 
مهمانان  نظر  و  سمع  به  نيز  را  آن  كه  بود  رسيده 
رسانديم. ايشان در آن ويديو شب يلدا را به اعضاى 
انجمن و مخاطبين كانون توحيد تبريك گفته و يكى 
ممكن  شكل  ترين  نواز  گوش  به  را  اشعارشان  از 
برايمان خوانده بودند. نهايتا هم برنامه جشن يلداى 
از  با كليپى كه به همت يكى  1397 كانون توحيد 
پشت  از  روشندل  خانم  سركار  توانمندمان  اعضاى 
صحنه آماداه سازى برنامه ساخته شده و تداعى گر 

خاطرات آن دو هفته پر تكاپو بود به پايان رسيد. 
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سالگرد  در ششمين  لندن  دانشجويان  اسالمى  انجمن 
كمپين جهانى الو محمد، همانند سال هاى گذشته، در 
روز ميالد با سعادت پيامبر اكرم (ص) اقدام به آماده 
معرفى  برچسبهاى  همراه  به  رز  گل   2000 سازى 
پيامبر (ص) در ساختمان كانون توحيد لندن كردند. 
لندن  آكسفورد  خيابان  در  ميالد  روز  در  گلها  اين 

توزيع شد.
را در ظهر روز  رز  تعداد 2000 گل  زمانى كه ون 
تجمع  مركز  لندن،  توحيد  كانون  درب  جلوى  شنبه 
لندن  در  ايرانى  دانشجويان  اسالمى  انجمن  اعضاى 
منتقل كرد، با خود گفتم محال است كه در عرض 
يك روز آماده سازى اين تعداد گل به اتمام برسد. 
اما باز هم برايم ثابت شد كه زمانى كه در راه معرفى 
اهل بيت (ع) قدم بر مى داريم، باقى راه را خودشان 

به بهترين نحو مديريت مى كنند.
تعدادى از داوطلبان، جعبه هاى گل رز را به طبقه دوم 
ساختمان منتقل كردند. هرچه به اواسط روز نزديك 
مى شديم به تعداد داوطلبان افزوده مى شد. برخى از 
ديگر  برخى  بودند،  اسالمى  انجمن  عضو  آنها 
مخاطبينى بودند كه در برنامه هاى هفتگى اين مركز 
از  توجهى  قابل  تعداد  اما  كردند.  مى  شركت 
داوطلبان، دانشجويانى بودند كه براى بار اول در اين 
ها  آن  بود.  جالب  برايم  كردند.  مى  شركت  طرح 
جاى  به  را  خود  تعطيل  روز  بودند  گرفته  تصميم 

استراحت به اين كار اختصاص دهند.

گزارش اهداى گل رز در روز ميالد پيامبر اكرم (ص) در شهر لندن/  فاطمه روشندل

هيچ كس او را نميشناخت. گفت اطالعيه را خوانده 
و آمده است يكى دو ساعت هم كه شده كمك كند. 
زمانى كه ديد دانشجويان با چاقو به كندن خار گل 
ها مى پردازند، وسايلى تهيه كرد تا جداسازى خارها 
را  مبلغش  خواستيم  كند.  تسهيل  را  ها  ساقه گل  از 
پرداخت كنيم اما در جواب گفت كه مى خواهد در 

حد توانش در اين كار خير شريك باشد.

شايد يكى از ماندگار ترين خاطرات اين حركت كه 
خنده را بر لب هاى تك تكمان جارى كرد لحظه اى 
بود كه متوجه شديم مواد نگهدارنده گل ها تمام شده 
نيز خاصيت  از دوستان گفت كه شكر  است. يكى 
ى  بسته  كشوها  از  يكى  از  دارد.  نگهدارندگى 
پالستيكى اى را كه شباهت زيادى به بسته ى شكر 
داشت برداشتم و درون سطل هاى آب ريختم. بماند 
كه بعد از ساعت ها متوجه شديم بسته ى نمك بوده 

است!
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به يكى از داوطلبان كه از اوايل برنامه آماده سازى 
آمده بود و تا اواخر شب كه كار آماده سازى گل ها 
به طول انجاميد گفتم بهتر است كمى استراحت كند. 
گفت نذر كرده است كه تا آخر بماند و در آماده 
سازى كمك كند. پاى نذرش هم ماند. از ساعت 12 

ظهر تا ساعت 10 شب.
جاى  خبر  ى  شبكه  گذشته،  سال  بر خالف  امسال، 
خالى خود را با حضور پر رنگش پر كرد و در جمع 
در  اين  پرداخت.  خبرى  گزارش  تهيه  به  داوطلبان 
حالى بود كه گروه هاى مستقل نيز با تهيه تصاوير و 
مصاحبه هاى جداگانه سعى در تهيه مستندى كوتاه از 
كنار  و  از گوشه  نيز  داوطلبان  اين حركت كردند. 
تصاويرى را تهيه مى كردند و در فضاى مجازى به 
اشتراك مى گذاشتند. به آن ها از پيش گفته شده بود 
كه تصاوير خود را با هشتگ RosesForPeace# منتشر 

كنند.
براى تهيه غذا دو گزينه داشتيم. گزينه اول اين بود 
كه غذا از بيرون سفارش دهيم و گزينه دوم اين بود 
كه مواد الزم را تهيه و غذا را خودمان آماده كنيم. 
مسلما گزينه اول كار را راحت تر مى كرد اما براى 
صرفه جويى در بودجه اختصاص داده شده و همچنين 

شيرينى تجربه ى پذيرايى از افرادى كه در اين راه 
خير قدم برداشته بودند گزينه دوم انتخاب شد. يكى 
پذيرايى  ساعت  از  تر  دير  كمى  كه  داوطلبين  از 
كرد.  مى  اجتناب  ساندويچ  برداشتن  از  بود  رسيده 
سهم  ها  ساندويچ  اين  گفت  پرسيدم  كه  را  دليلش 
كسانى است كه در اين راه زحمت كشيده اند. من 
تازه رسيده ام و ترجيح مى دهم حداقل چند ساعت 

كار كنم تا بعد ساندويچ از گلويم پايين برود.
قرار شد در روز توزيع كه مصادف با روز ميالد با 
سعادت پيامبر اكرم (ص) بود خانم ها روسرى قرمز 
سر كنند و مردها روبان قرمز روى بازوانشان ببندند 
و  داد  پيام  داوطلبان  از  يكى  شود.  پويش  نماد  تا 

پرسيد آيا الزم است براى شركت كردن در اين 

طرح حجاب بر سر داشته باشد؟ در پاسخ به او گفتم 
هيچ الزامى به داشتن حجاب نيست و هركس با هر 
ظاهر و عقيده اى مى تواند در جمعمان حضور داشته 
است  تصميم گرفته  است كه  ها  مدت  باشد. گفت 
حجاب به سر كند اما جرأت شروع اين كار را پيدا 
نكرده است و از من خواست كه يك روسرى قرمز 
اين  شدن  عملى  بر  آغازى  بلكه  تا  بياورم  برايش 

تصميمش باشد.
دسته  دو  مند  دغدغه  افراد  گويم  مى  بپرسى  من  از 
هستند. يك دسته آن هايى كه براى تك تك قدم 
هايى كه مى خواهند بردارند به تعداد حاميانشان نگاه 
مى كنند. اگر به حد نصاب رسيد قدم بر مى دارند و 
اگر بعضا مورد حمايت قرار نگيرند از ادامه حركت 

روى  بر  آنقدر  ديگر  دسته  اما  دارند.  مى  بر  دست 
هدف خود مصمم هستند و به مسيرشان ايمان دارند 
كه كم و زياد شدن حاميانشان باعث نااميديشان نمى 
شود. تعداد گل ها زياد بود. برخى از افرادى كه آن 
امادگى  اعالم  پيش  از  كردند  و كمك  آمدند  روز 
نكرده بودند و دقيقه آخر تصميم گرفتند به جمعمان 

بپيوندند. و در آخر، كار نيمه كاره باقى نماند.
نيمه كاره نماند چون پشتش يك تفكر واحد وجود 
با وجود هر سختى، كم و كاستى و هر  داشت كه 
كار  اين  رسيدن  سرانجام  به  مخالفتى،  و  خستگى 
متمركز بود. و همينطور هم شد. گل ها در روز ميالد 
باشكوهى  شكل  به  (ص)  اكرم  پيامبر  سعادت  با 
توسط داوطلبانى كه هر كدام از نژاد، زبان و مليت 
هاى مختلفى بودند در آكسفورد استريت لندن توزيع 

شد.
در پايان، يكى از داوطلبان كه فردى نابينا بود و به 
همراه دوستش براى توزيع گل ها آمده بود رو به ما 
كرد و گفت: "تجربه توزيع گل رز و معرفى پيامبر 
اكرم(ص) در جمع خارجى ها برايش بسيار شيرين 
و لذت بخش بود زيرا توانسته بود لبخند را بر لبان 
مردم جارى كند"  لبخندى كه گرمايش با نگاه دل 

قابل حس كردن بود.
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با اينكه گل هاى لهستانى هيچ بويى نداشتند، نماى دو هزار شاخه ى رزِ رنگارنگ، 
رايحه عجيبى را در ذهنمان پديد آورد. به هر شاخه گل، پيامى از پيامبر رحمت 
وصل شده بود تا با هديه دادنش در مركز لندن، جلوه ى ديگرى از اسالم 

رحمانى در ذهن ها نقش ببندد. گل ها خيلى زودتر از آنچه تصورش را 
ميكرديم توزيع شدند. مردم با تعجب نگاه مى كردند. روز "جمعه ى 

سياه" اوج خريد و فروش و كسب درآمد، پيش از رسيدن فصل 
كريسمس است. آنها انتظار دريافت گل هايى به اين زيبايى و 

آن هم رايگان را نداشتند.
تعدادى ديگر هم بودند كه تا ميفهميدند گل به مناسبت تولد 

پيامبر اسالم است، آن را با تندى پس مى دادند. هدف، 
همين افراد بودند تا با همين يك شاخه گل، ذره اى از 

نفرتشان كاسته شود. شايد لحظه اى تأمل كنند كه 
اين چه ذهنيتى بود كه وادارشان كرد پذيرش 

گلى به اين زيبايى را رد كنند.

چو خرمنى گل در بزم دلربايى، بزم او و نام او و ياد او بود. خب 
چه اشكالى دارد در هر كجا و به هر طريقى راهى پيدا كنيم به او 
و نام او و رنگى بگيريم از او دراين زندگانى بى رنگ و رو. 
از رنگ و بوى او خوشتر؟ با اينهمه، شك همچنان بود 
در ما از اثرات اين كار. گفتيم و گفته شد كه اثر دارد اين 
جلوات و حركات؟! حديث نفس شد. انقدر بر حريم دل به 
نظاره ايستاديم تا راهى باز شد. عين ذكر. كه بايد دستت را 
بگيرد، ببردت، راهبر باشد و مگر نه اين است كه راه اين 
است و دگر دوم ره نيست؟! تا راهى به او پيدا كنى تا خرمنى 

بشوى از گل در بزم او.
حديث نفس بر اين استوار شد: 

باده نى در هر سرى شر مى كند 
آنچنان را آنچنان تر مى كند.

آروين اسكندرى: 

محمدصالح سلمان پور:

رحمـتـى بــراى عالمــيان
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بخـش
اجتـــماعى

سعيده خودستان:
در يك روز پاييزى به مناسبت ميالد پيامبر قرار شد به شلوغ ترين 
مركز شهر لندن برويم گل هايى با حديث پيامبر و آيه اى از 

انجيل پخش كنيم، براى اين كار دو نفر دو نفر گروه شديم 
دخترى كه با من همراه بود برخالف بقيه كه در نقاط تعيين 
ميدويد...مثل  ميكردند  پخش  گل  و  ايستادند  مى  شده 
گنجشكى كه از شاخه اى به شاخه ديگر ميپرد بين مردم 
ميرفت و گل ها و پيامش را منتقل ميكرد من نفس زنان 
دنبالش بودم و ميديدم دسته پر از گلش تمام شده... دسته 
اى ديگر به او ميدادم...و اين بود كه ما خيلى سريع گل 
ها را پخش كرديم... و او با  عشق، باورش و لبخندش 

به جلو حركت كرد...

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ، وجب الشكر علينا ... 
- واقعا جاى شكرش باقيه اگه آسمون يه امروزو با ما خوب تا 

كنه.
-اصال بذار بباره. تولد ”پيامبر رحمته“ ديگه. رحمه للعالمين. يعنى 
همون گل خوش رنگى كه ميخواى بدى به مردم. يعنى عطر نم 

بارون تو اين هوا.
پيامبر رحمت، يعنى پيامبر لبخندهايى كه بر لب آن پيرزن 
نشست. مسيحى بود.  پيامبر رحمت، يعنى پيامبر خوشحالى آن زن 
ميانسال انگليسى كه گل را گرفت و دهنده گل را در آغوشش فشرد. گفت 
به نام صلح. پيامبر رحمت، يعنى پيامبر صلح. صلح با خلق خدا. در آكسفورد 
استريت لندن چه مسيحى باشى چه يهودى چه بودايى چه بى خدا، با شاخه 
گلى سرخ، لبخند خواهى زد. او سرسلسله رسوالِن لبخند است. رحمه 
للعالمين، يعنى نگاه نمى كند بر چه آيينى هستى، كجاى دنيا ايستاده اى 
و قيافه ات چه شكلى ست. موهايت را هايالت كرده اى يا بغل ها را 
از ته زده اى و وسط را خروسى كرده اى. رحمه للعالمين، يعنى بر 
نباشد،  خودش  اگر  حتى  او.  است  رحمت  موجودات  همه 
صدايش نباشد، تصويرش، نگاهش، لبخندش ... كالمش اما 
كافيست كه گفت: مهربانى از نشانه هاى ايمان است.

اميرحسين نورى:
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اجتـــماعى



نقد فيلم التارى/ فاطمه روشندل
محمد  كارگردانى  به  التارى  فيلم 
فيلمى  مهدويان  حسين 
سال  در  كه  است  اجتماعى-عاشقانه 
1396 ساخته شد و به عنوان پرمخاطب 
ترين فيلم سى و ششمين جشنواره فجر 
جمله  از  گرفت.  قرار  تقدير  مورد 
ساعد  به  توان  مى  فيلم  اين  بازيگران 
نژاد،  فرخ  سهيلى، جواد عزتى، حميد 
هادى حجازى فر ، نادر سليمانى، مهسا 

باقرى و زيبا كرمعلى اشاره كرد.

فيلم روايت گر داستان دو جوان است به نام نوشين و اميرعلى كه 
قصد دارند با يكديگر ازدواج كنند اما خانواده نوشين ورشكست مى 
شوند و همين موجب مخالفت پدر نوشين با اين ازدواج مى شود. از 
شركت  يك  در  كار  براى  را  نوشين  سامى،  نام  به  فردى  طرفى 
حسابدارى، كه بعد مشخص مى شود يك كار مدلينگ است، انتخاب 
مى كند و به دبى مى فرستد. چند روز پس از عزيمت نوشين به دبى 
خبر خودكشى او مى رسد و اميرعلى تصميم مى گيرد براى گرفتن 

انتقام خون او به دبى برود. 

اين فيلم را مى توان به دو نيمه متفاوت تقسيم كرد. نيمه اول يك 
فضاى رئاليسم اجتماعى است كه مشكالت زندگى دو جوان در سطح 
متوسط جامعه كه قصد ازدواج دارند را به تصوير مى كشد. از جمله 
مهم ترين مشكالت ازدواج اين دو جوان وضعيت بد مالى است كه 
باعث مخالفت پدر نوشين با اين ازدواج شده است. اين دو جوان تنها 
راه رسيدن به يكديگر را برنده شدن در التارى براى سفر به خارج 
بينند.  مى  پولدار شدنشان مى شود  به  منجر  ديد خود  به  كشور كه 
كارگردان سعى مى كند در مدت زمان كوتاه آغازين فيلم عمق اين 
رابطه و گذراندن زندگيشان حول محور تحقق اين آرزو را نشان دهد. 
اوضاع نابسامان مالى به عنوان عامل اصلى براى عدم تحقق ازدواج در 

در  اين صحنه  دادن  نشان  و  شد  خواهد 
تلويزيون معنى اش اين است كه وى در 
بوده  موفق  جهانيان  به  پيام  اين  رساندن 
است و به نوعى از خاك وطن و ناموس 
خود دفاع كرده است.  قابل ذكر است 
حسين  محمد  اثر،  اين  كارگردان  كه 
مهدويان، فيلمسازى است كه مسير حرفه 
آثارى  ساخت  و  انتخاب  با  را  خود  اى 
كه  گذاشته  سر  پشت 
برانگيز  حساسيت  همواره 

بوده اند. 
وى در فن فيلم بردارى نيز 
كه  رود  مى  پيش  طورى 
فيلم هاى خود را به حالت 
در  نمايش  به  مستندگونه 
مى آورد و دوربين معموًال 
دور از سوژه قرار دارد و 
سوم  زاويه  از  را  داستان 
كند،  مى  روايت  شخص 
همواره  فردى  كه  گويى 
هاى  شخصيت  كنار  در 
داستان نشسته و نظاره گر 
گفتگوى  و  ها  فعاليت 

آنان مى باشد.

مختلف  هاى  انتقاد  با  فيلم  اين  هرچند 
اما ريتم جذاب  داخلى مواجه شده است 
داستان گوياى  حقيقتى است كه هرچند 
تلخ در جامعه امروز وجود دارد و جوانان 
ما را درگير خود كرده است. لذا جرات 
كارگردان براى پرداختن به اين مسئله به 

نوعى قابل ستايش است.

داخل كشور و همچنين مسئله غرب گرايى در 
ميان جوانان به عنوان عامل نجات از مشكالت 
در نيمه اول فيلم موج مى زند. حال هرچه نيمه 
اول فيلم منسجم و مشخص است، نيمه دوم فيلم 
چند پاره مى شود و بيننده را با ابهام پيام اصلى 

فيلم مواجه مى كند.

آنچه در نيمه دوم فيلم مشخص است اين است 
كه نويسنده نقش اول فيلم كه پسرى عاشق و 
دلباخته و زخم خورده است را با حاج موسى 
فوتبال  مربى  و  جنگ  سال هاى  رزمنده  كه 
است، همراه مى كند. كاراكترحاج موسى كه 
در فيلم به عنوان فرد موجى جنگ نمايش داده 
شده است و هر از گاه با ديدن عرب هاى دبى 
نيافته اش مى  التيام  ياد دوران جنگ و زخم 
افتد در كنار پسر جوانى كه بدون آگاهى از 
و  داخلى  روابطه  ديگر  و  سياسى  وضعيت 
خارجى صرفا براى گرفتن انتقام خون ريخته 
شده ى معشوقه اش راهى اين سفر شده است، 
تقابل جالبى را براى بيننده به تصوير مى كشد. 
به طور مثال مى توان به صحنه اى اشاره كرد 
كه امير على عامل مرگ نوشين را در دبى پيدا 

مى كند و مى خواهد به او حمله كند اما با 
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ايرانى  اطالعاتى  پليس  يك  ممانعت 
اين  او مى گويد  به  مواجه مى شود كه 
حركت انتقام گونه وى در ارتباط بين دو 

كشور خلل ايجاد مى كند.

به  اشاره  با  كارگردان  آيد  مى  نظر  به 
عرب كه  اين  و  دوبى  حبابى  پيشرفت 

 هاى دوبى از پول باد آورده مى خورند و 
البته  و  هستند  الابالى 
تاكيد روى مسائلى چون 
دغدغه  و  فارس  خليج 
مى  چنين  اين  هاى 
حس  خواهد 
در  را  ناسيوناليستى 
در  زدگى  غرب  مقابل 
مخاطب تقويت كند ، و 
شخصيت  همراهى  با 
در  جنگ  ى  رزمنده 
اصلى  شخصيت   كنار 
حس  اين  به  داستان 
جوانانه  جويى  انتقام 
معنى  و  هويت  اميرعلى 

بخشيده است.

انتقام  و  تنفر  حس  اين 
به  داستان  پايانى  سوم  يك  در  جويى 
با  سراسر  كه  شود  مى  ديده  وضوح 
ديالوگ هايى كه به واقع در حال نفرت 
لحظاتى  باشد.  مى  همراه  هستند  پراكنى 
يكباره  به  موسى  حاج  و  على  امير  كه 
تا  كنند  سفر  دبى  به  گيرند  مى  تصميم 

گناهكار را مجازات نمايند.
همچنين مى توان به ديالوگى اشاره كرد 
فردا   “ ميگويد  اميرعلى  به  موسى  كه 
اين شهر  كارى ميكنيم كه صداش كل 
رو بگيره“ كه خود نوعى انتقام جويى از 

اعراب در آن موج مى زنر.

رسيم  مى  فيلم  پايان  به  كه  زمانى  البته 
متوجه مى شويم كه كار موسى از جنس 
و  انتحارى  و  تروريستى  عمليات 
او سرانجام عامل قتل  نيست.  استشهادى 
نوشين را كه يك خليفه ى عرب است 

ميكشد و در حالى كه به دوربين نگاه 

تا  ميكشد  هتل  البى  تا  را  جنازه  ميكند 
حرف اصلى اش را بزند و اينجا جاييست 
كه كارگردان هنرش را به رخ ميكشد و 
پيام فيلمش را در قالب فرم بيان ميكند. 
براى موسى فرقى ندارد آن آدم هالل بن 
حمد باشد يا هر ناكس ديگرى بلكه او 
به همه جا  را  او  ميخواهد، رسانه حرف 
برساند تا همه آن را بشنوند و پيام او اين 
چشم  ايرانى  ناموس  به  كه  كسى  است: 

طمع داشته باشد در خانه خودش كشته 

در  اين صحنه  دادن  نشان  و  شد  خواهد 
تلويزيون معنى اش اين است كه وى در 
بوده  موفق  جهانيان  به  پيام  اين  رساندن 
است و به نوعى از خاك وطن و ناموس 
خود دفاع كرده است.  قابل ذكر است 
حسين  محمد  اثر،  اين  كارگردان  كه 
مهدويان، فيلمسازى است كه مسير حرفه 
آثارى  ساخت  و  انتخاب  با  را  خود  اى 
كه  گذاشته  سر  پشت 
برانگيز  حساسيت  همواره 

بوده اند. 
وى در فن فيلم بردارى نيز 
كه  رود  مى  پيش  طورى 
فيلم هاى خود را به حالت 
در  نمايش  به  مستندگونه 
مى آورد و دوربين معموًال 
دور از سوژه قرار دارد و 
سوم  زاويه  از  را  داستان 
كند،  مى  روايت  شخص 
همواره  فردى  كه  گويى 
هاى  شخصيت  كنار  در 
داستان نشسته و نظاره گر 
گفتگوى  و  ها  فعاليت 

آنان مى باشد.

مختلف  هاى  انتقاد  با  فيلم  اين  هرچند 
اما ريتم جذاب  داخلى مواجه شده است 
داستان گوياى  حقيقتى است كه هرچند 
تلخ در جامعه امروز وجود دارد و جوانان 
ما را درگير خود كرده است. لذا جرات 
كارگردان براى پرداختن به اين مسئله به 

نوعى قابل ستايش است.
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بوم  روى  قتل  داستان كوتاه 
واقعى  اى  پرونده  از  گرفته  بر 
بخش  دو  در  داستان  اين  است. 
باران   3 و   2 شماره  متوالى در 
نامه چاپ مى شود و در شماره 
باران نامه به بررسى اين  4 از 
و  اجتماعى  ابعاد  و  پرونده 
روانشناختى خودكشى و ديگر 
كشى توسط قاضى حسين بياتى 

خلوزينى خواهيم پرداخت.
بايد مادرش را احضار مى كردم؟ 
و  بود  شده  تكه  هزار  كه  مادرى 
حتى حاج فتح ا.. مى گفت شمسى 
خانم ديگر چشمهايش مثل آفتاب 
ته  تاريكيه  مثل  شده  نميزند،  برق 

چاه.
نه
نه

نمى شد
پس خودم به ديدارش رفتم
حرف نميزد فقط مى باريد

تا باالخره با صدايى رنجور و لرزان 
عليم  مثله  رو  عباسم  من  گفت: 
بود.  هنرمند  پسرم  داشتم.  دوست 
شيرم  ولى  داشت  فرق  پسرم 
حاللش باشه هيچ وقت نديدم ما رو 
ما  بود  هرچى  برنجونه. 
ميرنجونديمش. ما مقصريم كه هى 
عباسم  كه  االنم  ميشد.  دور  ازمون 

واسه هميشه رفته.
ساعتى را با او هر طور بود صحبت 
مثل  درست  هم  پيرزن  كردم. 
پيرمرد هيچ نشانى از سرخوردگى 

نسبت به مانترا و كارها و افكارش 
نداشت.

چرا  قاضى  من  بودم.  كرده  اشتباه 
زود  چرا  ام  شده  بين  كوته  انقدر 
قضاوت كردم. چرا به شعور آدمها 
توهين كردم؟ پير باشند، خب كه 
چه؟ مگر هر كس سنتى بود يعنى 
بسته  چيز  همه  روى  را  چشمش 
است؟ نه نه، هرگز، هرگز اينطور 
نيست. حاج فتح ا...، شمسى خانم و 
را  سرشان  هيچكدام  على  حتى 
نكرده بودند زير برف! آن ها مى 
دانستند هر كس فكرى دارد و در 
دنيا هر كس راهى دارد و همينكه 
به كسى آسيب نزنى، همينكه درد 
ديگران درد تو باشد، همينكه هنوز 
بتپد  ديگران  براى  دلت  ته  كمى 
يعنى  اى،  شناخته  را  خدا  يعنى 

رسيده اى به مقصدت.
روى صندليم ميخكوب شده بودم.

گروه  فكس  خورد.  زنگ  تلفن 
آويساى  باره  در  بود  تحقيق 

نقاش...
فارغ  آويسا  بود  آمده  در گزارش 
و  زيبا  هنرهاى  دانشكده  التحصيل 
سبك  نقاشان  بهترين  از  يكى 
فارغ  عالى  نمره  با  و  بوده  خودش 
التحصيل شده و چند نمايشگاه بين 
بين  در  است.  داشته  هم  المللى 
بانويى  به  هنرمندان  و  دوستان 
آرام  و  چيره دست  و  فكر  خوش 
ى  سابقه  هيچ  است.  معروف 
نكته  يك  فقط  ندارد.  هم  كيفرى 
در  مدتى  او  كرد،  جلب  مرا  نظر 

آسايشگاه روانى بسترى بوده!

داشتم  كه  ارتباطاتى  از  استفاده  با 
ديدار  معالجش  پزشك  با  توانستم 

كنم.
اويسا  مورد  در  وارسته  دكتر 
شدم  متوجه  ميزد.  جالبى  حرفهاى 
در  پارانويا  علت  به  را  مدتى 
آسايشگاه بسترى بوده است. دكتر 
وارسته مى گفت آويسا خودش به 
را  وضعيتش  و  كرده  مراجعه  وى 
شرح داده و اين در حالى است كه 
در  است.  نداشته  نيز  اعتيادى  هيچ 
مورد دو ماه اقامت آويسا و رفتار 
و شخصيتش از دكتر سوال كردم. 
دكتر مى گفت او فردى عمق نگر 
و ژرف انديش است و اينطور افراد 
در بسيارى از مواقع چون با دنياى 
به  تضاد مى شوند  اطرافشان دچار 
به  كار  و  آورند  مى  روى  رويا 
حقيقت  كل  كه  رسد  مى  جايى 
را  اطرافشان  در  موجود  فيزيكى 
دنياى  در  انگار  كنند  مى  انكار 
شيشه اى خوشان زندگى مى كنند. 
مبتاليان  در  موارد  بيشتر  در  البته 
شود  نمى  ديده  تهاجمى  رفتار 
بخصوص اگر سريعا متوجه مشكل 
شده و به درمان تن دهند اما با اين 
حال اندك مواردى هم هستند كه 
در پى عدم پذيرش و سازگارى با 
جهان  پاكسازى  توهم  به  واقعيت 
جهان  دارند  دوست  و  رسند  مى 
خودشان را در واقعيت بسط دهند و 
چون معموال گوشه گيرند و كسى 
آن ها را درك نمى كند و جدى 
رفتارهاى  به  دست  گيرد  نمى 

خشونت آميز مى زنند.

بسيار درگير آويسا شده بودم. در 
مقام قاضى فكر مى كردم ماجرا را 
مى  شخصيتى  چنين  ام.  كرده  حل 
بويژه  باشد  بوده  مانترا  قاتل  تواند 
كه ارتباط نزديكى با وى داشته و 
را  قلمش  برترى  به  حس حسادت 
به  آويسا  حرفهاى  در  شد  مى  نيز 
افكار  اين  در  شد.  متوجه  وضوح 
بودم كه دكتر با صداى بلند رشته 
گفت:  و  كرد  پاره  را  افكارم 
تمام شدن  تا  لطفا  آآآااقاى قاضى 
حرفهايم به من گوش دهيد. كمى 
خودم را جمع و جور كردم و گفتم 

ادامه دهيد لطفا.
قاضى  اقاى  ببينيد  گفت  دكتر 
اين  از  برخى  است  درست 
شخصيتها دچار خشونت مى شوند 
اما خشونت نسبت به خودشان! مثل 

خود زنى و...
انگار ماجرا لحظه به لحظه تغيير مى 
كرد و پيكان اتهام هر بار به سويى 

مى چرخيد.
بعد از تمام شدن مالقاتم با دكتر دو 
مى  تكرار  ذهنم  در  كه  بود  جمله 
و  غمگين  پارانوييد  شخصيت  شد 

شخصيت خود آزار مهربان!
مستاصل شده بودم نمى دانستم چه 
كنم. در اين موارد بهترين كار اين 
است كه همه شواهد و ظن ها را 
مثل پازل كنار هم چيد تا تصوير 
بزرگتر نمايان شود. پس به دفترم 
به كنار  باز گشتم و شروع كردم 

هم چيدن فرضيه ها و شواهد.
هر كسى مى توانست قاتل باشد. از 
متهم  همه  آويسا  تا  خانم  شمسى 
است!  همين  من  شغل  چون  بودند 
اما يك چيزى جور در نمى آمد و 

آن هم خود مانترا بود!
او  ذهن  در  دانست  نمى  هيچكس 
واقعا چه مى گذشت. هيچ تعريف 

نداشتم.  خودش  از  اتكايى  قابل 
مى  نظر  به  و شكننده  متغير  بسيار 
آمد و كارهاى متناقضى مى كرد. 
و  داشت  آزاد  فكر  خودش  مثال 
هيچ جهت گيرى مذهبى يا فلسفى 
از طرفى  اما  يافت  شد  نمى  او  در 
به  احترام و ارزش  رفتارهايى مثل 
سنتى  قشر  در  معموال  كه  خانواده 
پررنگ تر است هم در او ديده مى 

شد.
گرفتم  تصميم  درماندگى  اوج  در 
اما  بزنم  جرم  صحنه  به  سرى 

منصرف شدم.
جا  آن  شد  مى  اى  تازه  چيز  چه   
پيدا كرد. با خودم گفتم اين وقت 

تلف كردن است!
قانونى  پزشكى  به  گرفتم  تصميم 
كالبد  جزييات  مورد  در  و  بروم 

شكافى مانترا بيشتر بدانم.
در مسير مدام به موضوع شخصيت 
فكر مى كردم. به راستى مانترا چه 
بود  ممكن  آيا  داشت.  شخصيتى 
را  پارانوييد  خصائص  از  بخشى 
چرا  بوده  اينطور  اگر  باشد.  داشته 
هميشه در كمك به خانواده آن هم 
واقعا  خودش  كه  مواردى  در 
حضور  نداشته  ها  آن  به  اعتقادى 
داشته است. اصال چرا از خانه فرار 
پارانوييد  فرد  يك  مثل  تا  نكرده 
كند.  فكرهايش  وقف  را  خودش 
يك چيزى جور در نمى آمد و من 
كه  گشتم  مى  چيزى  دنبال  بايد 

خودم هم نميدانستم چيست!
رسيدم.  قانونى  پزشكى  به 
بارها خوانده  بارها و  گزارشش را 
بودم. من چيز بيشترى مى خواستم 
پس با دكتر كالبد شكافش حرف 

زدم.
مى  كه  طور  همان  گفت  دكتر 
برخورد  مرگ  علت  نظر  به  دانيد 

جسم سخت به جمجمه بوده است 
وجود  اى  نكته  قاضى  جناب  اما 
است  همين  گفتم  اشتياق  با  دارد. 
دكتر  معماست.  كليد  نكته  همين 
لبخندى معنى دار زد و ادامه داد از 
گفتم  كنيد.  عجله  است  بعيد  شما 
دكتر جان تو مى خواهم تعطيالت 
را در خانه باشم. با نگاهى متعجب 
گفت فكر مى كنم بدجورى غرق 
اين پرونده شده ايد تعطيالت هفته 

گذشته بود!
يك لحظه عرق سرد تمام وجودم 
كرده  فراموش  من  گرفت.  فرا  را 
بودم و خانواده ام باز هم فداكارى 
كرده بودند حتى دختر كوچكم كه 
باغ وحش  به  او  با  بودم  داده  قول 
عجب  همسرم...  و  رفت  خواهم 
خودم  كنم  فك  من  هستم  ادمى 
روانى  آسايشگاه  به  همه  از  بيش 
را  خودم  بودم  مجبور  دارم.  نياز 
پرونده  به  و  كنم  جور  و  جمع 
دوباره  دقيقه  چند  از  بعد  برگردم. 

ادامه داديم...
نكته عجيبى كه در  قاضى  جناب 
بررسى هاى مكرر خود روى جسد 
چند  وجود  رسيدم  آن  به  متوفى 
روى  بويژه  بدن  روى  خراش 
ضربه  سمت  در  گوش  و  صورت 
خوره است. اين خراش هاى نسبتا 
افتاده  اتفاق  از برخورد  قبل  عميق 
و  عمق  و  نوع  به  توجه  با  است. 
حالت برش به نظر مى رسد با يك 
از  احتماال  و  تيز  خيلى  نه  جسم 
فاصله اى نزديك ايجاد شده است 
البته هنوز نمى توانم بگويم چجور 
مى  خبرتان  اما  است  بوده  جسمى 

كنم
اين  بخوابم  نتوانستم  صبح  تا  شب 

چه پرونده اى است؟
صبح باز هم رفتم سروقت پازلم.

پسرش  از  اينكه  با  ا...  فتح  حاج 
تعريف مى كرد اما هيچگاه حرفى 
از اين نزد كه مانترا را به دوستان 
و كسانى كه پيش آن ها اعتبارى 
داشت معرفى كرده باشد. در واقع 
در اين موارد فقط على كنار او بود. 
خب پس احتمال دارد چيزهايى را 
براى  باشد.  كرده  پنهان  من  از 
اعتقادات  با  نفوذى  پر  آدم  چنين 
سنتى حرف مردم بارگرانيست كه 
شايد تحملش را ديگر نداشته است.
كدام  و  است  مادر  خانم  شمسى 
مادر را ديده اى عيب فرزندش را 
به غير بگويد. با اين حال حرفى هم 
نزد كه مثال فالنى را برايش در نظر 
در  داشتم  دوست  مثال  يا  داشتم 
براى  اين  ببينمش و  دامادى  لباس 
كمى  مذهبى  و  سنتى  زنى  چنين 
عجيب است. گرچه توان فيزيكى 
سياست  ها  خانم  اما  ندارد  را  قتل 
هايى دارند كه كامال زنانه است و 
از راه هاى ديگرى مى توانسته او 
را بكشد مثال نفوذش در نزد حاج 

فتح ا... .
اگر چنين احتمالى باشد كه هست! 

پس او نيز مى تواند متهم باشد.
برسيم به على، اين جوان خوشايند 

عرف خانواده و محله و بازار.
هم  سنتى  اما  است  تر  فلسفى  على 
نظرات  هايش  نوشته  در  و  هست 
مخالف زيادى با فلسفه هاى نوگرا 
و تعصب عجيبى روى ارزش هاى 
هم  خودش  داشت.  گرا  سنت 
در  دارد.  اليه  اليه  شخصيتى 
اشاره  هرگز  هم  هايش  صحبت 
بود و  برادرم  مانترا  مثال  نكرد كه 
من هرچه كه بود دوستش داشتم و 
نزد  حرفى  هم  هنرش  مورد  در 
هنرى  چنين  مخالف  كال  انگار 

باشد!

مى  خانواده  خلف  ظاهرا  پسر 
بوده  زيادى  فشار  تحت  توانست 
برادرى  داشتن  كه  فشارى  باشد، 
نوگرا به او وارد مى كرد. ترس از 
حرف  خانوادگى،  اعتبار  و  آبرو 
مردم، عقايد خودش، خب جوانك 
مى  نيز  او  پس  بود  هم  تنومندى 
تواند متهم باشد و شايد متهم تر از 

بقيه!
اينكه  با  كه  هم  نقاش  آويساى 
و  دارد  روانى  بيمارى  سابقه 
درونگراست و كمى هم حسود اما 
شخصيتى  پزشكش  گفته  به 
دگرآزار نيست. اما حسادت گاهى 
مى تواند خطرناك باشد. به هرحال 
مويى سپيد كرده، استاد مانترا بوده، 
به  شاگردش  گرفتن  اوج  با  اما 
ديده  حس  اين  شده.  رانده  حاشيه 
اين  با  هنرمندى  براى  نشدن 
خصوصيات مى تواند انگيزه خوبى 
رقيب  كردن  نيست  سربه  براى 

باشد!
حاال كدامشان؟ شايد همه شان

قتل بوده يا يك حادثه؟
براى چه به آن مسيل رفته؟

اصال خودش رفته؟
آن زخمها از كجا آمده؟

يك  اول،  ى  نقطه  به  برگشتم  باز 
بودم  كرده  فراموش  را  مهم  جمله 
جمله اى كه در آن مانترا گفته بود 

هنر من جنايت است.
بايد  باشد  جنايت  هنر  اگر  خب 
بزنم  جناياتش  محل  به  هم  سرى 

شايد چيزى بيابم.
به سرعت به خانه شان و نيم طبقه 
روى پشت بام رفتم. پر بود از بوم 
حس  كه  هايى  نقاشى  و  رنگ  و 

عجيبى به آدم مى داد.
نفهميدمشان.  كردم  نگاه  هرچه 
ياد  نقاشى.  به  چه  را  قاضى  اصال 

افتادم و اينكه از فاصله  خراش ها 
آيا  بودند.  فوت  قبل  و  نزديك 
وسيله اى پيدا مى شد، آيا خودش 
اما  بود؟  كرده  زخمى  را  خودش 
نكشته  را  او  ها  زخم  آن  مطمئنا 

بودند.
هر چه گشتم چيزى پيدا نكردم. به 
آن  به  وخواستم  زدم  زنگ  آويسا 
كارشان  ابزار  مورد  در  بيايد.  جا 
سوال كردم. دنبال جسم تيزى بودم 
اما  كاردك!  فهميدم.  باالخره  و 
هرچه گشتيم آن را نيافتيم. باالخره 
از على كمك گرفتم. اولش طفره 
مى رفت تا باالخره لب باز كرد. با 
بغض  حاليكه  در  درمانده  حالتى 

خفه اش مى كرد، گفت:
پسره  گذاشتم،  مى  تنهاش  نبايد 
قايم  روانى... آره من كاردك رو 
صدمه  خودش  به  بيشتر  تا  كردم 
نزنه. اون شب كه بحثمون شد سر 
ديدم كاردك  بود.  موضوع  همين 
فشار  و  صورتش  به  چسبونده  رو 
ميده. تمام صورتش خون بود و با 
با  كرد!  مى  نقاشى  داشت  خون 
عصبانيت و داد و بيداد كاردك رو 
گرفتم و گفتم حق ندارى اينكارو 
بكنى اگه مادر ببينه سكته مى كنه 
نكنه مى خواى بابا و مامان رو به 
كشتن بدى پسره ى ديوونه. بعد از 
رو  كاردك  يواشكى  بحث  و  جر 
تو انبارى قايم كردم و برگشتم و 
قايم كنه.  نقاشى رو  ازش خواستم 
صورتشو شستم زخم هاش رو هم 
تميز كردم. گفتم امشب نيا پايين 
بگيم  بهشون  اروم  اروم  بذار صبح 
شب  هم  همين  واسه  بوده.  اتفاقى 
رو نيومد پايين من هم گفتم بحث 
هم  شب  بينمون.  نبوده  خاصى 
 . حياط  تو  بود  رفته  همين  بخاطر 
قراره  فرداش  دونستم  مى  چه  من 

گم و گور بشه
كاردك را به پزشكى قانوى دادم 
عنوان  به  را  على  بازداشت  قرار  و 
متهم به قتل صادر كردم. بله او مى 
توانست باز هم دروغ گفته باشد. او 
را به تيم بازجويى سپردم. در كار 
نيست.  احساسات  براى  جايى  من 

بايد منطقى باشم.
آويسا را هم مرخص كردم البته به 
اين شرط كه از شهر خارج نشود و 

در دسترس باشد.
گشتم  چه  هر  را  كامل  روز  يك 
نقاشى را نيافتم. باز سراغ على رفتم. 
گفت تصاويرى با خون كشيده اما 
ناقص بوده و گفت نمى داند نقاشى 
چه شده فقط اين كه مانترا تا صبح 
بعد  و  رفت  مى  حوض  لب  دائم 

برميگشته به اتاقش.
چطور  داشت؟  مفهومى  چه  اين 
ذهن  نقاش  يك  شايد  بفهمم؟ 
نقاش ديگر را بهتر بفهمد پس به 
دنبال آويسا فرستادم و موضوع را 

به او گفتم.
باالخره يك  از ساعتى گشتن  بعد 
تابلوى نيمه كاره با رنگهاى آبى و 
هم  ناقص  كه  شد  پيدا  خاكسترى 
بود و اتفاقا به گفته آويسا برداشتى 
ها  رنگ  هم  هنوز  و  بود  رود  از 
كامال تثبيت نشده بود و اين يعنى 

از بقيه تابلوها تازه تر بود.
چه  اين  نبود.  كار  در  خونى  اما 

مفهومى دارد؟
على  دنبال  و  داشتم  نگه  را  آويسا 
فرستادم. او را كه آوردند خشم در 
طلبكارانه  و  ميزد  موج  چشمانش 
نگاهم ميكرد. مجبور شدم برخورد 
تصميم  از  و  باشم  داشته  محكمى 
نگاه  خوب  گفتم:  كنم پس  دفاع 
شايد  و  اصلى هستى  متهم  تو  كن 
ثابت كنى،  بتونى بى گناهيت رو 

اين همون نقاشيه؟
بعد از كمى مكث گفت نه

دوباره همه چيز داشت به بن بست 
دادم  دستور  نهايت  در  يرسيد.  م 
اخر  لحظه  كه  برگردانند  را  على 

گفت:
اون  بوم،  گوشه  اون  كنيد،  صبر 
اون شب  شده،  له  يكم  كه  گوشه 
زدم  و  گرفتم  ازش  رو  بوم  من 
خدا  به  بومه.  همون  اين  زمين، 
نقاشيه  اين  ولى  خودشه  مطمئنم 
وحشتناكى  تصوير  اون  لعنتى 

نيست كه بود
على را كه بردند من باز به فكر فرو 

رفتم.
اصال  شايد  كنم.  چه  دانستم  نمى 
نقاشى در كار نيست. اين بوم هم 
كه  ديده.  ضربه  و  افتاده  اتفاقى 
را  افكارم  آويسا  صداى  ناگهان 
من  ببينيد  قاضى  آقاى  كرد.  پاره 

فكرى دارم!
- بگو

عوض  رو  نقاشى  دعوا  بعد  شايد 
كرده. مى شه با زدن يه اليه رنگ 
پايه روى بوم نقش اوليه رو حذف 
كرد و نقاشى تازه اى روش كشيد 
مثل خيلى نقاشاى معروف مثال زير 
هم  اى  ديگه  اثر  موناليزا  نقاشى 

هست
چه  با  اما خب  نبود  هم  بدى  فكر 
مى  ثابت  را  حرف  اين  امكاناتى 
پشت  چجورى  باالخره  كرديم؟ 

تصوير را مى شد ديد؟
مثله  تابلوهايى  در  مسلما  ببينيد 
موناليزا براى اينكه كل اثر آسيب 
اليه  ميتونن  ايكس  پرتو  با  نبينه 
هاى نقاشى رو از هم تفكيك كنن. 
و  نداريم  ايكس  اشعه  ما  اينجا كه 
احتماال فراهم كردن شرايطش هم 

به اين آسونى نيست

گفتم پس چه كار مى شود كرد؟
باشيم. حاللى  يه حالل  دنبال  بايد 
كه رنگ رو پاك كنه اما خون رو 
نه. ببينيد رنگ هنوز كامل خشك 
نشده پس شايد اگه به دقت قسمت 
هاى ضخيم رو بتراشم و بعدش با 
حالل پاكش كنيم بشه چيزى پيدا 
استفاده  تورپنتاين  از  معموال  كرد. 
ميشه اما چون مى خوايم اگر خونى 
كنيم  حفظ  رو  اش  لكه  هست 
از  استفاده  و  تراشيدن  پيشنهادم 

مايع ظرفشوييه
و  قبول كردم  استيصال  نهايت  در 

آويسا شروع كرد.
حالى  در  ساعت  دو  تقريبا  از  بعد 
حياط  آن  حوض  دور  داشتم  كه 
فرياد  آويسا  زدم  مى  قدم  قديمى 
وااااى خدااا اينجاست. اون  كشيد: 

اينجاست...
به سرعت باال رفتم. روى بوم چيز 
وحشتناكى بود. چهره اى نه چندان 
با بزرگيه  طبيعى و بهم ريخته كه 
نامتناسبش نسبت به بقيه بدن توى 
توى  داشت  انگار  زد.  مى  ذوق 

گرداب فرو ميرفت
يك لحظه گويى در مغزم انفجارى 
وضوح  به  را  چيز  همه  داد.  رخ 

درك مى كردم.
اولين كارم تماس با بخش جنايى و 
صدور دستور آزادى على بينوا بود.
بعد هم چشم باز كردم ديدم كنار 
و  گرفتم  تماس  هستم.  اب  مسيل 
گروه تجسس را فرا خواندم. حتى 

يك غواص هم خواستم.
مى  متر  چند  به  آب  عمق  چون 
رسيد از غواص خواستم كه مسيل 

را از سطح تا كف بررسى كند
انگيز  شگفت  فهميدم  كه  چيزى 

بود!
مسيل  كف  غواص  گزارش  طبق 

يك  خب  كه  بود  ساختمانى  نخاله  از  پر 
از  براى خالصى  اما آسان  غيرقانونى  روش 
نخاله ها مى باشد. همچنين  درون مسيل به 
منطق  برخى  در  ها  ناهموارى  همين  خاطر 
گرداب ايجاد مى شود. حاال همه چيز روشن 

بود. پازل تكميل شده بود!
به دفترم باز گشتم و تابلوى معمايم را كامل 

كردم.
مانترا در يكى از مصاحبه هايش گفته بود:  
هنر و نقاشى در ذهن من مثل يك جنايت 
 ، رو  جنايت  اين  نتونم  روزى  اگر  ميمونه 
روى تابلو به تصوير بكشم و از ذهنم خارج 
كنم قطعا به نوع ديگرى اين جنايت بيرون 

ميزنه
طبق اظهارات آويسا و پزشك معالج مانترا 
متوجه شدم؛ سورئاليسم بيان و تثبيت تفكر 
دور از فرمان عقل است و رابطه اى با قوانين 
كالسيك  سبك  در  شناسى  زيبايى  منطقى 

ندارد.
ماجراى  كنار  در  بگذاريم  را  ها  اين  همه 
آن  روى  خون  شد  مشخص  كه  كاردك 

خون مانترا بوده است.
همچنين يافته هايمان در مسيل، كه نشان مى 
داد احتماال متوفى خود به درون مسيل پريده 
اثر  در  گرداب  در  شدن  گرفتار  از  بعد  و 
خفگى جان باخته و در اثر جريان تند اب و 
و  شكل  چنان  به  سخت  اجسام  با  برخورد 
شمايلى در آمده؛ به ويژه كه مرگ در اثر 
با جسم  برخورد جمجمه  از  پيش  و  خفگى 
قانونى  پزشك  نهايى  گزارش  در  سخت 
آورده شده بود و يافتن بخشهايى از پوست 
به  حاليكه  در  متوفى  شده  كنده  موى  و 
بر  بود  تاييدى  بودند  چسبيده  لباسهايش 
با  برخوردش  و  جسد  شدن  شناور  فرضيه 

موانع مسيل. 
از  تصويرى  به  مخوف  شبه  آن  نهايت  در 
بوم ختم  جنس خون و جنون روى سفيدى 

شد!

حاال زمان قضاوت بود و من به وضوح مى 
دانستم چه تصميمى بگيرم.

مانترا نقاش سورئال با پيشينه پارانويا و نگاه 
نظرش  و  اش  هنرى  سبك  به  متفاوتش 
كار  آنكه  از  بعد  هنر؛  و  نقاشى  درباره 
منظور  نتوانست  و  ماند  كاره  نيمه  نقاشيش 
خود را روى بوم پياده كند، در حالت خلصه 
و نيمه شيدا در حالى كه ديگر تقريبا تمام 
مسيل  به  بود  قطع شده  واقعيت  با  ارتباطش 
رفت تا شايد با درك بهتر و لمس انچه در 
ذهنش بود راهى براى بيان منظورش بيابد و 
متاسفانه آنقدر در تصوير خودش غرق شد 

كه جانش را از دست داد.
نقشى  به  تبديل  تا  كشت  را  خودش  مانترا 
بوم  روى  كامل  را  آن  نتوانست  كه  شود 

نقاشى كند.
از  بودند  افكارى  كه  شخص  يك  نه  قاتل 

جنس نقاشى!
 قتل روى بوم رخ داده بود!

من 
هستم؟!كجااهل 

سوال هاى مغزم 
مينا شيرازى

ُ
خوشمان بيايد يا نيايد 

به  خاكى  كره  اين 
ها  بعضى  زور  و  ضرب 

مرز بندى شده و بر حسب 
موقعيت جغرافيايى جايى را 

ايران ناميدند و جاى ديگر را 
انگليس  نام  اى  نقطه  آمريكا، 

اى  نقطه  و  گرفت  خود  به  را 
ديگر شد هند! اين كه بخاطر اين 

خود  آن  پس  در  و  مرزها 
نژاد  ها،  برتربينى 
پرستى ها، قدرت طلبى 
به  باال  از  نگاه  و  ها 
چند  و  چندين  پايين 
كشته  انسان  ميليون 
غم  از  اند  شده 
اين  حقايق  انگيزترين 
اين  اما  است  جهان 
مسئله كه مرزها تا چه 
امروزه  زندگى  در  حد 
سوال  تاثيرگذارند  ما 
روزهاى  اين  رنگ  پر 
مغزم است. گاهى فكر 
بدون  دنياى  كنم  مى 
شكليست؟  چه  مرز 
يعنى همه مردم بايد به 
صورت يك دست تابع 
يك  و  فرهنگ  يك 
يك  و  رسوم  و  رسم 
رويه باشند يا مى توانند 
يك  تفاوت  عين  در 

ديگر را بپذيرند و 

ى  ا بر
شدن  همگون 

پى تشابه ها بگردند؟
احتماال آن روز اولين 
سوالى كه بايد از فرم 
هاى تحصيلى، كارى، 
پزشكى،  مسافرتى، 
حذف  و...  ازدواج 
باره  در  پرسش  شود 
تولد  محل  و  مليت 
راستى  به  است. 
چه  بودنمان  كجايى 
وقتى  دارد  اهميتى 
گويد  مى  خداوند 
برترين شما نزد من با 
شماست؟  ترين  تقوا 
افغانى  من  اگر  مثال 
باشم يا آمريكايى در 
انسانيتم  كيفيت 
مى  ايجاد  تفاوتى 
شود؟ شايد بگوييم با 

كالس تر است اما 

چه  را  كار  كالس 
مى  تعيين  كسى 
كانادايى  چرا  كند؟ 
بودن با كالس تر از 

هندى بودن است؟
جايى مى خواندم كه 
به  انگليسى  توريست 
دوست  چند  همراه 
من  خود  آسيايى 
عرب  دوستان  جمله 
به ايران آمده بود. او 
مى  خاطراتش  در 
بسيار  ايرانيان  گويد: 
اما  بودند  نواز  مهمان 
ديدم  مى  وضوح  به 
و  سرويس  كه 

خدماتى كه به من 

ارائه مى كردند به 
از  بيشتر  مراتب 
دوستان آسيايى و 
به  بود!  عربم 
مى  چه  راستى 
نوع  ما  كه  شود 
با  برخوردمان 
بر  را  اهللا  خلق 
اساس مليتشان درجه 
بندى مى كنيم؟ مثال 
باشد  اسپانيايى  اگر 
بيشتر گشنه اش مى 
با  را  غذا  كه  شود 
بيشترى  اصرار 
فرد  به  نسبت 
تعارفش  آفريقايى 
يا  كنيم؟  مى 
نسبت  ها  پاكستانى 
به  ها  آلمانى  به 
كمترى  خوشرويى 

نياز دارند؟

دوست  ها  بعضى 
فردى  با  دارند 
خارجى ازدواج كنند 
مى  او  از  وقتى  اما 
يعنى  پرسى خارجى 
گوييد  مى  كجايى 
آمريكايى، اروپايى، 
اين جور جاها! يعنى 
آفريقايى ها خارجى 
شوند؟  نمى  حساب 
آن ها كه در آسياى 
خاورميانه  يا  دور 
كنند  مى  زندگى 
اگر  مثال  چطور؟ 
فردى  خواستگارتان 
افغانى با شرايط ايده 
آل باشد با او همان 
مى  را  برخوردى 
كنيد كه اگر همتاى 
به  اش  روسى 
مى  خواستگاريتان 
گيريم  اصال  آمد؟ 
افغانى  فرد  آن 
هم  بهترى  شرايط 
موقع  آن  داشت 

چه؟
آيد روزى  مى  يادم 
سوار بر اتوبوس به 

21



بوم  روى  قتل  داستان كوتاه 
واقعى  اى  پرونده  از  گرفته  بر 
بخش  دو  در  داستان  اين  است. 
باران   3 و   2 شماره  متوالى در 
نامه چاپ مى شود و در شماره 
باران نامه به بررسى اين  4 از 
و  اجتماعى  ابعاد  و  پرونده 
روانشناختى خودكشى و ديگر 
كشى توسط قاضى حسين بياتى 

خلوزينى خواهيم پرداخت.
بايد مادرش را احضار مى كردم؟ 
و  بود  شده  تكه  هزار  كه  مادرى 
حتى حاج فتح ا.. مى گفت شمسى 
خانم ديگر چشمهايش مثل آفتاب 
ته  تاريكيه  مثل  شده  نميزند،  برق 

چاه.
نه
نه

نمى شد
پس خودم به ديدارش رفتم
حرف نميزد فقط مى باريد

تا باالخره با صدايى رنجور و لرزان 
عليم  مثله  رو  عباسم  من  گفت: 
بود.  هنرمند  پسرم  داشتم.  دوست 
شيرم  ولى  داشت  فرق  پسرم 
حاللش باشه هيچ وقت نديدم ما رو 
ما  بود  هرچى  برنجونه. 
ميرنجونديمش. ما مقصريم كه هى 
عباسم  كه  االنم  ميشد.  دور  ازمون 

واسه هميشه رفته.
ساعتى را با او هر طور بود صحبت 
مثل  درست  هم  پيرزن  كردم. 
پيرمرد هيچ نشانى از سرخوردگى 

نسبت به مانترا و كارها و افكارش 
نداشت.

چرا  قاضى  من  بودم.  كرده  اشتباه 
زود  چرا  ام  شده  بين  كوته  انقدر 
قضاوت كردم. چرا به شعور آدمها 
توهين كردم؟ پير باشند، خب كه 
چه؟ مگر هر كس سنتى بود يعنى 
بسته  چيز  همه  روى  را  چشمش 
است؟ نه نه، هرگز، هرگز اينطور 
نيست. حاج فتح ا...، شمسى خانم و 
را  سرشان  هيچكدام  على  حتى 
نكرده بودند زير برف! آن ها مى 
دانستند هر كس فكرى دارد و در 
دنيا هر كس راهى دارد و همينكه 
به كسى آسيب نزنى، همينكه درد 
ديگران درد تو باشد، همينكه هنوز 
بتپد  ديگران  براى  دلت  ته  كمى 
يعنى  اى،  شناخته  را  خدا  يعنى 

رسيده اى به مقصدت.
روى صندليم ميخكوب شده بودم.

گروه  فكس  خورد.  زنگ  تلفن 
آويساى  باره  در  بود  تحقيق 

نقاش...
فارغ  آويسا  بود  آمده  در گزارش 
و  زيبا  هنرهاى  دانشكده  التحصيل 
سبك  نقاشان  بهترين  از  يكى 
فارغ  عالى  نمره  با  و  بوده  خودش 
التحصيل شده و چند نمايشگاه بين 
بين  در  است.  داشته  هم  المللى 
بانويى  به  هنرمندان  و  دوستان 
آرام  و  چيره دست  و  فكر  خوش 
ى  سابقه  هيچ  است.  معروف 
نكته  يك  فقط  ندارد.  هم  كيفرى 
در  مدتى  او  كرد،  جلب  مرا  نظر 

آسايشگاه روانى بسترى بوده!

داشتم  كه  ارتباطاتى  از  استفاده  با 
ديدار  معالجش  پزشك  با  توانستم 

كنم.
اويسا  مورد  در  وارسته  دكتر 
شدم  متوجه  ميزد.  جالبى  حرفهاى 
در  پارانويا  علت  به  را  مدتى 
آسايشگاه بسترى بوده است. دكتر 
وارسته مى گفت آويسا خودش به 
را  وضعيتش  و  كرده  مراجعه  وى 
شرح داده و اين در حالى است كه 
در  است.  نداشته  نيز  اعتيادى  هيچ 
مورد دو ماه اقامت آويسا و رفتار 
و شخصيتش از دكتر سوال كردم. 
دكتر مى گفت او فردى عمق نگر 
و ژرف انديش است و اينطور افراد 
در بسيارى از مواقع چون با دنياى 
به  تضاد مى شوند  اطرافشان دچار 
به  كار  و  آورند  مى  روى  رويا 
حقيقت  كل  كه  رسد  مى  جايى 
را  اطرافشان  در  موجود  فيزيكى 
دنياى  در  انگار  كنند  مى  انكار 
شيشه اى خوشان زندگى مى كنند. 
مبتاليان  در  موارد  بيشتر  در  البته 
شود  نمى  ديده  تهاجمى  رفتار 
بخصوص اگر سريعا متوجه مشكل 
شده و به درمان تن دهند اما با اين 
حال اندك مواردى هم هستند كه 
در پى عدم پذيرش و سازگارى با 
جهان  پاكسازى  توهم  به  واقعيت 
جهان  دارند  دوست  و  رسند  مى 
خودشان را در واقعيت بسط دهند و 
چون معموال گوشه گيرند و كسى 
آن ها را درك نمى كند و جدى 
رفتارهاى  به  دست  گيرد  نمى 

خشونت آميز مى زنند.

بسيار درگير آويسا شده بودم. در 
مقام قاضى فكر مى كردم ماجرا را 
مى  شخصيتى  چنين  ام.  كرده  حل 
بويژه  باشد  بوده  مانترا  قاتل  تواند 
كه ارتباط نزديكى با وى داشته و 
را  قلمش  برترى  به  حس حسادت 
به  آويسا  حرفهاى  در  شد  مى  نيز 
افكار  اين  در  شد.  متوجه  وضوح 
بودم كه دكتر با صداى بلند رشته 
گفت:  و  كرد  پاره  را  افكارم 
تمام شدن  تا  لطفا  آآآااقاى قاضى 
حرفهايم به من گوش دهيد. كمى 
خودم را جمع و جور كردم و گفتم 

ادامه دهيد لطفا.
قاضى  اقاى  ببينيد  گفت  دكتر 
اين  از  برخى  است  درست 
شخصيتها دچار خشونت مى شوند 
اما خشونت نسبت به خودشان! مثل 

خود زنى و...
انگار ماجرا لحظه به لحظه تغيير مى 
كرد و پيكان اتهام هر بار به سويى 

مى چرخيد.
بعد از تمام شدن مالقاتم با دكتر دو 
مى  تكرار  ذهنم  در  كه  بود  جمله 
و  غمگين  پارانوييد  شخصيت  شد 

شخصيت خود آزار مهربان!
مستاصل شده بودم نمى دانستم چه 
كنم. در اين موارد بهترين كار اين 
است كه همه شواهد و ظن ها را 
مثل پازل كنار هم چيد تا تصوير 
بزرگتر نمايان شود. پس به دفترم 
به كنار  باز گشتم و شروع كردم 

هم چيدن فرضيه ها و شواهد.
هر كسى مى توانست قاتل باشد. از 
متهم  همه  آويسا  تا  خانم  شمسى 
است!  همين  من  شغل  چون  بودند 
اما يك چيزى جور در نمى آمد و 

آن هم خود مانترا بود!
او  ذهن  در  دانست  نمى  هيچكس 
واقعا چه مى گذشت. هيچ تعريف 

نداشتم.  خودش  از  اتكايى  قابل 
مى  نظر  به  و شكننده  متغير  بسيار 
آمد و كارهاى متناقضى مى كرد. 
و  داشت  آزاد  فكر  خودش  مثال 
هيچ جهت گيرى مذهبى يا فلسفى 
از طرفى  اما  يافت  شد  نمى  او  در 
به  احترام و ارزش  رفتارهايى مثل 
سنتى  قشر  در  معموال  كه  خانواده 
پررنگ تر است هم در او ديده مى 

شد.
گرفتم  تصميم  درماندگى  اوج  در 
اما  بزنم  جرم  صحنه  به  سرى 

منصرف شدم.
جا  آن  شد  مى  اى  تازه  چيز  چه   
پيدا كرد. با خودم گفتم اين وقت 

تلف كردن است!
قانونى  پزشكى  به  گرفتم  تصميم 
كالبد  جزييات  مورد  در  و  بروم 

شكافى مانترا بيشتر بدانم.
در مسير مدام به موضوع شخصيت 
فكر مى كردم. به راستى مانترا چه 
بود  ممكن  آيا  داشت.  شخصيتى 
را  پارانوييد  خصائص  از  بخشى 
چرا  بوده  اينطور  اگر  باشد.  داشته 
هميشه در كمك به خانواده آن هم 
واقعا  خودش  كه  مواردى  در 
حضور  نداشته  ها  آن  به  اعتقادى 
داشته است. اصال چرا از خانه فرار 
پارانوييد  فرد  يك  مثل  تا  نكرده 
كند.  فكرهايش  وقف  را  خودش 
يك چيزى جور در نمى آمد و من 
كه  گشتم  مى  چيزى  دنبال  بايد 

خودم هم نميدانستم چيست!
رسيدم.  قانونى  پزشكى  به 
بارها خوانده  بارها و  گزارشش را 
بودم. من چيز بيشترى مى خواستم 
پس با دكتر كالبد شكافش حرف 

زدم.
مى  كه  طور  همان  گفت  دكتر 
برخورد  مرگ  علت  نظر  به  دانيد 

جسم سخت به جمجمه بوده است 
وجود  اى  نكته  قاضى  جناب  اما 
است  همين  گفتم  اشتياق  با  دارد. 
دكتر  معماست.  كليد  نكته  همين 
لبخندى معنى دار زد و ادامه داد از 
گفتم  كنيد.  عجله  است  بعيد  شما 
دكتر جان تو مى خواهم تعطيالت 
را در خانه باشم. با نگاهى متعجب 
گفت فكر مى كنم بدجورى غرق 
اين پرونده شده ايد تعطيالت هفته 

گذشته بود!
يك لحظه عرق سرد تمام وجودم 
كرده  فراموش  من  گرفت.  فرا  را 
بودم و خانواده ام باز هم فداكارى 
كرده بودند حتى دختر كوچكم كه 
باغ وحش  به  او  با  بودم  داده  قول 
عجب  همسرم...  و  رفت  خواهم 
خودم  كنم  فك  من  هستم  ادمى 
روانى  آسايشگاه  به  همه  از  بيش 
را  خودم  بودم  مجبور  دارم.  نياز 
پرونده  به  و  كنم  جور  و  جمع 
دوباره  دقيقه  چند  از  بعد  برگردم. 

ادامه داديم...
نكته عجيبى كه در  قاضى  جناب 
بررسى هاى مكرر خود روى جسد 
چند  وجود  رسيدم  آن  به  متوفى 
روى  بويژه  بدن  روى  خراش 
ضربه  سمت  در  گوش  و  صورت 
خوره است. اين خراش هاى نسبتا 
افتاده  اتفاق  از برخورد  قبل  عميق 
و  عمق  و  نوع  به  توجه  با  است. 
حالت برش به نظر مى رسد با يك 
از  احتماال  و  تيز  خيلى  نه  جسم 
فاصله اى نزديك ايجاد شده است 
البته هنوز نمى توانم بگويم چجور 
مى  خبرتان  اما  است  بوده  جسمى 

كنم
اين  بخوابم  نتوانستم  صبح  تا  شب 

چه پرونده اى است؟
صبح باز هم رفتم سروقت پازلم.

پسرش  از  اينكه  با  ا...  فتح  حاج 
تعريف مى كرد اما هيچگاه حرفى 
از اين نزد كه مانترا را به دوستان 
و كسانى كه پيش آن ها اعتبارى 
داشت معرفى كرده باشد. در واقع 
در اين موارد فقط على كنار او بود. 
خب پس احتمال دارد چيزهايى را 
براى  باشد.  كرده  پنهان  من  از 
اعتقادات  با  نفوذى  پر  آدم  چنين 
سنتى حرف مردم بارگرانيست كه 
شايد تحملش را ديگر نداشته است.

كدام  و  است  مادر  خانم  شمسى 
مادر را ديده اى عيب فرزندش را 
به غير بگويد. با اين حال حرفى هم 
نزد كه مثال فالنى را برايش در نظر 
در  داشتم  دوست  مثال  يا  داشتم 
براى  اين  ببينمش و  دامادى  لباس 
كمى  مذهبى  و  سنتى  زنى  چنين 
عجيب است. گرچه توان فيزيكى 
سياست  ها  خانم  اما  ندارد  را  قتل 
هايى دارند كه كامال زنانه است و 
از راه هاى ديگرى مى توانسته او 
را بكشد مثال نفوذش در نزد حاج 

فتح ا... .
اگر چنين احتمالى باشد كه هست! 

پس او نيز مى تواند متهم باشد.
برسيم به على، اين جوان خوشايند 

عرف خانواده و محله و بازار.
هم  سنتى  اما  است  تر  فلسفى  على 
نظرات  هايش  نوشته  در  و  هست 
مخالف زيادى با فلسفه هاى نوگرا 
و تعصب عجيبى روى ارزش هاى 
هم  خودش  داشت.  گرا  سنت 
در  دارد.  اليه  اليه  شخصيتى 
اشاره  هرگز  هم  هايش  صحبت 
بود و  برادرم  مانترا  مثال  نكرد كه 
من هرچه كه بود دوستش داشتم و 
نزد  حرفى  هم  هنرش  مورد  در 
هنرى  چنين  مخالف  كال  انگار 

باشد!

مى  خانواده  خلف  ظاهرا  پسر 
بوده  زيادى  فشار  تحت  توانست 
برادرى  داشتن  كه  فشارى  باشد، 
نوگرا به او وارد مى كرد. ترس از 
حرف  خانوادگى،  اعتبار  و  آبرو 
مردم، عقايد خودش، خب جوانك 
مى  نيز  او  پس  بود  هم  تنومندى 
تواند متهم باشد و شايد متهم تر از 

بقيه!
اينكه  با  كه  هم  نقاش  آويساى 
و  دارد  روانى  بيمارى  سابقه 
درونگراست و كمى هم حسود اما 
شخصيتى  پزشكش  گفته  به 
دگرآزار نيست. اما حسادت گاهى 
مى تواند خطرناك باشد. به هرحال 
مويى سپيد كرده، استاد مانترا بوده، 
به  شاگردش  گرفتن  اوج  با  اما 
ديده  حس  اين  شده.  رانده  حاشيه 
اين  با  هنرمندى  براى  نشدن 
خصوصيات مى تواند انگيزه خوبى 
رقيب  كردن  نيست  سربه  براى 

باشد!
حاال كدامشان؟ شايد همه شان

قتل بوده يا يك حادثه؟
براى چه به آن مسيل رفته؟

اصال خودش رفته؟
آن زخمها از كجا آمده؟

يك  اول،  ى  نقطه  به  برگشتم  باز 
بودم  كرده  فراموش  را  مهم  جمله 
جمله اى كه در آن مانترا گفته بود 

هنر من جنايت است.
بايد  باشد  جنايت  هنر  اگر  خب 
بزنم  جناياتش  محل  به  هم  سرى 

شايد چيزى بيابم.
به سرعت به خانه شان و نيم طبقه 
روى پشت بام رفتم. پر بود از بوم 
حس  كه  هايى  نقاشى  و  رنگ  و 

عجيبى به آدم مى داد.
نفهميدمشان.  كردم  نگاه  هرچه 
ياد  نقاشى.  به  چه  را  قاضى  اصال 

افتادم و اينكه از فاصله  خراش ها 
آيا  بودند.  فوت  قبل  و  نزديك 
وسيله اى پيدا مى شد، آيا خودش 
اما  بود؟  كرده  زخمى  را  خودش 
نكشته  را  او  ها  زخم  آن  مطمئنا 

بودند.
هر چه گشتم چيزى پيدا نكردم. به 
آن  به  وخواستم  زدم  زنگ  آويسا 
كارشان  ابزار  مورد  در  بيايد.  جا 
سوال كردم. دنبال جسم تيزى بودم 
اما  كاردك!  فهميدم.  باالخره  و 
هرچه گشتيم آن را نيافتيم. باالخره 
از على كمك گرفتم. اولش طفره 
مى رفت تا باالخره لب باز كرد. با 
بغض  حاليكه  در  درمانده  حالتى 

خفه اش مى كرد، گفت:
پسره  گذاشتم،  مى  تنهاش  نبايد 
قايم  روانى... آره من كاردك رو 
صدمه  خودش  به  بيشتر  تا  كردم 
نزنه. اون شب كه بحثمون شد سر 
ديدم كاردك  بود.  موضوع  همين 
فشار  و  صورتش  به  چسبونده  رو 
ميده. تمام صورتش خون بود و با 
با  كرد!  مى  نقاشى  داشت  خون 
عصبانيت و داد و بيداد كاردك رو 
گرفتم و گفتم حق ندارى اينكارو 
بكنى اگه مادر ببينه سكته مى كنه 
نكنه مى خواى بابا و مامان رو به 
كشتن بدى پسره ى ديوونه. بعد از 
رو  كاردك  يواشكى  بحث  و  جر 
تو انبارى قايم كردم و برگشتم و 
قايم كنه.  نقاشى رو  ازش خواستم 
صورتشو شستم زخم هاش رو هم 
تميز كردم. گفتم امشب نيا پايين 
بگيم  بهشون  اروم  اروم  بذار صبح 
شب  هم  همين  واسه  بوده.  اتفاقى 
رو نيومد پايين من هم گفتم بحث 
هم  شب  بينمون.  نبوده  خاصى 
 . حياط  تو  بود  رفته  همين  بخاطر 
قراره  فرداش  دونستم  مى  چه  من 

گم و گور بشه
كاردك را به پزشكى قانوى دادم 
عنوان  به  را  على  بازداشت  قرار  و 
متهم به قتل صادر كردم. بله او مى 
توانست باز هم دروغ گفته باشد. او 
را به تيم بازجويى سپردم. در كار 
نيست.  احساسات  براى  جايى  من 

بايد منطقى باشم.
آويسا را هم مرخص كردم البته به 
اين شرط كه از شهر خارج نشود و 

در دسترس باشد.
گشتم  چه  هر  را  كامل  روز  يك 
نقاشى را نيافتم. باز سراغ على رفتم. 
گفت تصاويرى با خون كشيده اما 
ناقص بوده و گفت نمى داند نقاشى 
چه شده فقط اين كه مانترا تا صبح 
بعد  و  رفت  مى  حوض  لب  دائم 

برميگشته به اتاقش.
چطور  داشت؟  مفهومى  چه  اين 
ذهن  نقاش  يك  شايد  بفهمم؟ 
نقاش ديگر را بهتر بفهمد پس به 
دنبال آويسا فرستادم و موضوع را 

به او گفتم.
باالخره يك  از ساعتى گشتن  بعد 
تابلوى نيمه كاره با رنگهاى آبى و 
هم  ناقص  كه  شد  پيدا  خاكسترى 
بود و اتفاقا به گفته آويسا برداشتى 
ها  رنگ  هم  هنوز  و  بود  رود  از 
كامال تثبيت نشده بود و اين يعنى 

از بقيه تابلوها تازه تر بود.
چه  اين  نبود.  كار  در  خونى  اما 

مفهومى دارد؟
على  دنبال  و  داشتم  نگه  را  آويسا 
فرستادم. او را كه آوردند خشم در 
طلبكارانه  و  ميزد  موج  چشمانش 
نگاهم ميكرد. مجبور شدم برخورد 
تصميم  از  و  باشم  داشته  محكمى 
نگاه  خوب  گفتم:  كنم پس  دفاع 
شايد  و  اصلى هستى  متهم  تو  كن 
ثابت كنى،  بتونى بى گناهيت رو 

اين همون نقاشيه؟
بعد از كمى مكث گفت نه

دوباره همه چيز داشت به بن بست 
دادم  دستور  نهايت  در  يرسيد.  م 
اخر  لحظه  كه  برگردانند  را  على 

گفت:
اون  بوم،  گوشه  اون  كنيد،  صبر 
اون شب  شده،  له  يكم  كه  گوشه 
زدم  و  گرفتم  ازش  رو  بوم  من 
خدا  به  بومه.  همون  اين  زمين، 
نقاشيه  اين  ولى  خودشه  مطمئنم 
وحشتناكى  تصوير  اون  لعنتى 

نيست كه بود
على را كه بردند من باز به فكر فرو 

رفتم.
اصال  شايد  كنم.  چه  دانستم  نمى 
نقاشى در كار نيست. اين بوم هم 
كه  ديده.  ضربه  و  افتاده  اتفاقى 
را  افكارم  آويسا  صداى  ناگهان 
من  ببينيد  قاضى  آقاى  كرد.  پاره 

فكرى دارم!
- بگو

عوض  رو  نقاشى  دعوا  بعد  شايد 
كرده. مى شه با زدن يه اليه رنگ 
پايه روى بوم نقش اوليه رو حذف 
كرد و نقاشى تازه اى روش كشيد 
مثل خيلى نقاشاى معروف مثال زير 
هم  اى  ديگه  اثر  موناليزا  نقاشى 

هست
چه  با  اما خب  نبود  هم  بدى  فكر 
مى  ثابت  را  حرف  اين  امكاناتى 
پشت  چجورى  باالخره  كرديم؟ 

تصوير را مى شد ديد؟
مثله  تابلوهايى  در  مسلما  ببينيد 
موناليزا براى اينكه كل اثر آسيب 
اليه  ميتونن  ايكس  پرتو  با  نبينه 
هاى نقاشى رو از هم تفكيك كنن. 
و  نداريم  ايكس  اشعه  ما  اينجا كه 
احتماال فراهم كردن شرايطش هم 

به اين آسونى نيست

گفتم پس چه كار مى شود كرد؟
باشيم. حاللى  يه حالل  دنبال  بايد 
كه رنگ رو پاك كنه اما خون رو 
نه. ببينيد رنگ هنوز كامل خشك 
نشده پس شايد اگه به دقت قسمت 
هاى ضخيم رو بتراشم و بعدش با 
حالل پاكش كنيم بشه چيزى پيدا 
استفاده  تورپنتاين  از  معموال  كرد. 
ميشه اما چون مى خوايم اگر خونى 
كنيم  حفظ  رو  اش  لكه  هست 
از  استفاده  و  تراشيدن  پيشنهادم 

مايع ظرفشوييه
و  قبول كردم  استيصال  نهايت  در 

آويسا شروع كرد.
حالى  در  ساعت  دو  تقريبا  از  بعد 
حياط  آن  حوض  دور  داشتم  كه 
فرياد  آويسا  زدم  مى  قدم  قديمى 
وااااى خدااا اينجاست. اون  كشيد: 

اينجاست...
به سرعت باال رفتم. روى بوم چيز 
وحشتناكى بود. چهره اى نه چندان 
با بزرگيه  طبيعى و بهم ريخته كه 
نامتناسبش نسبت به بقيه بدن توى 
توى  داشت  انگار  زد.  مى  ذوق 

گرداب فرو ميرفت
يك لحظه گويى در مغزم انفجارى 
وضوح  به  را  چيز  همه  داد.  رخ 

درك مى كردم.
اولين كارم تماس با بخش جنايى و 
صدور دستور آزادى على بينوا بود.

بعد هم چشم باز كردم ديدم كنار 
و  گرفتم  تماس  هستم.  اب  مسيل 
گروه تجسس را فرا خواندم. حتى 

يك غواص هم خواستم.
مى  متر  چند  به  آب  عمق  چون 
رسيد از غواص خواستم كه مسيل 

را از سطح تا كف بررسى كند
انگيز  شگفت  فهميدم  كه  چيزى 

بود!
مسيل  كف  غواص  گزارش  طبق 

يك  خب  كه  بود  ساختمانى  نخاله  از  پر 
از  براى خالصى  اما آسان  غيرقانونى  روش 
نخاله ها مى باشد. همچنين  درون مسيل به 
منطق  برخى  در  ها  ناهموارى  همين  خاطر 
گرداب ايجاد مى شود. حاال همه چيز روشن 

بود. پازل تكميل شده بود!
به دفترم باز گشتم و تابلوى معمايم را كامل 

كردم.
مانترا در يكى از مصاحبه هايش گفته بود:  
هنر و نقاشى در ذهن من مثل يك جنايت 
 ، رو  جنايت  اين  نتونم  روزى  اگر  ميمونه 
روى تابلو به تصوير بكشم و از ذهنم خارج 
كنم قطعا به نوع ديگرى اين جنايت بيرون 

ميزنه
طبق اظهارات آويسا و پزشك معالج مانترا 
متوجه شدم؛ سورئاليسم بيان و تثبيت تفكر 
دور از فرمان عقل است و رابطه اى با قوانين 
كالسيك  سبك  در  شناسى  زيبايى  منطقى 

ندارد.
ماجراى  كنار  در  بگذاريم  را  ها  اين  همه 
آن  روى  خون  شد  مشخص  كه  كاردك 

خون مانترا بوده است.
همچنين يافته هايمان در مسيل، كه نشان مى 
داد احتماال متوفى خود به درون مسيل پريده 
اثر  در  گرداب  در  شدن  گرفتار  از  بعد  و 
خفگى جان باخته و در اثر جريان تند اب و 
و  شكل  چنان  به  سخت  اجسام  با  برخورد 
شمايلى در آمده؛ به ويژه كه مرگ در اثر 
با جسم  برخورد جمجمه  از  پيش  و  خفگى 
قانونى  پزشك  نهايى  گزارش  در  سخت 
آورده شده بود و يافتن بخشهايى از پوست 
به  حاليكه  در  متوفى  شده  كنده  موى  و 
بر  بود  تاييدى  بودند  چسبيده  لباسهايش 
با  برخوردش  و  جسد  شدن  شناور  فرضيه 

موانع مسيل. 
از  تصويرى  به  مخوف  شبه  آن  نهايت  در 
بوم ختم  جنس خون و جنون روى سفيدى 

شد!

حاال زمان قضاوت بود و من به وضوح مى 
دانستم چه تصميمى بگيرم.

مانترا نقاش سورئال با پيشينه پارانويا و نگاه 
نظرش  و  اش  هنرى  سبك  به  متفاوتش 
كار  آنكه  از  بعد  هنر؛  و  نقاشى  درباره 
منظور  نتوانست  و  ماند  كاره  نيمه  نقاشيش 
خود را روى بوم پياده كند، در حالت خلصه 
و نيمه شيدا در حالى كه ديگر تقريبا تمام 
مسيل  به  بود  قطع شده  واقعيت  با  ارتباطش 
رفت تا شايد با درك بهتر و لمس انچه در 
ذهنش بود راهى براى بيان منظورش بيابد و 
متاسفانه آنقدر در تصوير خودش غرق شد 

كه جانش را از دست داد.
نقشى  به  تبديل  تا  كشت  را  خودش  مانترا 
بوم  روى  كامل  را  آن  نتوانست  كه  شود 

نقاشى كند.
از  بودند  افكارى  كه  شخص  يك  نه  قاتل 

جنس نقاشى!
 قتل روى بوم رخ داده بود!

ميان  از  خانمى  رفتم.  مى  تجريش  سمت 
از  بعد  و  رساند  من  به  را  خودش  جمعيت 
كمى صحبت گفت: به تو نمى آيد ايرانى 
باشى! گفتم: ايرانى هستم خانم! گفت: نه تو 
من  هرچه  كه  اين  هستى!  ها  لبنانى  شبيه 
انكار مى كردم، او اصرار جاى خود دارد، 
مى  فكر  اتفاق  آن  از  بعد  ها  ساعت  تا  اما 
كردم چرا مليت من بايد تا آن حد براى آن 
خانم مهم باشد! اگر لبنانى بودم مشكلى از 
مشكالتش حل مى شد! اصال خودم چه؟ دلم 
مى خواست حدس او حقيقت داشته باشد؟ 
كاش  كرديم  فكر  حال  به  تا  نفرمان  چند 
نيمه ايرانى و نيمه جاى ديگر بودم؟ مليت 
چقدر در دنياى امروزه كه رفته رفته مرز ها 
در حال محو شدن هستند اهميت دارد؟ آيا 
"فرهنگ"  مترادف  معنا  و  عرف  در  مليت 
آن  از  يا  باليم  مى  آن  به  كه  است 
شرمساريم؟ آيا مى شود فرهنگ را از مليت 
جدا كرد و آن را محدود به مكان و مرز ها 
يا  است  مليت  زاييده  فرهنگ  ندانست؟ 
فرايندى مستقل كه مى تواند فراى مليت و 
مرزها به اقصى نقاط جهان سفر كند؟ مثال 
فرهنگ  آمريكا  قلب  در  باشند  كسانى 
ايرانى داشته باشند يا در دل تهران فرهنگ 

اروپايى؟ 
به راستى چه مسائلى مقوله مليت را تا اين 

حد برايمان پر رنگ مى كند؟
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قتل روى بوم
كيانوش كشاورز، حسين بياتى خلوزينى، مينا شيرازى 

بوم"  روى  قتل   " داستان كوتاه 
واقعى  اى  پرونده  از  گرفته  بر 
بخش  دو  در  داستان  اين  است. 
باران   3 و   2 شماره  متوالى در 
نامه چاپ مى شود و در شماره 
4 از "باران نامه" به بررسى اين 
و  اجتماعى  ابعاد  و  پرونده 
روانشناختى خودكشى و ديگر 
كشى توسط قاضى حسين بياتى 

خلوزينى خواهيم پرداخت.
بايد مادرش را احضار مى كردم؟ 
و  بود  شده  تكه  هزار  كه  مادرى 
حتى حاج فتح ا.. مى گفت شمسى 
خانم ديگر چشمهايش مثل آفتاب 
ته  تاريكيه  مثل  شده  نميزند،  برق 

چاه.
نه
نه

نمى شد
پس خودم به ديدارش رفتم
حرف نميزد فقط مى باريد

تا باالخره با صدايى رنجور و لرزان 
عليم  مثله  رو  عباسم  "من  گفت: 
بود.  هنرمند  پسرم  داشتم.  دوست 
شيرم  ولى  داشت  فرق  پسرم 
حاللش باشه هيچ وقت نديدم ما رو 
ما  بود  هرچى  برنجونه. 
ميرنجونديمش. ما مقصريم كه هى 
عباسم  كه  االنم  ميشد.  دور  ازمون 

واسه هميشه رفته."
ساعتى را با او هر طور بود صحبت 
مثل  درست  هم  پيرزن  كردم. 
پيرمرد هيچ نشانى از سرخوردگى 

نسبت به مانترا و كارها و افكارش 
نداشت.

چرا  قاضى  من  بودم.  كرده  اشتباه 
زود  چرا  ام  شده  بين  كوته  انقدر 
قضاوت كردم. چرا به شعور آدمها 
توهين كردم؟ پير باشند، خب كه 
چه؟ مگر هر كس سنتى بود يعنى 
بسته  چيز  همه  روى  را  چشمش 
است؟ نه نه، هرگز، هرگز اينطور 
نيست. حاج فتح ا...، شمسى خانم و 
را  سرشان  هيچكدام  على  حتى 
نكرده بودند زير برف! آن ها مى 
دانستند هر كس فكرى دارد و در 
دنيا هر كس راهى دارد و همينكه 
به كسى آسيب نزنى، همينكه درد 
ديگران درد تو باشد، همينكه هنوز 
بتپد  ديگران  براى  دلت  ته  كمى 
يعنى  اى،  شناخته  را  خدا  يعنى 

رسيده اى به مقصدت.
روى صندليم ميخكوب شده بودم.

گروه  فكس  خورد.  زنگ  تلفن 
آويساى  باره  در  بود  تحقيق 

نقاش...
فارغ  آويسا  بود  آمده  در گزارش 
و  زيبا  هنرهاى  دانشكده  التحصيل 
سبك  نقاشان  بهترين  از  يكى 
فارغ  عالى  نمره  با  و  بوده  خودش 
التحصيل شده و چند نمايشگاه بين 
بين  در  است.  داشته  هم  المللى 
بانويى  به  هنرمندان  و  دوستان 
آرام  و  چيره دست  و  فكر  خوش 
ى  سابقه  هيچ  است.  معروف 
نكته  يك  فقط  ندارد.  هم  كيفرى 
در  مدتى  او  كرد،  جلب  مرا  نظر 

آسايشگاه روانى بسترى بوده!

داشتم  كه  ارتباطاتى  از  استفاده  با 
ديدار  معالجش  پزشك  با  توانستم 

كنم.
اويسا  مورد  در  وارسته  دكتر 
شدم  متوجه  ميزد.  جالبى  حرفهاى 
در  پارانويا  علت  به  را  مدتى 
آسايشگاه بسترى بوده است. دكتر 
وارسته مى گفت آويسا خودش به 
را  وضعيتش  و  كرده  مراجعه  وى 
شرح داده و اين در حالى است كه 
در  است.  نداشته  نيز  اعتيادى  هيچ 
مورد دو ماه اقامت آويسا و رفتار 
و شخصيتش از دكتر سوال كردم. 
دكتر مى گفت او فردى عمق نگر 
و ژرف انديش است و اينطور افراد 
در بسيارى از مواقع چون با دنياى 
به  تضاد مى شوند  اطرافشان دچار 
به  كار  و  آورند  مى  روى  رويا 
حقيقت  كل  كه  رسد  مى  جايى 
را  اطرافشان  در  موجود  فيزيكى 
دنياى  در  انگار  كنند  مى  انكار 
شيشه اى خوشان زندگى مى كنند. 
مبتاليان  در  موارد  بيشتر  در  البته 
شود  نمى  ديده  تهاجمى  رفتار 
بخصوص اگر سريعا متوجه مشكل 
شده و به درمان تن دهند اما با اين 
حال اندك مواردى هم هستند كه 
در پى عدم پذيرش و سازگارى با 
جهان  پاكسازى  توهم  به  واقعيت 
جهان  دارند  دوست  و  رسند  مى 
خودشان را در واقعيت بسط دهند و 
چون معموال گوشه گيرند و كسى 
آن ها را درك نمى كند و جدى 
رفتارهاى  به  دست  گيرد  نمى 

خشونت آميز مى زنند.

بسيار درگير آويسا شده بودم. در 
مقام قاضى فكر مى كردم ماجرا را 
مى  شخصيتى  چنين  ام.  كرده  حل 
بويژه  باشد  بوده  مانترا  قاتل  تواند 
كه ارتباط نزديكى با وى داشته و 
را  قلمش  برترى  به  حس حسادت 
به  آويسا  حرفهاى  در  شد  مى  نيز 
افكار  اين  در  شد.  متوجه  وضوح 
بودم كه دكتر با صداى بلند رشته 
گفت:  و  كرد  پاره  را  افكارم 
تمام شدن  تا  لطفا  آآآااقاى قاضى 
حرفهايم به من گوش دهيد. كمى 
خودم را جمع و جور كردم و گفتم 

ادامه دهيد لطفا.
قاضى  اقاى  ببينيد  گفت  دكتر 
اين  از  برخى  است  درست 
شخصيتها دچار خشونت مى شوند 
اما خشونت نسبت به خودشان! مثل 

خود زنى و...
انگار ماجرا لحظه به لحظه تغيير مى 
كرد و پيكان اتهام هر بار به سويى 

مى چرخيد.
بعد از تمام شدن مالقاتم با دكتر دو 
مى  تكرار  ذهنم  در  كه  بود  جمله 
و  غمگين  پارانوييد  شخصيت  شد 

شخصيت خود آزار مهربان!
مستاصل شده بودم نمى دانستم چه 
كنم. در اين موارد بهترين كار اين 
است كه همه شواهد و ظن ها را 
مثل پازل كنار هم چيد تا تصوير 
بزرگتر نمايان شود. پس به دفترم 
به كنار  باز گشتم و شروع كردم 

هم چيدن فرضيه ها و شواهد.
هر كسى مى توانست قاتل باشد. از 
متهم  همه  آويسا  تا  خانم  شمسى 
است!  همين  من  شغل  چون  بودند 
اما يك چيزى جور در نمى آمد و 

آن هم خود مانترا بود!
او  ذهن  در  دانست  نمى  هيچكس 
واقعا چه مى گذشت. هيچ تعريف 

نداشتم.  خودش  از  اتكايى  قابل 
مى  نظر  به  و شكننده  متغير  بسيار 
آمد و كارهاى متناقضى مى كرد. 
و  داشت  آزاد  فكر  خودش  مثال 
هيچ جهت گيرى مذهبى يا فلسفى 
از طرفى  اما  يافت  شد  نمى  او  در 
به  احترام و ارزش  رفتارهايى مثل 
سنتى  قشر  در  معموال  كه  خانواده 
پررنگ تر است هم در او ديده مى 

شد.
گرفتم  تصميم  درماندگى  اوج  در 
اما  بزنم  جرم  صحنه  به  سرى 

منصرف شدم.
جا  آن  شد  مى  اى  تازه  چيز  چه   
پيدا كرد. با خودم گفتم اين وقت 

تلف كردن است!
قانونى  پزشكى  به  گرفتم  تصميم 
كالبد  جزييات  مورد  در  و  بروم 

شكافى مانترا بيشتر بدانم.
در مسير مدام به موضوع شخصيت 
فكر مى كردم. به راستى مانترا چه 
بود  ممكن  آيا  داشت.  شخصيتى 
را  پارانوييد  خصائص  از  بخشى 
چرا  بوده  اينطور  اگر  باشد.  داشته 
هميشه در كمك به خانواده آن هم 
واقعا  خودش  كه  مواردى  در 
حضور  نداشته  ها  آن  به  اعتقادى 
داشته است. اصال چرا از خانه فرار 
پارانوييد  فرد  يك  مثل  تا  نكرده 
كند.  فكرهايش  وقف  را  خودش 
يك چيزى جور در نمى آمد و من 
كه  گشتم  مى  چيزى  دنبال  بايد 

خودم هم نميدانستم چيست!
رسيدم.  قانونى  پزشكى  به 
بارها خوانده  بارها و  گزارشش را 
بودم. من چيز بيشترى مى خواستم 
پس با دكتر كالبد شكافش حرف 

زدم.
مى  كه  طور  همان  گفت  دكتر 
برخورد  مرگ  علت  نظر  به  دانيد 

جسم سخت به جمجمه بوده است 
وجود  اى  نكته  قاضى  جناب  اما 
است  همين  گفتم  اشتياق  با  دارد. 
دكتر  معماست.  كليد  نكته  همين 
لبخندى معنى دار زد و ادامه داد از 
گفتم  كنيد.  عجله  است  بعيد  شما 
دكتر جان تو مى خواهم تعطيالت 
را در خانه باشم. با نگاهى متعجب 
گفت فكر مى كنم بدجورى غرق 
اين پرونده شده ايد تعطيالت هفته 

گذشته بود!
يك لحظه عرق سرد تمام وجودم 
كرده  فراموش  من  گرفت.  فرا  را 
بودم و خانواده ام باز هم فداكارى 
كرده بودند حتى دختر كوچكم كه 
باغ وحش  به  او  با  بودم  داده  قول 
عجب  همسرم...  و  رفت  خواهم 
خودم  كنم  فك  من  هستم  ادمى 
روانى  آسايشگاه  به  همه  از  بيش 
را  خودم  بودم  مجبور  دارم.  نياز 
پرونده  به  و  كنم  جور  و  جمع 
دوباره  دقيقه  چند  از  بعد  برگردم. 

ادامه داديم...
نكته عجيبى كه در  قاضى  جناب 
بررسى هاى مكرر خود روى جسد 
چند  وجود  رسيدم  آن  به  متوفى 
روى  بويژه  بدن  روى  خراش 
ضربه  سمت  در  گوش  و  صورت 
خوره است. اين خراش هاى نسبتا 
افتاده  اتفاق  از برخورد  قبل  عميق 
و  عمق  و  نوع  به  توجه  با  است. 
حالت برش به نظر مى رسد با يك 
از  احتماال  و  تيز  خيلى  نه  جسم 
فاصله اى نزديك ايجاد شده است 
البته هنوز نمى توانم بگويم چجور 
مى  خبرتان  اما  است  بوده  جسمى 

كنم
اين  بخوابم  نتوانستم  صبح  تا  شب 

چه پرونده اى است؟
صبح باز هم رفتم سروقت پازلم.

پسرش  از  اينكه  با  ا...  فتح  حاج 
تعريف مى كرد اما هيچگاه حرفى 
از اين نزد كه مانترا را به دوستان 
و كسانى كه پيش آن ها اعتبارى 
داشت معرفى كرده باشد. در واقع 
در اين موارد فقط على كنار او بود. 
خب پس احتمال دارد چيزهايى را 
براى  باشد.  كرده  پنهان  من  از 
اعتقادات  با  نفوذى  پر  آدم  چنين 
سنتى حرف مردم بارگرانيست كه 
شايد تحملش را ديگر نداشته است.
كدام  و  است  مادر  خانم  شمسى 
مادر را ديده اى عيب فرزندش را 
به غير بگويد. با اين حال حرفى هم 
نزد كه مثال فالنى را برايش در نظر 
در  داشتم  دوست  مثال  يا  داشتم 
براى  اين  ببينمش و  دامادى  لباس 
كمى  مذهبى  و  سنتى  زنى  چنين 
عجيب است. گرچه توان فيزيكى 
سياست  ها  خانم  اما  ندارد  را  قتل 
هايى دارند كه كامال زنانه است و 
از راه هاى ديگرى مى توانسته او 
را بكشد مثال نفوذش در نزد حاج 

فتح ا... .
اگر چنين احتمالى باشد كه هست! 

پس او نيز مى تواند متهم باشد.
برسيم به على، اين جوان خوشايند 

عرف خانواده و محله و بازار.
هم  سنتى  اما  است  تر  فلسفى  على 
نظرات  هايش  نوشته  در  و  هست 
مخالف زيادى با فلسفه هاى نوگرا 
و تعصب عجيبى روى ارزش هاى 
هم  خودش  داشت.  گرا  سنت 
در  دارد.  اليه  اليه  شخصيتى 
اشاره  هرگز  هم  هايش  صحبت 
بود و  برادرم  مانترا  مثال  نكرد كه 
من هرچه كه بود دوستش داشتم و 
نزد  حرفى  هم  هنرش  مورد  در 
هنرى  چنين  مخالف  كال  انگار 

باشد!

مى  خانواده  خلف  ظاهرا  پسر 
بوده  زيادى  فشار  تحت  توانست 
برادرى  داشتن  كه  فشارى  باشد، 
نوگرا به او وارد مى كرد. ترس از 
حرف  خانوادگى،  اعتبار  و  آبرو 
مردم، عقايد خودش، خب جوانك 
مى  نيز  او  پس  بود  هم  تنومندى 
تواند متهم باشد و شايد متهم تر از 

بقيه!
اينكه  با  كه  هم  نقاش  آويساى 
و  دارد  روانى  بيمارى  سابقه 
درونگراست و كمى هم حسود اما 
شخصيتى  پزشكش  گفته  به 
دگرآزار نيست. اما حسادت گاهى 
مى تواند خطرناك باشد. به هرحال 
مويى سپيد كرده، استاد مانترا بوده، 
به  شاگردش  گرفتن  اوج  با  اما 
ديده  حس  اين  شده.  رانده  حاشيه 
اين  با  هنرمندى  براى  نشدن 
خصوصيات مى تواند انگيزه خوبى 
رقيب  كردن  نيست  سربه  براى 

باشد!
حاال كدامشان؟ شايد همه شان

قتل بوده يا يك حادثه؟
براى چه به آن مسيل رفته؟

اصال خودش رفته؟
آن زخمها از كجا آمده؟

يك  اول،  ى  نقطه  به  برگشتم  باز 
بودم  كرده  فراموش  را  مهم  جمله 
جمله اى كه در آن مانترا گفته بود 

هنر من جنايت است.
بايد  باشد  جنايت  هنر  اگر  خب 
بزنم  جناياتش  محل  به  هم  سرى 

شايد چيزى بيابم.
به سرعت به خانه شان و نيم طبقه 
روى پشت بام رفتم. پر بود از بوم 
حس  كه  هايى  نقاشى  و  رنگ  و 

عجيبى به آدم مى داد.
نفهميدمشان.  كردم  نگاه  هرچه 
ياد  نقاشى.  به  چه  را  قاضى  اصال 

افتادم و اينكه از فاصله  خراش ها 
آيا  بودند.  فوت  قبل  و  نزديك 
وسيله اى پيدا مى شد، آيا خودش 
اما  بود؟  كرده  زخمى  را  خودش 
نكشته  را  او  ها  زخم  آن  مطمئنا 

بودند.
هر چه گشتم چيزى پيدا نكردم. به 
آن  به  وخواستم  زدم  زنگ  آويسا 
كارشان  ابزار  مورد  در  بيايد.  جا 
سوال كردم. دنبال جسم تيزى بودم 
اما  كاردك!  فهميدم.  باالخره  و 
هرچه گشتيم آن را نيافتيم. باالخره 
از على كمك گرفتم. اولش طفره 
مى رفت تا باالخره لب باز كرد. با 
بغض  حاليكه  در  درمانده  حالتى 

خفه اش مى كرد، گفت:
پسره  گذاشتم،  مى  تنهاش  نبايد 
قايم  روانى... آره من كاردك رو 
صدمه  خودش  به  بيشتر  تا  كردم 
نزنه. اون شب كه بحثمون شد سر 
ديدم كاردك  بود.  موضوع  همين 
فشار  و  صورتش  به  چسبونده  رو 
ميده. تمام صورتش خون بود و با 
با  كرد!  مى  نقاشى  داشت  خون 
عصبانيت و داد و بيداد كاردك رو 
گرفتم و گفتم حق ندارى اينكارو 
بكنى اگه مادر ببينه سكته مى كنه 
نكنه مى خواى بابا و مامان رو به 
كشتن بدى پسره ى ديوونه. بعد از 
رو  كاردك  يواشكى  بحث  و  جر 
تو انبارى قايم كردم و برگشتم و 
قايم كنه.  نقاشى رو  ازش خواستم 
صورتشو شستم زخم هاش رو هم 
تميز كردم. گفتم امشب نيا پايين 
بگيم  بهشون  اروم  اروم  بذار صبح 
شب  هم  همين  واسه  بوده.  اتفاقى 
رو نيومد پايين من هم گفتم بحث 
هم  شب  بينمون.  نبوده  خاصى 
 . حياط  تو  بود  رفته  همين  بخاطر 
قراره  فرداش  دونستم  مى  چه  من 

گم و گور بشه
كاردك را به پزشكى قانوى دادم 
عنوان  به  را  على  بازداشت  قرار  و 
متهم به قتل صادر كردم. بله او مى 
توانست باز هم دروغ گفته باشد. او 
را به تيم بازجويى سپردم. در كار 
نيست.  احساسات  براى  جايى  من 

بايد منطقى باشم.
آويسا را هم مرخص كردم البته به 
اين شرط كه از شهر خارج نشود و 

در دسترس باشد.
گشتم  چه  هر  را  كامل  روز  يك 
نقاشى را نيافتم. باز سراغ على رفتم. 
گفت تصاويرى با خون كشيده اما 
ناقص بوده و گفت نمى داند نقاشى 
چه شده فقط اين كه مانترا تا صبح 
بعد  و  رفت  مى  حوض  لب  دائم 

برميگشته به اتاقش.
چطور  داشت؟  مفهومى  چه  اين 
ذهن  نقاش  يك  شايد  بفهمم؟ 
نقاش ديگر را بهتر بفهمد پس به 
دنبال آويسا فرستادم و موضوع را 

به او گفتم.
باالخره يك  از ساعتى گشتن  بعد 
تابلوى نيمه كاره با رنگهاى آبى و 
هم  ناقص  كه  شد  پيدا  خاكسترى 
بود و اتفاقا به گفته آويسا برداشتى 
ها  رنگ  هم  هنوز  و  بود  رود  از 
كامال تثبيت نشده بود و اين يعنى 

از بقيه تابلوها تازه تر بود.
چه  اين  نبود.  كار  در  خونى  اما 

مفهومى دارد؟
على  دنبال  و  داشتم  نگه  را  آويسا 
فرستادم. او را كه آوردند خشم در 
طلبكارانه  و  ميزد  موج  چشمانش 
نگاهم ميكرد. مجبور شدم برخورد 
تصميم  از  و  باشم  داشته  محكمى 
نگاه  خوب  گفتم:  كنم پس  دفاع 
شايد  و  اصلى هستى  متهم  تو  كن 
ثابت كنى،  بتونى بى گناهيت رو 

اين همون نقاشيه؟
بعد از كمى مكث گفت نه

دوباره همه چيز داشت به بن بست 
دادم  دستور  نهايت  در  يرسيد.  م 
اخر  لحظه  كه  برگردانند  را  على 

گفت:
اون  بوم،  گوشه  اون  كنيد،  صبر 
اون شب  شده،  له  يكم  كه  گوشه 
زدم  و  گرفتم  ازش  رو  بوم  من 
خدا  به  بومه.  همون  اين  زمين، 
نقاشيه  اين  ولى  خودشه  مطمئنم 
وحشتناكى  تصوير  اون  لعنتى 

نيست كه بود
على را كه بردند من باز به فكر فرو 

رفتم.
اصال  شايد  كنم.  چه  دانستم  نمى 
نقاشى در كار نيست. اين بوم هم 
كه  ديده.  ضربه  و  افتاده  اتفاقى 
را  افكارم  آويسا  صداى  ناگهان 
من  ببينيد  قاضى  آقاى  كرد.  پاره 

فكرى دارم!
- بگو

عوض  رو  نقاشى  دعوا  بعد  شايد 
كرده. مى شه با زدن يه اليه رنگ 
پايه روى بوم نقش اوليه رو حذف 
كرد و نقاشى تازه اى روش كشيد 
مثل خيلى نقاشاى معروف مثال زير 
هم  اى  ديگه  اثر  موناليزا  نقاشى 

هست
چه  با  اما خب  نبود  هم  بدى  فكر 
مى  ثابت  را  حرف  اين  امكاناتى 
پشت  چجورى  باالخره  كرديم؟ 

تصوير را مى شد ديد؟
مثله  تابلوهايى  در  مسلما  ببينيد 
موناليزا براى اينكه كل اثر آسيب 
اليه  ميتونن  ايكس  پرتو  با  نبينه 
هاى نقاشى رو از هم تفكيك كنن. 
و  نداريم  ايكس  اشعه  ما  اينجا كه 
احتماال فراهم كردن شرايطش هم 

به اين آسونى نيست

گفتم پس چه كار مى شود كرد؟
باشيم. حاللى  يه حالل  دنبال  بايد 
كه رنگ رو پاك كنه اما خون رو 
نه. ببينيد رنگ هنوز كامل خشك 
نشده پس شايد اگه به دقت قسمت 
هاى ضخيم رو بتراشم و بعدش با 
حالل پاكش كنيم بشه چيزى پيدا 
استفاده  تورپنتاين  از  معموال  كرد. 
ميشه اما چون مى خوايم اگر خونى 
كنيم  حفظ  رو  اش  لكه  هست 
از  استفاده  و  تراشيدن  پيشنهادم 

مايع ظرفشوييه
و  قبول كردم  استيصال  نهايت  در 

آويسا شروع كرد.
حالى  در  ساعت  دو  تقريبا  از  بعد 
حياط  آن  حوض  دور  داشتم  كه 
فرياد  آويسا  زدم  مى  قدم  قديمى 
وااااى خدااا اينجاست. اون  كشيد: 

اينجاست...
به سرعت باال رفتم. روى بوم چيز 
وحشتناكى بود. چهره اى نه چندان 
با بزرگيه  طبيعى و بهم ريخته كه 
نامتناسبش نسبت به بقيه بدن توى 
توى  داشت  انگار  زد.  مى  ذوق 

گرداب فرو ميرفت
يك لحظه گويى در مغزم انفجارى 
وضوح  به  را  چيز  همه  داد.  رخ 

درك مى كردم.
اولين كارم تماس با بخش جنايى و 
صدور دستور آزادى على بينوا بود.

بعد هم چشم باز كردم ديدم كنار 
و  گرفتم  تماس  هستم.  اب  مسيل 
گروه تجسس را فرا خواندم. حتى 

يك غواص هم خواستم.
مى  متر  چند  به  آب  عمق  چون 
رسيد از غواص خواستم كه مسيل 

را از سطح تا كف بررسى كند
انگيز  شگفت  فهميدم  كه  چيزى 

بود!
مسيل  كف  غواص  گزارش  طبق 

يك  خب  كه  بود  ساختمانى  نخاله  از  پر 
از  براى خالصى  اما آسان  غيرقانونى  روش 
نخاله ها مى باشد. همچنين  درون مسيل به 
منطق  برخى  در  ها  ناهموارى  همين  خاطر 
گرداب ايجاد مى شود. حاال همه چيز روشن 

بود. پازل تكميل شده بود!
به دفترم باز گشتم و تابلوى معمايم را كامل 

كردم.
مانترا در يكى از مصاحبه هايش گفته بود:  
هنر و نقاشى در ذهن من مثل يك جنايت 
 ، رو  جنايت  اين  نتونم  روزى  اگر  ميمونه 
روى تابلو به تصوير بكشم و از ذهنم خارج 
كنم قطعا به نوع ديگرى اين جنايت بيرون 

ميزنه
طبق اظهارات آويسا و پزشك معالج مانترا 
متوجه شدم؛ سورئاليسم بيان و تثبيت تفكر 
دور از فرمان عقل است و رابطه اى با قوانين 
كالسيك  سبك  در  شناسى  زيبايى  منطقى 

ندارد.
ماجراى  كنار  در  بگذاريم  را  ها  اين  همه 
آن  روى  خون  شد  مشخص  كه  كاردك 

خون مانترا بوده است.
همچنين يافته هايمان در مسيل، كه نشان مى 
داد احتماال متوفى خود به درون مسيل پريده 
اثر  در  گرداب  در  شدن  گرفتار  از  بعد  و 
خفگى جان باخته و در اثر جريان تند اب و 
و  شكل  چنان  به  سخت  اجسام  با  برخورد 
شمايلى در آمده؛ به ويژه كه مرگ در اثر 
با جسم  برخورد جمجمه  از  پيش  و  خفگى 
قانونى  پزشك  نهايى  گزارش  در  سخت 
آورده شده بود و يافتن بخشهايى از پوست 
به  حاليكه  در  متوفى  شده  كنده  موى  و 
بر  بود  تاييدى  بودند  چسبيده  لباسهايش 
با  برخوردش  و  جسد  شدن  شناور  فرضيه 

موانع مسيل. 
از  تصويرى  به  مخوف  شبه  آن  نهايت  در 
بوم ختم  جنس خون و جنون روى سفيدى 

شد!

حاال زمان قضاوت بود و من به وضوح مى 
دانستم چه تصميمى بگيرم.

مانترا نقاش سورئال با پيشينه پارانويا و نگاه 
نظرش  و  اش  هنرى  سبك  به  متفاوتش 
كار  آنكه  از  بعد  هنر؛  و  نقاشى  درباره 
منظور  نتوانست  و  ماند  كاره  نيمه  نقاشيش 
خود را روى بوم پياده كند، در حالت خلصه 
و نيمه شيدا در حالى كه ديگر تقريبا تمام 
مسيل  به  بود  قطع شده  واقعيت  با  ارتباطش 
رفت تا شايد با درك بهتر و لمس انچه در 
ذهنش بود راهى براى بيان منظورش بيابد و 
متاسفانه آنقدر در تصوير خودش غرق شد 

كه جانش را از دست داد.
نقشى  به  تبديل  تا  كشت  را  خودش  مانترا 
بوم  روى  كامل  را  آن  نتوانست  كه  شود 

نقاشى كند.
از  بودند  افكارى  كه  شخص  يك  نه  قاتل 

جنس نقاشى!
 قتل روى بوم رخ داده بود!
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بوم  روى  قتل  داستان كوتاه 
واقعى  اى  پرونده  از  گرفته  بر 
بخش  دو  در  داستان  اين  است. 
باران   3 و   2 شماره  متوالى در 
نامه چاپ مى شود و در شماره 
باران نامه به بررسى اين  4 از 
و  اجتماعى  ابعاد  و  پرونده 
روانشناختى خودكشى و ديگر 
كشى توسط قاضى حسين بياتى 

خلوزينى خواهيم پرداخت.
بايد مادرش را احضار مى كردم؟ 
و  بود  شده  تكه  هزار  كه  مادرى 
حتى حاج فتح ا.. مى گفت شمسى 
خانم ديگر چشمهايش مثل آفتاب 
ته  تاريكيه  مثل  شده  نميزند،  برق 

چاه.
نه
نه

نمى شد
پس خودم به ديدارش رفتم
حرف نميزد فقط مى باريد

تا باالخره با صدايى رنجور و لرزان 
عليم  مثله  رو  عباسم  من  گفت: 
بود.  هنرمند  پسرم  داشتم.  دوست 
شيرم  ولى  داشت  فرق  پسرم 
حاللش باشه هيچ وقت نديدم ما رو 
ما  بود  هرچى  برنجونه. 
ميرنجونديمش. ما مقصريم كه هى 
عباسم  كه  االنم  ميشد.  دور  ازمون 

واسه هميشه رفته.
ساعتى را با او هر طور بود صحبت 
مثل  درست  هم  پيرزن  كردم. 
پيرمرد هيچ نشانى از سرخوردگى 

نسبت به مانترا و كارها و افكارش 
نداشت.

چرا  قاضى  من  بودم.  كرده  اشتباه 
زود  چرا  ام  شده  بين  كوته  انقدر 
قضاوت كردم. چرا به شعور آدمها 
توهين كردم؟ پير باشند، خب كه 
چه؟ مگر هر كس سنتى بود يعنى 
بسته  چيز  همه  روى  را  چشمش 
است؟ نه نه، هرگز، هرگز اينطور 
نيست. حاج فتح ا...، شمسى خانم و 
را  سرشان  هيچكدام  على  حتى 
نكرده بودند زير برف! آن ها مى 
دانستند هر كس فكرى دارد و در 
دنيا هر كس راهى دارد و همينكه 
به كسى آسيب نزنى، همينكه درد 
ديگران درد تو باشد، همينكه هنوز 
بتپد  ديگران  براى  دلت  ته  كمى 
يعنى  اى،  شناخته  را  خدا  يعنى 

رسيده اى به مقصدت.
روى صندليم ميخكوب شده بودم.

گروه  فكس  خورد.  زنگ  تلفن 
آويساى  باره  در  بود  تحقيق 

نقاش...
فارغ  آويسا  بود  آمده  در گزارش 
و  زيبا  هنرهاى  دانشكده  التحصيل 
سبك  نقاشان  بهترين  از  يكى 
فارغ  عالى  نمره  با  و  بوده  خودش 
التحصيل شده و چند نمايشگاه بين 
بين  در  است.  داشته  هم  المللى 
بانويى  به  هنرمندان  و  دوستان 
آرام  و  چيره دست  و  فكر  خوش 
ى  سابقه  هيچ  است.  معروف 
نكته  يك  فقط  ندارد.  هم  كيفرى 
در  مدتى  او  كرد،  جلب  مرا  نظر 

آسايشگاه روانى بسترى بوده!

داشتم  كه  ارتباطاتى  از  استفاده  با 
ديدار  معالجش  پزشك  با  توانستم 

كنم.
اويسا  مورد  در  وارسته  دكتر 
شدم  متوجه  ميزد.  جالبى  حرفهاى 
در  پارانويا  علت  به  را  مدتى 
آسايشگاه بسترى بوده است. دكتر 
وارسته مى گفت آويسا خودش به 
را  وضعيتش  و  كرده  مراجعه  وى 
شرح داده و اين در حالى است كه 
در  است.  نداشته  نيز  اعتيادى  هيچ 
مورد دو ماه اقامت آويسا و رفتار 
و شخصيتش از دكتر سوال كردم. 
دكتر مى گفت او فردى عمق نگر 
و ژرف انديش است و اينطور افراد 
در بسيارى از مواقع چون با دنياى 
به  تضاد مى شوند  اطرافشان دچار 
به  كار  و  آورند  مى  روى  رويا 
حقيقت  كل  كه  رسد  مى  جايى 
را  اطرافشان  در  موجود  فيزيكى 
دنياى  در  انگار  كنند  مى  انكار 
شيشه اى خوشان زندگى مى كنند. 
مبتاليان  در  موارد  بيشتر  در  البته 
شود  نمى  ديده  تهاجمى  رفتار 
بخصوص اگر سريعا متوجه مشكل 
شده و به درمان تن دهند اما با اين 
حال اندك مواردى هم هستند كه 
در پى عدم پذيرش و سازگارى با 
جهان  پاكسازى  توهم  به  واقعيت 
جهان  دارند  دوست  و  رسند  مى 
خودشان را در واقعيت بسط دهند و 
چون معموال گوشه گيرند و كسى 
آن ها را درك نمى كند و جدى 
رفتارهاى  به  دست  گيرد  نمى 

خشونت آميز مى زنند.

بسيار درگير آويسا شده بودم. در 
مقام قاضى فكر مى كردم ماجرا را 
مى  شخصيتى  چنين  ام.  كرده  حل 
بويژه  باشد  بوده  مانترا  قاتل  تواند 
كه ارتباط نزديكى با وى داشته و 
را  قلمش  برترى  به  حس حسادت 
به  آويسا  حرفهاى  در  شد  مى  نيز 
افكار  اين  در  شد.  متوجه  وضوح 
بودم كه دكتر با صداى بلند رشته 
گفت:  و  كرد  پاره  را  افكارم 
تمام شدن  تا  لطفا  آآآااقاى قاضى 
حرفهايم به من گوش دهيد. كمى 
خودم را جمع و جور كردم و گفتم 

ادامه دهيد لطفا.
قاضى  اقاى  ببينيد  گفت  دكتر 
اين  از  برخى  است  درست 
شخصيتها دچار خشونت مى شوند 
اما خشونت نسبت به خودشان! مثل 

خود زنى و...
انگار ماجرا لحظه به لحظه تغيير مى 
كرد و پيكان اتهام هر بار به سويى 

مى چرخيد.
بعد از تمام شدن مالقاتم با دكتر دو 
مى  تكرار  ذهنم  در  كه  بود  جمله 
و  غمگين  پارانوييد  شخصيت  شد 

شخصيت خود آزار مهربان!
مستاصل شده بودم نمى دانستم چه 
كنم. در اين موارد بهترين كار اين 
است كه همه شواهد و ظن ها را 
مثل پازل كنار هم چيد تا تصوير 
بزرگتر نمايان شود. پس به دفترم 
به كنار  باز گشتم و شروع كردم 

هم چيدن فرضيه ها و شواهد.
هر كسى مى توانست قاتل باشد. از 
متهم  همه  آويسا  تا  خانم  شمسى 
است!  همين  من  شغل  چون  بودند 
اما يك چيزى جور در نمى آمد و 

آن هم خود مانترا بود!
او  ذهن  در  دانست  نمى  هيچكس 
واقعا چه مى گذشت. هيچ تعريف 

نداشتم.  خودش  از  اتكايى  قابل 
مى  نظر  به  و شكننده  متغير  بسيار 
آمد و كارهاى متناقضى مى كرد. 
و  داشت  آزاد  فكر  خودش  مثال 
هيچ جهت گيرى مذهبى يا فلسفى 
از طرفى  اما  يافت  شد  نمى  او  در 
به  احترام و ارزش  رفتارهايى مثل 
سنتى  قشر  در  معموال  كه  خانواده 
پررنگ تر است هم در او ديده مى 

شد.
گرفتم  تصميم  درماندگى  اوج  در 
اما  بزنم  جرم  صحنه  به  سرى 

منصرف شدم.
جا  آن  شد  مى  اى  تازه  چيز  چه   
پيدا كرد. با خودم گفتم اين وقت 

تلف كردن است!
قانونى  پزشكى  به  گرفتم  تصميم 
كالبد  جزييات  مورد  در  و  بروم 

شكافى مانترا بيشتر بدانم.
در مسير مدام به موضوع شخصيت 
فكر مى كردم. به راستى مانترا چه 
بود  ممكن  آيا  داشت.  شخصيتى 
را  پارانوييد  خصائص  از  بخشى 
چرا  بوده  اينطور  اگر  باشد.  داشته 
هميشه در كمك به خانواده آن هم 
واقعا  خودش  كه  مواردى  در 
حضور  نداشته  ها  آن  به  اعتقادى 
داشته است. اصال چرا از خانه فرار 
پارانوييد  فرد  يك  مثل  تا  نكرده 
كند.  فكرهايش  وقف  را  خودش 
يك چيزى جور در نمى آمد و من 
كه  گشتم  مى  چيزى  دنبال  بايد 

خودم هم نميدانستم چيست!
رسيدم.  قانونى  پزشكى  به 
بارها خوانده  بارها و  گزارشش را 
بودم. من چيز بيشترى مى خواستم 
پس با دكتر كالبد شكافش حرف 

زدم.
مى  كه  طور  همان  گفت  دكتر 
برخورد  مرگ  علت  نظر  به  دانيد 

جسم سخت به جمجمه بوده است 
وجود  اى  نكته  قاضى  جناب  اما 
است  همين  گفتم  اشتياق  با  دارد. 
دكتر  معماست.  كليد  نكته  همين 
لبخندى معنى دار زد و ادامه داد از 
گفتم  كنيد.  عجله  است  بعيد  شما 
دكتر جان تو مى خواهم تعطيالت 
را در خانه باشم. با نگاهى متعجب 
گفت فكر مى كنم بدجورى غرق 
اين پرونده شده ايد تعطيالت هفته 

گذشته بود!
يك لحظه عرق سرد تمام وجودم 
كرده  فراموش  من  گرفت.  فرا  را 
بودم و خانواده ام باز هم فداكارى 
كرده بودند حتى دختر كوچكم كه 
باغ وحش  به  او  با  بودم  داده  قول 
عجب  همسرم...  و  رفت  خواهم 
خودم  كنم  فك  من  هستم  ادمى 
روانى  آسايشگاه  به  همه  از  بيش 
را  خودم  بودم  مجبور  دارم.  نياز 
پرونده  به  و  كنم  جور  و  جمع 
دوباره  دقيقه  چند  از  بعد  برگردم. 

ادامه داديم...
نكته عجيبى كه در  قاضى  "جناب 

بررسى هاى مكرر خود روى جسد 
چند  وجود  رسيدم  آن  به  متوفى 
روى  بويژه  بدن  روى  خراش 
ضربه  سمت  در  گوش  و  صورت 
خوره است. اين خراش هاى نسبتا 
افتاده  اتفاق  از برخورد  قبل  عميق 
و  عمق  و  نوع  به  توجه  با  است. 
حالت برش به نظر مى رسد با يك 
از  احتماال  و  تيز  خيلى  نه  جسم 
فاصله اى نزديك ايجاد شده است 
البته هنوز نمى توانم بگويم چجور 
مى  خبرتان  اما  است  بوده  جسمى 

كنم"
اين  بخوابم  نتوانستم  صبح  تا  شب 

چه پرونده اى است؟
صبح باز هم رفتم سروقت پازلم.

پسرش  از  اينكه  با  ا...  فتح  حاج 
تعريف مى كرد اما هيچگاه حرفى 
از اين نزد كه مانترا را به دوستان 
و كسانى كه پيش آن ها اعتبارى 
داشت معرفى كرده باشد. در واقع 
در اين موارد فقط على كنار او بود. 
خب پس احتمال دارد چيزهايى را 
براى  باشد.  كرده  پنهان  من  از 
اعتقادات  با  نفوذى  پر  آدم  چنين 
سنتى حرف مردم بارگرانيست كه 
شايد تحملش را ديگر نداشته است.

كدام  و  است  مادر  خانم  شمسى 
مادر را ديده اى عيب فرزندش را 
به غير بگويد. با اين حال حرفى هم 
نزد كه مثال فالنى را برايش در نظر 
در  داشتم  دوست  مثال  يا  داشتم 
براى  اين  ببينمش و  دامادى  لباس 
كمى  مذهبى  و  سنتى  زنى  چنين 
عجيب است. گرچه توان فيزيكى 
سياست  ها  خانم  اما  ندارد  را  قتل 
هايى دارند كه كامال زنانه است و 
از راه هاى ديگرى مى توانسته او 
را بكشد مثال نفوذش در نزد حاج 

فتح ا... .
اگر چنين احتمالى باشد كه هست! 

پس او نيز مى تواند متهم باشد.
برسيم به على، اين جوان خوشايند 

عرف خانواده و محله و بازار.
هم  سنتى  اما  است  تر  فلسفى  على 
نظرات  هايش  نوشته  در  و  هست 
مخالف زيادى با فلسفه هاى نوگرا 
و تعصب عجيبى روى ارزش هاى 
هم  خودش  داشت.  گرا  سنت 
در  دارد.  اليه  اليه  شخصيتى 
اشاره  هرگز  هم  هايش  صحبت 
بود و  برادرم  مانترا  مثال  نكرد كه 
من هرچه كه بود دوستش داشتم و 
نزد  حرفى  هم  هنرش  مورد  در 
هنرى  چنين  مخالف  كال  انگار 

باشد!

مى  خانواده  خلف  ظاهرا  پسر 
بوده  زيادى  فشار  تحت  توانست 
برادرى  داشتن  كه  فشارى  باشد، 
نوگرا به او وارد مى كرد. ترس از 
حرف  خانوادگى،  اعتبار  و  آبرو 
مردم، عقايد خودش، خب جوانك 
مى  نيز  او  پس  بود  هم  تنومندى 
تواند متهم باشد و شايد متهم تر از 

بقيه!
اينكه  با  كه  هم  نقاش  آويساى 
و  دارد  روانى  بيمارى  سابقه 
درونگراست و كمى هم حسود اما 
شخصيتى  پزشكش  گفته  به 
دگرآزار نيست. اما حسادت گاهى 
مى تواند خطرناك باشد. به هرحال 
مويى سپيد كرده، استاد مانترا بوده، 
به  شاگردش  گرفتن  اوج  با  اما 
ديده  حس  اين  شده.  رانده  حاشيه 
اين  با  هنرمندى  براى  نشدن 
خصوصيات مى تواند انگيزه خوبى 
رقيب  كردن  نيست  سربه  براى 

باشد!
حاال كدامشان؟ شايد همه شان

قتل بوده يا يك حادثه؟
براى چه به آن مسيل رفته؟

اصال خودش رفته؟
آن زخمها از كجا آمده؟

يك  اول،  ى  نقطه  به  برگشتم  باز 
بودم  كرده  فراموش  را  مهم  جمله 
جمله اى كه در آن مانترا گفته بود 

هنر من جنايت است.
بايد  باشد  جنايت  هنر  اگر  خب 
بزنم  جناياتش  محل  به  هم  سرى 

شايد چيزى بيابم.
به سرعت به خانه شان و نيم طبقه 
روى پشت بام رفتم. پر بود از بوم 
حس  كه  هايى  نقاشى  و  رنگ  و 

عجيبى به آدم مى داد.
نفهميدمشان.  كردم  نگاه  هرچه 
ياد  نقاشى.  به  چه  را  قاضى  اصال 

افتادم و اينكه از فاصله  خراش ها 
آيا  بودند.  فوت  قبل  و  نزديك 
وسيله اى پيدا مى شد، آيا خودش 
اما  بود؟  كرده  زخمى  را  خودش 
نكشته  را  او  ها  زخم  آن  مطمئنا 

بودند.
هر چه گشتم چيزى پيدا نكردم. به 
آن  به  وخواستم  زدم  زنگ  آويسا 
كارشان  ابزار  مورد  در  بيايد.  جا 
سوال كردم. دنبال جسم تيزى بودم 
اما  كاردك!  فهميدم.  باالخره  و 
هرچه گشتيم آن را نيافتيم. باالخره 
از على كمك گرفتم. اولش طفره 
مى رفت تا باالخره لب باز كرد. با 
بغض  حاليكه  در  درمانده  حالتى 

خفه اش مى كرد، گفت:
پسره  گذاشتم،  مى  تنهاش  نبايد 
قايم  روانى... آره من كاردك رو 
صدمه  خودش  به  بيشتر  تا  كردم 
نزنه. اون شب كه بحثمون شد سر 
ديدم كاردك  بود.  موضوع  همين 
فشار  و  صورتش  به  چسبونده  رو 
ميده. تمام صورتش خون بود و با 
با  كرد!  مى  نقاشى  داشت  خون 
عصبانيت و داد و بيداد كاردك رو 
گرفتم و گفتم حق ندارى اينكارو 
بكنى اگه مادر ببينه سكته مى كنه 
نكنه مى خواى بابا و مامان رو به 
كشتن بدى پسره ى ديوونه. بعد از 
رو  كاردك  يواشكى  بحث  و  جر 
تو انبارى قايم كردم و برگشتم و 
قايم كنه.  نقاشى رو  ازش خواستم 
صورتشو شستم زخم هاش رو هم 
تميز كردم. گفتم امشب نيا پايين 
بگيم  بهشون  اروم  اروم  بذار صبح 
شب  هم  همين  واسه  بوده.  اتفاقى 
رو نيومد پايين من هم گفتم بحث 
هم  شب  بينمون.  نبوده  خاصى 
 . حياط  تو  بود  رفته  همين  بخاطر 
قراره  فرداش  دونستم  مى  چه  من 

گم و گور بشه
كاردك را به پزشكى قانوى دادم 
عنوان  به  را  على  بازداشت  قرار  و 
متهم به قتل صادر كردم. بله او مى 
توانست باز هم دروغ گفته باشد. او 
را به تيم بازجويى سپردم. در كار 
نيست.  احساسات  براى  جايى  من 

بايد منطقى باشم.
آويسا را هم مرخص كردم البته به 
اين شرط كه از شهر خارج نشود و 

در دسترس باشد.
گشتم  چه  هر  را  كامل  روز  يك 
نقاشى را نيافتم. باز سراغ على رفتم. 
گفت تصاويرى با خون كشيده اما 
ناقص بوده و گفت نمى داند نقاشى 
چه شده فقط اين كه مانترا تا صبح 
بعد  و  رفت  مى  حوض  لب  دائم 

برميگشته به اتاقش.
چطور  داشت؟  مفهومى  چه  اين 
ذهن  نقاش  يك  شايد  بفهمم؟ 
نقاش ديگر را بهتر بفهمد پس به 
دنبال آويسا فرستادم و موضوع را 

به او گفتم.
باالخره يك  از ساعتى گشتن  بعد 
تابلوى نيمه كاره با رنگهاى آبى و 
هم  ناقص  كه  شد  پيدا  خاكسترى 
بود و اتفاقا به گفته آويسا برداشتى 
ها  رنگ  هم  هنوز  و  بود  رود  از 
كامال تثبيت نشده بود و اين يعنى 

از بقيه تابلوها تازه تر بود.
چه  اين  نبود.  كار  در  خونى  اما 

مفهومى دارد؟
على  دنبال  و  داشتم  نگه  را  آويسا 
فرستادم. او را كه آوردند خشم در 
طلبكارانه  و  ميزد  موج  چشمانش 
نگاهم ميكرد. مجبور شدم برخورد 
تصميم  از  و  باشم  داشته  محكمى 
نگاه  خوب  گفتم:  كنم پس  دفاع 
شايد  و  اصلى هستى  متهم  تو  كن 
ثابت كنى،  بتونى بى گناهيت رو 

اين همون نقاشيه؟
بعد از كمى مكث گفت نه

دوباره همه چيز داشت به بن بست 
دادم  دستور  نهايت  در  يرسيد.  م 
اخر  لحظه  كه  برگردانند  را  على 

گفت:
اون  بوم،  گوشه  اون  كنيد،  صبر 
اون شب  شده،  له  يكم  كه  گوشه 
زدم  و  گرفتم  ازش  رو  بوم  من 
خدا  به  بومه.  همون  اين  زمين، 
نقاشيه  اين  ولى  خودشه  مطمئنم 
وحشتناكى  تصوير  اون  لعنتى 

نيست كه بود
على را كه بردند من باز به فكر فرو 

رفتم.
اصال  شايد  كنم.  چه  دانستم  نمى 
نقاشى در كار نيست. اين بوم هم 
كه  ديده.  ضربه  و  افتاده  اتفاقى 
را  افكارم  آويسا  صداى  ناگهان 
من  ببينيد  قاضى  آقاى  كرد.  پاره 

فكرى دارم!
- بگو

عوض  رو  نقاشى  دعوا  بعد  شايد 
كرده. مى شه با زدن يه اليه رنگ 
پايه روى بوم نقش اوليه رو حذف 
كرد و نقاشى تازه اى روش كشيد 
مثل خيلى نقاشاى معروف مثال زير 
هم  اى  ديگه  اثر  موناليزا  نقاشى 

هست
چه  با  اما خب  نبود  هم  بدى  فكر 
مى  ثابت  را  حرف  اين  امكاناتى 
پشت  چجورى  باالخره  كرديم؟ 

تصوير را مى شد ديد؟
مثله  تابلوهايى  در  مسلما  ببينيد 
موناليزا براى اينكه كل اثر آسيب 
اليه  ميتونن  ايكس  پرتو  با  نبينه 
هاى نقاشى رو از هم تفكيك كنن. 
و  نداريم  ايكس  اشعه  ما  اينجا كه 
احتماال فراهم كردن شرايطش هم 

به اين آسونى نيست

گفتم پس چه كار مى شود كرد؟
باشيم. حاللى  يه حالل  دنبال  بايد 
كه رنگ رو پاك كنه اما خون رو 
نه. ببينيد رنگ هنوز كامل خشك 
نشده پس شايد اگه به دقت قسمت 
هاى ضخيم رو بتراشم و بعدش با 
حالل پاكش كنيم بشه چيزى پيدا 
استفاده  تورپنتاين  از  معموال  كرد. 
ميشه اما چون مى خوايم اگر خونى 
كنيم  حفظ  رو  اش  لكه  هست 
از  استفاده  و  تراشيدن  پيشنهادم 

مايع ظرفشوييه
و  قبول كردم  استيصال  نهايت  در 

آويسا شروع كرد.
حالى  در  ساعت  دو  تقريبا  از  بعد 
حياط  آن  حوض  دور  داشتم  كه 
فرياد  آويسا  زدم  مى  قدم  قديمى 
وااااى خدااا اينجاست. اون  كشيد: 

اينجاست...
به سرعت باال رفتم. روى بوم چيز 
وحشتناكى بود. چهره اى نه چندان 
با بزرگيه  طبيعى و بهم ريخته كه 
نامتناسبش نسبت به بقيه بدن توى 
توى  داشت  انگار  زد.  مى  ذوق 

گرداب فرو ميرفت
يك لحظه گويى در مغزم انفجارى 
وضوح  به  را  چيز  همه  داد.  رخ 

درك مى كردم.
اولين كارم تماس با بخش جنايى و 
صدور دستور آزادى على بينوا بود.

بعد هم چشم باز كردم ديدم كنار 
و  گرفتم  تماس  هستم.  اب  مسيل 
گروه تجسس را فرا خواندم. حتى 

يك غواص هم خواستم.
مى  متر  چند  به  آب  عمق  چون 
رسيد از غواص خواستم كه مسيل 

را از سطح تا كف بررسى كند
انگيز  شگفت  فهميدم  كه  چيزى 

بود!
مسيل  كف  غواص  گزارش  طبق 

يك  خب  كه  بود  ساختمانى  نخاله  از  پر 
از  براى خالصى  اما آسان  غيرقانونى  روش 
نخاله ها مى باشد. همچنين  درون مسيل به 
منطق  برخى  در  ها  ناهموارى  همين  خاطر 
گرداب ايجاد مى شود. حاال همه چيز روشن 

بود. پازل تكميل شده بود!
به دفترم باز گشتم و تابلوى معمايم را كامل 

كردم.
مانترا در يكى از مصاحبه هايش گفته بود:  
هنر و نقاشى در ذهن من مثل يك جنايت 
 ، رو  جنايت  اين  نتونم  روزى  اگر  ميمونه 
روى تابلو به تصوير بكشم و از ذهنم خارج 
كنم قطعا به نوع ديگرى اين جنايت بيرون 

ميزنه
طبق اظهارات آويسا و پزشك معالج مانترا 
متوجه شدم؛ سورئاليسم بيان و تثبيت تفكر 
دور از فرمان عقل است و رابطه اى با قوانين 
كالسيك  سبك  در  شناسى  زيبايى  منطقى 

ندارد.
ماجراى  كنار  در  بگذاريم  را  ها  اين  همه 
آن  روى  خون  شد  مشخص  كه  كاردك 

خون مانترا بوده است.
همچنين يافته هايمان در مسيل، كه نشان مى 
داد احتماال متوفى خود به درون مسيل پريده 
اثر  در  گرداب  در  شدن  گرفتار  از  بعد  و 
خفگى جان باخته و در اثر جريان تند اب و 
و  شكل  چنان  به  سخت  اجسام  با  برخورد 
شمايلى در آمده؛ به ويژه كه مرگ در اثر 
با جسم  برخورد جمجمه  از  پيش  و  خفگى 
قانونى  پزشك  نهايى  گزارش  در  سخت 
آورده شده بود و يافتن بخشهايى از پوست 
به  حاليكه  در  متوفى  شده  كنده  موى  و 
بر  بود  تاييدى  بودند  چسبيده  لباسهايش 
با  برخوردش  و  جسد  شدن  شناور  فرضيه 

موانع مسيل. 
از  تصويرى  به  مخوف  شبه  آن  نهايت  در 
بوم ختم  جنس خون و جنون روى سفيدى 

شد!

حاال زمان قضاوت بود و من به وضوح مى 
دانستم چه تصميمى بگيرم.

مانترا نقاش سورئال با پيشينه پارانويا و نگاه 
نظرش  و  اش  هنرى  سبك  به  متفاوتش 
كار  آنكه  از  بعد  هنر؛  و  نقاشى  درباره 
منظور  نتوانست  و  ماند  كاره  نيمه  نقاشيش 
خود را روى بوم پياده كند، در حالت خلصه 
و نيمه شيدا در حالى كه ديگر تقريبا تمام 
مسيل  به  بود  قطع شده  واقعيت  با  ارتباطش 
رفت تا شايد با درك بهتر و لمس انچه در 
ذهنش بود راهى براى بيان منظورش بيابد و 
متاسفانه آنقدر در تصوير خودش غرق شد 

كه جانش را از دست داد.
نقشى  به  تبديل  تا  كشت  را  خودش  مانترا 
بوم  روى  كامل  را  آن  نتوانست  كه  شود 

نقاشى كند.
از  بودند  افكارى  كه  شخص  يك  نه  قاتل 

جنس نقاشى!
 قتل روى بوم رخ داده بود!
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بوم  روى  قتل  داستان كوتاه 
واقعى  اى  پرونده  از  گرفته  بر 
بخش  دو  در  داستان  اين  است. 
باران   3 و   2 شماره  متوالى در 
نامه چاپ مى شود و در شماره 
باران نامه به بررسى اين  4 از 
و  اجتماعى  ابعاد  و  پرونده 
روانشناختى خودكشى و ديگر 
كشى توسط قاضى حسين بياتى 

خلوزينى خواهيم پرداخت.
بايد مادرش را احضار مى كردم؟ 
و  بود  شده  تكه  هزار  كه  مادرى 
حتى حاج فتح ا.. مى گفت شمسى 
خانم ديگر چشمهايش مثل آفتاب 
ته  تاريكيه  مثل  شده  نميزند،  برق 

چاه.
نه
نه

نمى شد
پس خودم به ديدارش رفتم
حرف نميزد فقط مى باريد

تا باالخره با صدايى رنجور و لرزان 
عليم  مثله  رو  عباسم  من  گفت: 
بود.  هنرمند  پسرم  داشتم.  دوست 
شيرم  ولى  داشت  فرق  پسرم 
حاللش باشه هيچ وقت نديدم ما رو 
ما  بود  هرچى  برنجونه. 
ميرنجونديمش. ما مقصريم كه هى 
عباسم  كه  االنم  ميشد.  دور  ازمون 

واسه هميشه رفته.
ساعتى را با او هر طور بود صحبت 
مثل  درست  هم  پيرزن  كردم. 
پيرمرد هيچ نشانى از سرخوردگى 

نسبت به مانترا و كارها و افكارش 
نداشت.

چرا  قاضى  من  بودم.  كرده  اشتباه 
زود  چرا  ام  شده  بين  كوته  انقدر 
قضاوت كردم. چرا به شعور آدمها 
توهين كردم؟ پير باشند، خب كه 
چه؟ مگر هر كس سنتى بود يعنى 
بسته  چيز  همه  روى  را  چشمش 
است؟ نه نه، هرگز، هرگز اينطور 
نيست. حاج فتح ا...، شمسى خانم و 
را  سرشان  هيچكدام  على  حتى 
نكرده بودند زير برف! آن ها مى 
دانستند هر كس فكرى دارد و در 
دنيا هر كس راهى دارد و همينكه 
به كسى آسيب نزنى، همينكه درد 
ديگران درد تو باشد، همينكه هنوز 
بتپد  ديگران  براى  دلت  ته  كمى 
يعنى  اى،  شناخته  را  خدا  يعنى 

رسيده اى به مقصدت.
روى صندليم ميخكوب شده بودم.

گروه  فكس  خورد.  زنگ  تلفن 
آويساى  باره  در  بود  تحقيق 

نقاش...
فارغ  آويسا  بود  آمده  در گزارش 
و  زيبا  هنرهاى  دانشكده  التحصيل 
سبك  نقاشان  بهترين  از  يكى 
فارغ  عالى  نمره  با  و  بوده  خودش 
التحصيل شده و چند نمايشگاه بين 
بين  در  است.  داشته  هم  المللى 
بانويى  به  هنرمندان  و  دوستان 
آرام  و  چيره دست  و  فكر  خوش 
ى  سابقه  هيچ  است.  معروف 
نكته  يك  فقط  ندارد.  هم  كيفرى 
در  مدتى  او  كرد،  جلب  مرا  نظر 

آسايشگاه روانى بسترى بوده!

داشتم  كه  ارتباطاتى  از  استفاده  با 
ديدار  معالجش  پزشك  با  توانستم 

كنم.
اويسا  مورد  در  وارسته  دكتر 
شدم  متوجه  ميزد.  جالبى  حرفهاى 
در  پارانويا  علت  به  را  مدتى 
آسايشگاه بسترى بوده است. دكتر 
وارسته مى گفت آويسا خودش به 
را  وضعيتش  و  كرده  مراجعه  وى 
شرح داده و اين در حالى است كه 
در  است.  نداشته  نيز  اعتيادى  هيچ 
مورد دو ماه اقامت آويسا و رفتار 
و شخصيتش از دكتر سوال كردم. 
دكتر مى گفت او فردى عمق نگر 
و ژرف انديش است و اينطور افراد 
در بسيارى از مواقع چون با دنياى 
به  تضاد مى شوند  اطرافشان دچار 
به  كار  و  آورند  مى  روى  رويا 
حقيقت  كل  كه  رسد  مى  جايى 
را  اطرافشان  در  موجود  فيزيكى 
دنياى  در  انگار  كنند  مى  انكار 
شيشه اى خوشان زندگى مى كنند. 
مبتاليان  در  موارد  بيشتر  در  البته 
شود  نمى  ديده  تهاجمى  رفتار 
بخصوص اگر سريعا متوجه مشكل 
شده و به درمان تن دهند اما با اين 
حال اندك مواردى هم هستند كه 
در پى عدم پذيرش و سازگارى با 
جهان  پاكسازى  توهم  به  واقعيت 
جهان  دارند  دوست  و  رسند  مى 
خودشان را در واقعيت بسط دهند و 
چون معموال گوشه گيرند و كسى 
آن ها را درك نمى كند و جدى 
رفتارهاى  به  دست  گيرد  نمى 

خشونت آميز مى زنند.

بسيار درگير آويسا شده بودم. در 
مقام قاضى فكر مى كردم ماجرا را 
مى  شخصيتى  چنين  ام.  كرده  حل 
بويژه  باشد  بوده  مانترا  قاتل  تواند 
كه ارتباط نزديكى با وى داشته و 
را  قلمش  برترى  به  حس حسادت 
به  آويسا  حرفهاى  در  شد  مى  نيز 
افكار  اين  در  شد.  متوجه  وضوح 
بودم كه دكتر با صداى بلند رشته 
گفت:  و  كرد  پاره  را  افكارم 
تمام شدن  تا  لطفا  آآآااقاى قاضى 
حرفهايم به من گوش دهيد. كمى 
خودم را جمع و جور كردم و گفتم 

ادامه دهيد لطفا.
قاضى  اقاى  ببينيد  گفت  دكتر 
اين  از  برخى  است  درست 
شخصيتها دچار خشونت مى شوند 
اما خشونت نسبت به خودشان! مثل 

خود زنى و...
انگار ماجرا لحظه به لحظه تغيير مى 
كرد و پيكان اتهام هر بار به سويى 

مى چرخيد.
بعد از تمام شدن مالقاتم با دكتر دو 
مى  تكرار  ذهنم  در  كه  بود  جمله 
و  غمگين  پارانوييد  شخصيت  شد 

شخصيت خود آزار مهربان!
مستاصل شده بودم نمى دانستم چه 
كنم. در اين موارد بهترين كار اين 
است كه همه شواهد و ظن ها را 
مثل پازل كنار هم چيد تا تصوير 
بزرگتر نمايان شود. پس به دفترم 
به كنار  باز گشتم و شروع كردم 

هم چيدن فرضيه ها و شواهد.
هر كسى مى توانست قاتل باشد. از 
متهم  همه  آويسا  تا  خانم  شمسى 
است!  همين  من  شغل  چون  بودند 
اما يك چيزى جور در نمى آمد و 

آن هم خود مانترا بود!
او  ذهن  در  دانست  نمى  هيچكس 
واقعا چه مى گذشت. هيچ تعريف 

نداشتم.  خودش  از  اتكايى  قابل 
مى  نظر  به  و شكننده  متغير  بسيار 
آمد و كارهاى متناقضى مى كرد. 
و  داشت  آزاد  فكر  خودش  مثال 
هيچ جهت گيرى مذهبى يا فلسفى 
از طرفى  اما  يافت  شد  نمى  او  در 
به  احترام و ارزش  رفتارهايى مثل 
سنتى  قشر  در  معموال  كه  خانواده 
پررنگ تر است هم در او ديده مى 

شد.
گرفتم  تصميم  درماندگى  اوج  در 
اما  بزنم  جرم  صحنه  به  سرى 

منصرف شدم.
جا  آن  شد  مى  اى  تازه  چيز  چه   
پيدا كرد. با خودم گفتم اين وقت 

تلف كردن است!
قانونى  پزشكى  به  گرفتم  تصميم 
كالبد  جزييات  مورد  در  و  بروم 

شكافى مانترا بيشتر بدانم.
در مسير مدام به موضوع شخصيت 
فكر مى كردم. به راستى مانترا چه 
بود  ممكن  آيا  داشت.  شخصيتى 
را  پارانوييد  خصائص  از  بخشى 
چرا  بوده  اينطور  اگر  باشد.  داشته 
هميشه در كمك به خانواده آن هم 
واقعا  خودش  كه  مواردى  در 
حضور  نداشته  ها  آن  به  اعتقادى 
داشته است. اصال چرا از خانه فرار 
پارانوييد  فرد  يك  مثل  تا  نكرده 
كند.  فكرهايش  وقف  را  خودش 
يك چيزى جور در نمى آمد و من 
كه  گشتم  مى  چيزى  دنبال  بايد 

خودم هم نميدانستم چيست!
رسيدم.  قانونى  پزشكى  به 
بارها خوانده  بارها و  گزارشش را 
بودم. من چيز بيشترى مى خواستم 
پس با دكتر كالبد شكافش حرف 

زدم.
مى  كه  طور  همان  گفت  دكتر 
برخورد  مرگ  علت  نظر  به  دانيد 

جسم سخت به جمجمه بوده است 
وجود  اى  نكته  قاضى  جناب  اما 
است  همين  گفتم  اشتياق  با  دارد. 
دكتر  معماست.  كليد  نكته  همين 
لبخندى معنى دار زد و ادامه داد از 
گفتم  كنيد.  عجله  است  بعيد  شما 
دكتر جان تو مى خواهم تعطيالت 
را در خانه باشم. با نگاهى متعجب 
گفت فكر مى كنم بدجورى غرق 
اين پرونده شده ايد تعطيالت هفته 

گذشته بود!
يك لحظه عرق سرد تمام وجودم 
كرده  فراموش  من  گرفت.  فرا  را 
بودم و خانواده ام باز هم فداكارى 
كرده بودند حتى دختر كوچكم كه 
باغ وحش  به  او  با  بودم  داده  قول 
عجب  همسرم...  و  رفت  خواهم 
خودم  كنم  فك  من  هستم  ادمى 
روانى  آسايشگاه  به  همه  از  بيش 
را  خودم  بودم  مجبور  دارم.  نياز 
پرونده  به  و  كنم  جور  و  جمع 
دوباره  دقيقه  چند  از  بعد  برگردم. 

ادامه داديم...
نكته عجيبى كه در  قاضى  جناب 
بررسى هاى مكرر خود روى جسد 
چند  وجود  رسيدم  آن  به  متوفى 
روى  بويژه  بدن  روى  خراش 
ضربه  سمت  در  گوش  و  صورت 
خوره است. اين خراش هاى نسبتا 
افتاده  اتفاق  از برخورد  قبل  عميق 
و  عمق  و  نوع  به  توجه  با  است. 
حالت برش به نظر مى رسد با يك 
از  احتماال  و  تيز  خيلى  نه  جسم 
فاصله اى نزديك ايجاد شده است 
البته هنوز نمى توانم بگويم چجور 
مى  خبرتان  اما  است  بوده  جسمى 

كنم
اين  بخوابم  نتوانستم  صبح  تا  شب 

چه پرونده اى است؟
صبح باز هم رفتم سروقت پازلم.

پسرش  از  اينكه  با  ا...  فتح  حاج 
تعريف مى كرد اما هيچگاه حرفى 
از اين نزد كه مانترا را به دوستان 
و كسانى كه پيش آن ها اعتبارى 
داشت معرفى كرده باشد. در واقع 
در اين موارد فقط على كنار او بود. 
خب پس احتمال دارد چيزهايى را 
براى  باشد.  كرده  پنهان  من  از 
اعتقادات  با  نفوذى  پر  آدم  چنين 
سنتى حرف مردم بارگرانيست كه 
شايد تحملش را ديگر نداشته است.

كدام  و  است  مادر  خانم  شمسى 
مادر را ديده اى عيب فرزندش را 
به غير بگويد. با اين حال حرفى هم 
نزد كه مثال فالنى را برايش در نظر 
در  داشتم  دوست  مثال  يا  داشتم 
براى  اين  ببينمش و  دامادى  لباس 
كمى  مذهبى  و  سنتى  زنى  چنين 
عجيب است. گرچه توان فيزيكى 
سياست  ها  خانم  اما  ندارد  را  قتل 
هايى دارند كه كامال زنانه است و 
از راه هاى ديگرى مى توانسته او 
را بكشد مثال نفوذش در نزد حاج 

فتح ا... .
اگر چنين احتمالى باشد كه هست! 

پس او نيز مى تواند متهم باشد.
برسيم به على، اين جوان خوشايند 

عرف خانواده و محله و بازار.
هم  سنتى  اما  است  تر  فلسفى  على 
نظرات  هايش  نوشته  در  و  هست 
مخالف زيادى با فلسفه هاى نوگرا 
و تعصب عجيبى روى ارزش هاى 
هم  خودش  داشت.  گرا  سنت 
در  دارد.  اليه  اليه  شخصيتى 
اشاره  هرگز  هم  هايش  صحبت 
بود و  برادرم  مانترا  مثال  نكرد كه 
من هرچه كه بود دوستش داشتم و 
نزد  حرفى  هم  هنرش  مورد  در 
هنرى  چنين  مخالف  كال  انگار 

باشد!

مى  خانواده  خلف  ظاهرا  پسر 
بوده  زيادى  فشار  تحت  توانست 
برادرى  داشتن  كه  فشارى  باشد، 
نوگرا به او وارد مى كرد. ترس از 
حرف  خانوادگى،  اعتبار  و  آبرو 
مردم، عقايد خودش، خب جوانك 
مى  نيز  او  پس  بود  هم  تنومندى 
تواند متهم باشد و شايد متهم تر از 

بقيه!
اينكه  با  كه  هم  نقاش  آويساى 
و  دارد  روانى  بيمارى  سابقه 
درونگراست و كمى هم حسود اما 
شخصيتى  پزشكش  گفته  به 
دگرآزار نيست. اما حسادت گاهى 
مى تواند خطرناك باشد. به هرحال 
مويى سپيد كرده، استاد مانترا بوده، 
به  شاگردش  گرفتن  اوج  با  اما 
ديده  حس  اين  شده.  رانده  حاشيه 
اين  با  هنرمندى  براى  نشدن 
خصوصيات مى تواند انگيزه خوبى 
رقيب  كردن  نيست  سربه  براى 

باشد!
حاال كدامشان؟ شايد همه شان

قتل بوده يا يك حادثه؟
براى چه به آن مسيل رفته؟

اصال خودش رفته؟
آن زخمها از كجا آمده؟

يك  اول،  ى  نقطه  به  برگشتم  باز 
بودم  كرده  فراموش  را  مهم  جمله 
جمله اى كه در آن مانترا گفته بود 

هنر من جنايت است.
بايد  باشد  جنايت  هنر  اگر  خب 
بزنم  جناياتش  محل  به  هم  سرى 

شايد چيزى بيابم.
به سرعت به خانه شان و نيم طبقه 
روى پشت بام رفتم. پر بود از بوم 
حس  كه  هايى  نقاشى  و  رنگ  و 

عجيبى به آدم مى داد.
نفهميدمشان.  كردم  نگاه  هرچه 
ياد  نقاشى.  به  چه  را  قاضى  اصال 

افتادم و اينكه از فاصله  خراش ها 
آيا  بودند.  فوت  قبل  و  نزديك 
وسيله اى پيدا مى شد، آيا خودش 
اما  بود؟  كرده  زخمى  را  خودش 
نكشته  را  او  ها  زخم  آن  مطمئنا 

بودند.
هر چه گشتم چيزى پيدا نكردم. به 
آن  به  وخواستم  زدم  زنگ  آويسا 
كارشان  ابزار  مورد  در  بيايد.  جا 
سوال كردم. دنبال جسم تيزى بودم 
اما  كاردك!  فهميدم.  باالخره  و 
هرچه گشتيم آن را نيافتيم. باالخره 
از على كمك گرفتم. اولش طفره 
مى رفت تا باالخره لب باز كرد. با 
بغض  حاليكه  در  درمانده  حالتى 

خفه اش مى كرد، گفت:
پسره  گذاشتم،  مى  تنهاش  "نبايد 
قايم  روانى... آره من كاردك رو 
صدمه  خودش  به  بيشتر  تا  كردم 
نزنه. اون شب كه بحثمون شد سر 
ديدم كاردك  بود.  موضوع  همين 
فشار  و  صورتش  به  چسبونده  رو 
ميده. تمام صورتش خون بود و با 
با  كرد!  مى  نقاشى  داشت  خون 
عصبانيت و داد و بيداد كاردك رو 
گرفتم و گفتم حق ندارى اينكارو 
بكنى اگه مادر ببينه سكته مى كنه 
نكنه مى خواى بابا و مامان رو به 
كشتن بدى پسره ى ديوونه. بعد از 
رو  كاردك  يواشكى  بحث  و  جر 
تو انبارى قايم كردم و برگشتم و 
قايم كنه.  نقاشى رو  ازش خواستم 
صورتشو شستم زخم هاش رو هم 
تميز كردم. گفتم امشب نيا پايين 
بگيم  بهشون  اروم  اروم  بذار صبح 
شب  هم  همين  واسه  بوده.  اتفاقى 
رو نيومد پايين من هم گفتم بحث 
هم  شب  بينمون.  نبوده  خاصى 
 . حياط  تو  بود  رفته  همين  بخاطر 
قراره  فرداش  دونستم  مى  چه  من 

گم و گور بشه
كاردك را به پزشكى قانوى دادم 
عنوان  به  را  على  بازداشت  قرار  و 
متهم به قتل صادر كردم. بله او مى 
توانست باز هم دروغ گفته باشد. او 
را به تيم بازجويى سپردم. در كار 
نيست.  احساسات  براى  جايى  من 

بايد منطقى باشم.
آويسا را هم مرخص كردم البته به 
اين شرط كه از شهر خارج نشود و 

در دسترس باشد.
گشتم  چه  هر  را  كامل  روز  يك 
نقاشى را نيافتم. باز سراغ على رفتم. 
گفت تصاويرى با خون كشيده اما 
ناقص بوده و گفت نمى داند نقاشى 
چه شده فقط اين كه مانترا تا صبح 
بعد  و  رفت  مى  حوض  لب  دائم 

برميگشته به اتاقش.
چطور  داشت؟  مفهومى  چه  اين 
ذهن  نقاش  يك  شايد  بفهمم؟ 
نقاش ديگر را بهتر بفهمد پس به 
دنبال آويسا فرستادم و موضوع را 

به او گفتم.
باالخره يك  از ساعتى گشتن  بعد 
تابلوى نيمه كاره با رنگهاى آبى و 
هم  ناقص  كه  شد  پيدا  خاكسترى 
بود و اتفاقا به گفته آويسا برداشتى 
ها  رنگ  هم  هنوز  و  بود  رود  از 
كامال تثبيت نشده بود و اين يعنى 

از بقيه تابلوها تازه تر بود.
چه  اين  نبود.  كار  در  خونى  اما 

مفهومى دارد؟
على  دنبال  و  داشتم  نگه  را  آويسا 
فرستادم. او را كه آوردند خشم در 
طلبكارانه  و  ميزد  موج  چشمانش 
نگاهم ميكرد. مجبور شدم برخورد 
تصميم  از  و  باشم  داشته  محكمى 
نگاه  خوب  گفتم:  كنم پس  دفاع 
شايد  و  اصلى هستى  متهم  تو  كن 
ثابت كنى،  بتونى بى گناهيت رو 

اين همون نقاشيه؟
بعد از كمى مكث گفت نه

دوباره همه چيز داشت به بن بست 
دادم  دستور  نهايت  در  يرسيد.  م 
اخر  لحظه  كه  برگردانند  را  على 

گفت:
اون  بوم،  گوشه  اون  كنيد،  صبر 
اون شب  شده،  له  يكم  كه  گوشه 
زدم  و  گرفتم  ازش  رو  بوم  من 
خدا  به  بومه.  همون  اين  زمين، 
نقاشيه  اين  ولى  خودشه  مطمئنم 
وحشتناكى  تصوير  اون  لعنتى 

نيست كه بود
على را كه بردند من باز به فكر فرو 

رفتم.
اصال  شايد  كنم.  چه  دانستم  نمى 
نقاشى در كار نيست. اين بوم هم 
كه  ديده.  ضربه  و  افتاده  اتفاقى 
را  افكارم  آويسا  صداى  ناگهان 
من  ببينيد  قاضى  آقاى  كرد.  پاره 

فكرى دارم!
- بگو

عوض  رو  نقاشى  دعوا  بعد  شايد 
كرده. مى شه با زدن يه اليه رنگ 
پايه روى بوم نقش اوليه رو حذف 
كرد و نقاشى تازه اى روش كشيد 
مثل خيلى نقاشاى معروف مثال زير 
هم  اى  ديگه  اثر  موناليزا  نقاشى 

هست
چه  با  اما خب  نبود  هم  بدى  فكر 
مى  ثابت  را  حرف  اين  امكاناتى 
پشت  چجورى  باالخره  كرديم؟ 

تصوير را مى شد ديد؟
مثله  تابلوهايى  در  مسلما  ببينيد 
موناليزا براى اينكه كل اثر آسيب 
اليه  ميتونن  ايكس  پرتو  با  نبينه 
هاى نقاشى رو از هم تفكيك كنن. 
و  نداريم  ايكس  اشعه  ما  اينجا كه 
احتماال فراهم كردن شرايطش هم 

به اين آسونى نيست

گفتم پس چه كار مى شود كرد؟
باشيم. حاللى  يه حالل  دنبال  بايد 
كه رنگ رو پاك كنه اما خون رو 
نه. ببينيد رنگ هنوز كامل خشك 
نشده پس شايد اگه به دقت قسمت 
هاى ضخيم رو بتراشم و بعدش با 
حالل پاكش كنيم بشه چيزى پيدا 
استفاده  تورپنتاين  از  معموال  كرد. 
ميشه اما چون مى خوايم اگر خونى 
كنيم  حفظ  رو  اش  لكه  هست 
از  استفاده  و  تراشيدن  پيشنهادم 

مايع ظرفشوييه
و  قبول كردم  استيصال  نهايت  در 

آويسا شروع كرد.
حالى  در  ساعت  دو  تقريبا  از  بعد 
حياط  آن  حوض  دور  داشتم  كه 
فرياد  آويسا  زدم  مى  قدم  قديمى 
وااااى خدااا اينجاست. اون  كشيد: 

اينجاست...
به سرعت باال رفتم. روى بوم چيز 
وحشتناكى بود. چهره اى نه چندان 
با بزرگيه  طبيعى و بهم ريخته كه 
نامتناسبش نسبت به بقيه بدن توى 
توى  داشت  انگار  زد.  مى  ذوق 

گرداب فرو ميرفت
يك لحظه گويى در مغزم انفجارى 
وضوح  به  را  چيز  همه  داد.  رخ 

درك مى كردم.
اولين كارم تماس با بخش جنايى و 
صدور دستور آزادى على بينوا بود.

بعد هم چشم باز كردم ديدم كنار 
و  گرفتم  تماس  هستم.  اب  مسيل 
گروه تجسس را فرا خواندم. حتى 

يك غواص هم خواستم.
مى  متر  چند  به  آب  عمق  چون 
رسيد از غواص خواستم كه مسيل 

را از سطح تا كف بررسى كند
انگيز  شگفت  فهميدم  كه  چيزى 

بود!
مسيل  كف  غواص  گزارش  طبق 

يك  خب  كه  بود  ساختمانى  نخاله  از  پر 
از  براى خالصى  اما آسان  غيرقانونى  روش 
نخاله ها مى باشد. همچنين  درون مسيل به 
منطق  برخى  در  ها  ناهموارى  همين  خاطر 
گرداب ايجاد مى شود. حاال همه چيز روشن 

بود. پازل تكميل شده بود!
به دفترم باز گشتم و تابلوى معمايم را كامل 

كردم.
مانترا در يكى از مصاحبه هايش گفته بود:  
هنر و نقاشى در ذهن من مثل يك جنايت 
 ، رو  جنايت  اين  نتونم  روزى  اگر  ميمونه 
روى تابلو به تصوير بكشم و از ذهنم خارج 
كنم قطعا به نوع ديگرى اين جنايت بيرون 

ميزنه
طبق اظهارات آويسا و پزشك معالج مانترا 
متوجه شدم؛ سورئاليسم بيان و تثبيت تفكر 
دور از فرمان عقل است و رابطه اى با قوانين 
كالسيك  سبك  در  شناسى  زيبايى  منطقى 

ندارد.
ماجراى  كنار  در  بگذاريم  را  ها  اين  همه 
آن  روى  خون  شد  مشخص  كه  كاردك 

خون مانترا بوده است.
همچنين يافته هايمان در مسيل، كه نشان مى 
داد احتماال متوفى خود به درون مسيل پريده 
اثر  در  گرداب  در  شدن  گرفتار  از  بعد  و 
خفگى جان باخته و در اثر جريان تند اب و 
و  شكل  چنان  به  سخت  اجسام  با  برخورد 
شمايلى در آمده؛ به ويژه كه مرگ در اثر 
با جسم  برخورد جمجمه  از  پيش  و  خفگى 
قانونى  پزشك  نهايى  گزارش  در  سخت 
آورده شده بود و يافتن بخشهايى از پوست 
به  حاليكه  در  متوفى  شده  كنده  موى  و 
بر  بود  تاييدى  بودند  چسبيده  لباسهايش 
با  برخوردش  و  جسد  شدن  شناور  فرضيه 

موانع مسيل. 
از  تصويرى  به  مخوف  شبه  آن  نهايت  در 
بوم ختم  جنس خون و جنون روى سفيدى 

شد!

حاال زمان قضاوت بود و من به وضوح مى 
دانستم چه تصميمى بگيرم.

مانترا نقاش سورئال با پيشينه پارانويا و نگاه 
نظرش  و  اش  هنرى  سبك  به  متفاوتش 
كار  آنكه  از  بعد  هنر؛  و  نقاشى  درباره 
منظور  نتوانست  و  ماند  كاره  نيمه  نقاشيش 
خود را روى بوم پياده كند، در حالت خلصه 
و نيمه شيدا در حالى كه ديگر تقريبا تمام 
مسيل  به  بود  قطع شده  واقعيت  با  ارتباطش 
رفت تا شايد با درك بهتر و لمس انچه در 
ذهنش بود راهى براى بيان منظورش بيابد و 
متاسفانه آنقدر در تصوير خودش غرق شد 

كه جانش را از دست داد.
نقشى  به  تبديل  تا  كشت  را  خودش  مانترا 
بوم  روى  كامل  را  آن  نتوانست  كه  شود 

نقاشى كند.
از  بودند  افكارى  كه  شخص  يك  نه  قاتل 

جنس نقاشى!
 قتل روى بوم رخ داده بود!
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بوم  روى  قتل  داستان كوتاه 
واقعى  اى  پرونده  از  گرفته  بر 
بخش  دو  در  داستان  اين  است. 
باران   3 و   2 شماره  متوالى در 
نامه چاپ مى شود و در شماره 
باران نامه به بررسى اين  4 از 
و  اجتماعى  ابعاد  و  پرونده 
روانشناختى خودكشى و ديگر 
كشى توسط قاضى حسين بياتى 

خلوزينى خواهيم پرداخت.
بايد مادرش را احضار مى كردم؟ 
و  بود  شده  تكه  هزار  كه  مادرى 
حتى حاج فتح ا.. مى گفت شمسى 
خانم ديگر چشمهايش مثل آفتاب 
ته  تاريكيه  مثل  شده  نميزند،  برق 

چاه.
نه
نه

نمى شد
پس خودم به ديدارش رفتم
حرف نميزد فقط مى باريد

تا باالخره با صدايى رنجور و لرزان 
عليم  مثله  رو  عباسم  من  گفت: 
بود.  هنرمند  پسرم  داشتم.  دوست 
شيرم  ولى  داشت  فرق  پسرم 
حاللش باشه هيچ وقت نديدم ما رو 
ما  بود  هرچى  برنجونه. 
ميرنجونديمش. ما مقصريم كه هى 
عباسم  كه  االنم  ميشد.  دور  ازمون 

واسه هميشه رفته.
ساعتى را با او هر طور بود صحبت 
مثل  درست  هم  پيرزن  كردم. 
پيرمرد هيچ نشانى از سرخوردگى 

نسبت به مانترا و كارها و افكارش 
نداشت.

چرا  قاضى  من  بودم.  كرده  اشتباه 
زود  چرا  ام  شده  بين  كوته  انقدر 
قضاوت كردم. چرا به شعور آدمها 
توهين كردم؟ پير باشند، خب كه 
چه؟ مگر هر كس سنتى بود يعنى 
بسته  چيز  همه  روى  را  چشمش 
است؟ نه نه، هرگز، هرگز اينطور 
نيست. حاج فتح ا...، شمسى خانم و 
را  سرشان  هيچكدام  على  حتى 
نكرده بودند زير برف! آن ها مى 
دانستند هر كس فكرى دارد و در 
دنيا هر كس راهى دارد و همينكه 
به كسى آسيب نزنى، همينكه درد 
ديگران درد تو باشد، همينكه هنوز 
بتپد  ديگران  براى  دلت  ته  كمى 
يعنى  اى،  شناخته  را  خدا  يعنى 

رسيده اى به مقصدت.
روى صندليم ميخكوب شده بودم.

گروه  فكس  خورد.  زنگ  تلفن 
آويساى  باره  در  بود  تحقيق 

نقاش...
فارغ  آويسا  بود  آمده  در گزارش 
و  زيبا  هنرهاى  دانشكده  التحصيل 
سبك  نقاشان  بهترين  از  يكى 
فارغ  عالى  نمره  با  و  بوده  خودش 
التحصيل شده و چند نمايشگاه بين 
بين  در  است.  داشته  هم  المللى 
بانويى  به  هنرمندان  و  دوستان 
آرام  و  چيره دست  و  فكر  خوش 
ى  سابقه  هيچ  است.  معروف 
نكته  يك  فقط  ندارد.  هم  كيفرى 
در  مدتى  او  كرد،  جلب  مرا  نظر 

آسايشگاه روانى بسترى بوده!

داشتم  كه  ارتباطاتى  از  استفاده  با 
ديدار  معالجش  پزشك  با  توانستم 

كنم.
اويسا  مورد  در  وارسته  دكتر 
شدم  متوجه  ميزد.  جالبى  حرفهاى 
در  پارانويا  علت  به  را  مدتى 
آسايشگاه بسترى بوده است. دكتر 
وارسته مى گفت آويسا خودش به 
را  وضعيتش  و  كرده  مراجعه  وى 
شرح داده و اين در حالى است كه 
در  است.  نداشته  نيز  اعتيادى  هيچ 
مورد دو ماه اقامت آويسا و رفتار 
و شخصيتش از دكتر سوال كردم. 
دكتر مى گفت او فردى عمق نگر 
و ژرف انديش است و اينطور افراد 
در بسيارى از مواقع چون با دنياى 
به  تضاد مى شوند  اطرافشان دچار 
به  كار  و  آورند  مى  روى  رويا 
حقيقت  كل  كه  رسد  مى  جايى 
را  اطرافشان  در  موجود  فيزيكى 
دنياى  در  انگار  كنند  مى  انكار 
شيشه اى خوشان زندگى مى كنند. 
مبتاليان  در  موارد  بيشتر  در  البته 
شود  نمى  ديده  تهاجمى  رفتار 
بخصوص اگر سريعا متوجه مشكل 
شده و به درمان تن دهند اما با اين 
حال اندك مواردى هم هستند كه 
در پى عدم پذيرش و سازگارى با 
جهان  پاكسازى  توهم  به  واقعيت 
جهان  دارند  دوست  و  رسند  مى 
خودشان را در واقعيت بسط دهند و 
چون معموال گوشه گيرند و كسى 
آن ها را درك نمى كند و جدى 
رفتارهاى  به  دست  گيرد  نمى 

خشونت آميز مى زنند.

بسيار درگير آويسا شده بودم. در 
مقام قاضى فكر مى كردم ماجرا را 
مى  شخصيتى  چنين  ام.  كرده  حل 
بويژه  باشد  بوده  مانترا  قاتل  تواند 
كه ارتباط نزديكى با وى داشته و 
را  قلمش  برترى  به  حس حسادت 
به  آويسا  حرفهاى  در  شد  مى  نيز 
افكار  اين  در  شد.  متوجه  وضوح 
بودم كه دكتر با صداى بلند رشته 
گفت:  و  كرد  پاره  را  افكارم 
تمام شدن  تا  لطفا  آآآااقاى قاضى 
حرفهايم به من گوش دهيد. كمى 
خودم را جمع و جور كردم و گفتم 

ادامه دهيد لطفا.
قاضى  اقاى  ببينيد  گفت  دكتر 
اين  از  برخى  است  درست 
شخصيتها دچار خشونت مى شوند 
اما خشونت نسبت به خودشان! مثل 

خود زنى و...
انگار ماجرا لحظه به لحظه تغيير مى 
كرد و پيكان اتهام هر بار به سويى 

مى چرخيد.
بعد از تمام شدن مالقاتم با دكتر دو 
مى  تكرار  ذهنم  در  كه  بود  جمله 
و  غمگين  پارانوييد  شخصيت  شد 

شخصيت خود آزار مهربان!
مستاصل شده بودم نمى دانستم چه 
كنم. در اين موارد بهترين كار اين 
است كه همه شواهد و ظن ها را 
مثل پازل كنار هم چيد تا تصوير 
بزرگتر نمايان شود. پس به دفترم 
به كنار  باز گشتم و شروع كردم 

هم چيدن فرضيه ها و شواهد.
هر كسى مى توانست قاتل باشد. از 
متهم  همه  آويسا  تا  خانم  شمسى 
است!  همين  من  شغل  چون  بودند 
اما يك چيزى جور در نمى آمد و 

آن هم خود مانترا بود!
او  ذهن  در  دانست  نمى  هيچكس 
واقعا چه مى گذشت. هيچ تعريف 

نداشتم.  خودش  از  اتكايى  قابل 
مى  نظر  به  و شكننده  متغير  بسيار 
آمد و كارهاى متناقضى مى كرد. 
و  داشت  آزاد  فكر  خودش  مثال 
هيچ جهت گيرى مذهبى يا فلسفى 
از طرفى  اما  يافت  شد  نمى  او  در 
به  احترام و ارزش  رفتارهايى مثل 
سنتى  قشر  در  معموال  كه  خانواده 
پررنگ تر است هم در او ديده مى 

شد.
گرفتم  تصميم  درماندگى  اوج  در 
اما  بزنم  جرم  صحنه  به  سرى 

منصرف شدم.
جا  آن  شد  مى  اى  تازه  چيز  چه   
پيدا كرد. با خودم گفتم اين وقت 

تلف كردن است!
قانونى  پزشكى  به  گرفتم  تصميم 
كالبد  جزييات  مورد  در  و  بروم 

شكافى مانترا بيشتر بدانم.
در مسير مدام به موضوع شخصيت 
فكر مى كردم. به راستى مانترا چه 
بود  ممكن  آيا  داشت.  شخصيتى 
را  پارانوييد  خصائص  از  بخشى 
چرا  بوده  اينطور  اگر  باشد.  داشته 
هميشه در كمك به خانواده آن هم 
واقعا  خودش  كه  مواردى  در 
حضور  نداشته  ها  آن  به  اعتقادى 
داشته است. اصال چرا از خانه فرار 
پارانوييد  فرد  يك  مثل  تا  نكرده 
كند.  فكرهايش  وقف  را  خودش 
يك چيزى جور در نمى آمد و من 
كه  گشتم  مى  چيزى  دنبال  بايد 

خودم هم نميدانستم چيست!
رسيدم.  قانونى  پزشكى  به 
بارها خوانده  بارها و  گزارشش را 
بودم. من چيز بيشترى مى خواستم 
پس با دكتر كالبد شكافش حرف 

زدم.
مى  كه  طور  همان  گفت  دكتر 
برخورد  مرگ  علت  نظر  به  دانيد 

جسم سخت به جمجمه بوده است 
وجود  اى  نكته  قاضى  جناب  اما 
است  همين  گفتم  اشتياق  با  دارد. 
دكتر  معماست.  كليد  نكته  همين 
لبخندى معنى دار زد و ادامه داد از 
گفتم  كنيد.  عجله  است  بعيد  شما 
دكتر جان تو مى خواهم تعطيالت 
را در خانه باشم. با نگاهى متعجب 
گفت فكر مى كنم بدجورى غرق 
اين پرونده شده ايد تعطيالت هفته 

گذشته بود!
يك لحظه عرق سرد تمام وجودم 
كرده  فراموش  من  گرفت.  فرا  را 
بودم و خانواده ام باز هم فداكارى 
كرده بودند حتى دختر كوچكم كه 
باغ وحش  به  او  با  بودم  داده  قول 
عجب  همسرم...  و  رفت  خواهم 
خودم  كنم  فك  من  هستم  ادمى 
روانى  آسايشگاه  به  همه  از  بيش 
را  خودم  بودم  مجبور  دارم.  نياز 
پرونده  به  و  كنم  جور  و  جمع 
دوباره  دقيقه  چند  از  بعد  برگردم. 

ادامه داديم...
نكته عجيبى كه در  قاضى  جناب 
بررسى هاى مكرر خود روى جسد 
چند  وجود  رسيدم  آن  به  متوفى 
روى  بويژه  بدن  روى  خراش 
ضربه  سمت  در  گوش  و  صورت 
خوره است. اين خراش هاى نسبتا 
افتاده  اتفاق  از برخورد  قبل  عميق 
و  عمق  و  نوع  به  توجه  با  است. 
حالت برش به نظر مى رسد با يك 
از  احتماال  و  تيز  خيلى  نه  جسم 
فاصله اى نزديك ايجاد شده است 
البته هنوز نمى توانم بگويم چجور 
مى  خبرتان  اما  است  بوده  جسمى 

كنم
اين  بخوابم  نتوانستم  صبح  تا  شب 

چه پرونده اى است؟
صبح باز هم رفتم سروقت پازلم.

پسرش  از  اينكه  با  ا...  فتح  حاج 
تعريف مى كرد اما هيچگاه حرفى 
از اين نزد كه مانترا را به دوستان 
و كسانى كه پيش آن ها اعتبارى 
داشت معرفى كرده باشد. در واقع 
در اين موارد فقط على كنار او بود. 
خب پس احتمال دارد چيزهايى را 
براى  باشد.  كرده  پنهان  من  از 
اعتقادات  با  نفوذى  پر  آدم  چنين 
سنتى حرف مردم بارگرانيست كه 
شايد تحملش را ديگر نداشته است.
كدام  و  است  مادر  خانم  شمسى 
مادر را ديده اى عيب فرزندش را 
به غير بگويد. با اين حال حرفى هم 
نزد كه مثال فالنى را برايش در نظر 
در  داشتم  دوست  مثال  يا  داشتم 
براى  اين  ببينمش و  دامادى  لباس 
كمى  مذهبى  و  سنتى  زنى  چنين 
عجيب است. گرچه توان فيزيكى 
سياست  ها  خانم  اما  ندارد  را  قتل 
هايى دارند كه كامال زنانه است و 
از راه هاى ديگرى مى توانسته او 
را بكشد مثال نفوذش در نزد حاج 

فتح ا... .
اگر چنين احتمالى باشد كه هست! 

پس او نيز مى تواند متهم باشد.
برسيم به على، اين جوان خوشايند 

عرف خانواده و محله و بازار.
هم  سنتى  اما  است  تر  فلسفى  على 
نظرات  هايش  نوشته  در  و  هست 
مخالف زيادى با فلسفه هاى نوگرا 
و تعصب عجيبى روى ارزش هاى 
هم  خودش  داشت.  گرا  سنت 
در  دارد.  اليه  اليه  شخصيتى 
اشاره  هرگز  هم  هايش  صحبت 
بود و  برادرم  مانترا  مثال  نكرد كه 
من هرچه كه بود دوستش داشتم و 
نزد  حرفى  هم  هنرش  مورد  در 
هنرى  چنين  مخالف  كال  انگار 

باشد!

مى  خانواده  خلف  ظاهرا  پسر 
بوده  زيادى  فشار  تحت  توانست 
برادرى  داشتن  كه  فشارى  باشد، 
نوگرا به او وارد مى كرد. ترس از 
حرف  خانوادگى،  اعتبار  و  آبرو 
مردم، عقايد خودش، خب جوانك 
مى  نيز  او  پس  بود  هم  تنومندى 
تواند متهم باشد و شايد متهم تر از 

بقيه!
اينكه  با  كه  هم  نقاش  آويساى 
و  دارد  روانى  بيمارى  سابقه 
درونگراست و كمى هم حسود اما 
شخصيتى  پزشكش  گفته  به 
دگرآزار نيست. اما حسادت گاهى 
مى تواند خطرناك باشد. به هرحال 
مويى سپيد كرده، استاد مانترا بوده، 
به  شاگردش  گرفتن  اوج  با  اما 
ديده  حس  اين  شده.  رانده  حاشيه 
اين  با  هنرمندى  براى  نشدن 
خصوصيات مى تواند انگيزه خوبى 
رقيب  كردن  نيست  سربه  براى 

باشد!
حاال كدامشان؟ شايد همه شان

قتل بوده يا يك حادثه؟
براى چه به آن مسيل رفته؟

اصال خودش رفته؟
آن زخمها از كجا آمده؟

يك  اول،  ى  نقطه  به  برگشتم  باز 
بودم  كرده  فراموش  را  مهم  جمله 
جمله اى كه در آن مانترا گفته بود 

هنر من جنايت است.
بايد  باشد  جنايت  هنر  اگر  خب 
بزنم  جناياتش  محل  به  هم  سرى 

شايد چيزى بيابم.
به سرعت به خانه شان و نيم طبقه 
روى پشت بام رفتم. پر بود از بوم 
حس  كه  هايى  نقاشى  و  رنگ  و 

عجيبى به آدم مى داد.
نفهميدمشان.  كردم  نگاه  هرچه 
ياد  نقاشى.  به  چه  را  قاضى  اصال 

افتادم و اينكه از فاصله  خراش ها 
آيا  بودند.  فوت  قبل  و  نزديك 
وسيله اى پيدا مى شد، آيا خودش 
اما  بود؟  كرده  زخمى  را  خودش 
نكشته  را  او  ها  زخم  آن  مطمئنا 

بودند.
هر چه گشتم چيزى پيدا نكردم. به 
آن  به  وخواستم  زدم  زنگ  آويسا 
كارشان  ابزار  مورد  در  بيايد.  جا 
سوال كردم. دنبال جسم تيزى بودم 
اما  كاردك!  فهميدم.  باالخره  و 
هرچه گشتيم آن را نيافتيم. باالخره 
از على كمك گرفتم. اولش طفره 
مى رفت تا باالخره لب باز كرد. با 
بغض  حاليكه  در  درمانده  حالتى 

خفه اش مى كرد، گفت:
پسره  گذاشتم،  مى  تنهاش  نبايد 
قايم  روانى... آره من كاردك رو 
صدمه  خودش  به  بيشتر  تا  كردم 
نزنه. اون شب كه بحثمون شد سر 
ديدم كاردك  بود.  موضوع  همين 
فشار  و  صورتش  به  چسبونده  رو 
ميده. تمام صورتش خون بود و با 
با  كرد!  مى  نقاشى  داشت  خون 
عصبانيت و داد و بيداد كاردك رو 
گرفتم و گفتم حق ندارى اينكارو 
بكنى اگه مادر ببينه سكته مى كنه 
نكنه مى خواى بابا و مامان رو به 
كشتن بدى پسره ى ديوونه. بعد از 
رو  كاردك  يواشكى  بحث  و  جر 
تو انبارى قايم كردم و برگشتم و 
قايم كنه.  نقاشى رو  ازش خواستم 
صورتشو شستم زخم هاش رو هم 
تميز كردم. گفتم امشب نيا پايين 
بگيم  بهشون  اروم  اروم  بذار صبح 
شب  هم  همين  واسه  بوده.  اتفاقى 
رو نيومد پايين من هم گفتم بحث 
هم  شب  بينمون.  نبوده  خاصى 
 . حياط  تو  بود  رفته  همين  بخاطر 
قراره  فرداش  دونستم  مى  چه  من 

گم و گور بشه"
كاردك را به پزشكى قانوى دادم 
عنوان  به  را  على  بازداشت  قرار  و 
متهم به قتل صادر كردم. بله او مى 
توانست باز هم دروغ گفته باشد. او 
را به تيم بازجويى سپردم. در كار 
نيست.  احساسات  براى  جايى  من 

بايد منطقى باشم.
آويسا را هم مرخص كردم البته به 
اين شرط كه از شهر خارج نشود و 

در دسترس باشد.
گشتم  چه  هر  را  كامل  روز  يك 
نقاشى را نيافتم. باز سراغ على رفتم. 
گفت تصاويرى با خون كشيده اما 
ناقص بوده و گفت نمى داند نقاشى 
چه شده فقط اين كه مانترا تا صبح 
بعد  و  رفت  مى  حوض  لب  دائم 

برميگشته به اتاقش.
چطور  داشت؟  مفهومى  چه  اين 
ذهن  نقاش  يك  شايد  بفهمم؟ 
نقاش ديگر را بهتر بفهمد پس به 
دنبال آويسا فرستادم و موضوع را 

به او گفتم.
باالخره يك  از ساعتى گشتن  بعد 
تابلوى نيمه كاره با رنگهاى آبى و 
هم  ناقص  كه  شد  پيدا  خاكسترى 
بود و اتفاقا به گفته آويسا برداشتى 
ها  رنگ  هم  هنوز  و  بود  رود  از 
كامال تثبيت نشده بود و اين يعنى 

از بقيه تابلوها تازه تر بود.
چه  اين  نبود.  كار  در  خونى  اما 

مفهومى دارد؟
على  دنبال  و  داشتم  نگه  را  آويسا 
فرستادم. او را كه آوردند خشم در 
طلبكارانه  و  ميزد  موج  چشمانش 
نگاهم ميكرد. مجبور شدم برخورد 
تصميم  از  و  باشم  داشته  محكمى 
نگاه  "خوب  گفتم:  كنم پس  دفاع 
شايد  و  اصلى هستى  متهم  تو  كن 
ثابت كنى،  بتونى بى گناهيت رو 

اين همون نقاشيه؟"
بعد از كمى مكث گفت نه

دوباره همه چيز داشت به بن بست 
دادم  دستور  نهايت  در  يرسيد.  م 
اخر  لحظه  كه  برگردانند  را  على 

گفت:
اون  بوم،  گوشه  اون  كنيد،  "صبر 

اون شب  شده،  له  يكم  كه  گوشه 
زدم  و  گرفتم  ازش  رو  بوم  من 
خدا  به  بومه.  همون  اين  زمين، 
نقاشيه  اين  ولى  خودشه  مطمئنم 
وحشتناكى  تصوير  اون  لعنتى 

نيست كه بود"
على را كه بردند من باز به فكر فرو 

رفتم.
اصال  شايد  كنم.  چه  دانستم  نمى 
نقاشى در كار نيست. اين بوم هم 
كه  ديده.  ضربه  و  افتاده  اتفاقى 
را  افكارم  آويسا  صداى  ناگهان 
من  ببينيد  قاضى  آقاى  كرد.  پاره 

فكرى دارم!
- بگو

عوض  رو  نقاشى  دعوا  بعد  "شايد 

كرده. مى شه با زدن يه اليه رنگ 
پايه روى بوم نقش اوليه رو حذف 
كرد و نقاشى تازه اى روش كشيد 
مثل خيلى نقاشاى معروف مثال زير 
هم  اى  ديگه  اثر  موناليزا  نقاشى 

هست"
چه  با  اما خب  نبود  هم  بدى  فكر 
مى  ثابت  را  حرف  اين  امكاناتى 
پشت  چجورى  باالخره  كرديم؟ 

تصوير را مى شد ديد؟
مثله  تابلوهايى  در  مسلما  "ببينيد 
موناليزا براى اينكه كل اثر آسيب 
اليه  ميتونن  ايكس  پرتو  با  نبينه 
هاى نقاشى رو از هم تفكيك كنن. 
و  نداريم  ايكس  اشعه  ما  اينجا كه 
احتماال فراهم كردن شرايطش هم 

به اين آسونى نيست"

گفتم پس چه كار مى شود كرد؟
باشيم. حاللى  يه حالل  دنبال  "بايد 
كه رنگ رو پاك كنه اما خون رو 
نه. ببينيد رنگ هنوز كامل خشك 
نشده پس شايد اگه به دقت قسمت 
هاى ضخيم رو بتراشم و بعدش با 
حالل پاكش كنيم بشه چيزى پيدا 
استفاده  تورپنتاين  از  معموال  كرد. 
ميشه اما چون مى خوايم اگر خونى 
كنيم  حفظ  رو  اش  لكه  هست 
از  استفاده  و  تراشيدن  پيشنهادم 

مايع ظرفشوييه"
و  قبول كردم  استيصال  نهايت  در 

آويسا شروع كرد.
حالى  در  ساعت  دو  تقريبا  از  بعد 
حياط  آن  حوض  دور  داشتم  كه 
فرياد  آويسا  زدم  مى  قدم  قديمى 
كشيد: "وااااى خدااا اينجاست. اون 

اينجاست..."
به سرعت باال رفتم. روى بوم چيز 
وحشتناكى بود. چهره اى نه چندان 
با بزرگيه  طبيعى و بهم ريخته كه 
نامتناسبش نسبت به بقيه بدن توى 
توى  داشت  انگار  زد.  مى  ذوق 

گرداب فرو ميرفت
يك لحظه گويى در مغزم انفجارى 
وضوح  به  را  چيز  همه  داد.  رخ 

درك مى كردم.
اولين كارم تماس با بخش جنايى و 
صدور دستور آزادى على بينوا بود.

بعد هم چشم باز كردم ديدم كنار 
و  گرفتم  تماس  هستم.  اب  مسيل 
گروه تجسس را فرا خواندم. حتى 

يك غواص هم خواستم.
مى  متر  چند  به  آب  عمق  چون 
رسيد از غواص خواستم كه مسيل 

را از سطح تا كف بررسى كند
انگيز  شگفت  فهميدم  كه  چيزى 

بود!
مسيل  كف  غواص  گزارش  طبق 

يك  خب  كه  بود  ساختمانى  نخاله  از  پر 
از  براى خالصى  اما آسان  غيرقانونى  روش 
نخاله ها مى باشد. همچنين  درون مسيل به 
منطق  برخى  در  ها  ناهموارى  همين  خاطر 
گرداب ايجاد مى شود. حاال همه چيز روشن 

بود. پازل تكميل شده بود!
به دفترم باز گشتم و تابلوى معمايم را كامل 

كردم.
مانترا در يكى از مصاحبه هايش گفته بود:  
هنر و نقاشى در ذهن من مثل يك جنايت 
 ، رو  جنايت  اين  نتونم  روزى  اگر  ميمونه 
روى تابلو به تصوير بكشم و از ذهنم خارج 
كنم قطعا به نوع ديگرى اين جنايت بيرون 

ميزنه
طبق اظهارات آويسا و پزشك معالج مانترا 
متوجه شدم؛ سورئاليسم بيان و تثبيت تفكر 
دور از فرمان عقل است و رابطه اى با قوانين 
كالسيك  سبك  در  شناسى  زيبايى  منطقى 

ندارد.
ماجراى  كنار  در  بگذاريم  را  ها  اين  همه 
آن  روى  خون  شد  مشخص  كه  كاردك 

خون مانترا بوده است.
همچنين يافته هايمان در مسيل، كه نشان مى 
داد احتماال متوفى خود به درون مسيل پريده 
اثر  در  گرداب  در  شدن  گرفتار  از  بعد  و 
خفگى جان باخته و در اثر جريان تند اب و 
و  شكل  چنان  به  سخت  اجسام  با  برخورد 
شمايلى در آمده؛ به ويژه كه مرگ در اثر 
با جسم  برخورد جمجمه  از  پيش  و  خفگى 
قانونى  پزشك  نهايى  گزارش  در  سخت 
آورده شده بود و يافتن بخشهايى از پوست 
به  حاليكه  در  متوفى  شده  كنده  موى  و 
بر  بود  تاييدى  بودند  چسبيده  لباسهايش 
با  برخوردش  و  جسد  شدن  شناور  فرضيه 

موانع مسيل. 
از  تصويرى  به  مخوف  شبه  آن  نهايت  در 
بوم ختم  جنس خون و جنون روى سفيدى 

شد!

حاال زمان قضاوت بود و من به وضوح مى 
دانستم چه تصميمى بگيرم.

مانترا نقاش سورئال با پيشينه پارانويا و نگاه 
نظرش  و  اش  هنرى  سبك  به  متفاوتش 
كار  آنكه  از  بعد  هنر؛  و  نقاشى  درباره 
منظور  نتوانست  و  ماند  كاره  نيمه  نقاشيش 
خود را روى بوم پياده كند، در حالت خلصه 
و نيمه شيدا در حالى كه ديگر تقريبا تمام 
مسيل  به  بود  قطع شده  واقعيت  با  ارتباطش 
رفت تا شايد با درك بهتر و لمس انچه در 
ذهنش بود راهى براى بيان منظورش بيابد و 
متاسفانه آنقدر در تصوير خودش غرق شد 

كه جانش را از دست داد.
نقشى  به  تبديل  تا  كشت  را  خودش  مانترا 
بوم  روى  كامل  را  آن  نتوانست  كه  شود 

نقاشى كند.
از  بودند  افكارى  كه  شخص  يك  نه  قاتل 

جنس نقاشى!
 قتل روى بوم رخ داده بود!
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بوم  روى  قتل  داستان كوتاه 
واقعى  اى  پرونده  از  گرفته  بر 
بخش  دو  در  داستان  اين  است. 
باران   3 و   2 شماره  متوالى در 
نامه چاپ مى شود و در شماره 
باران نامه به بررسى اين  4 از 
و  اجتماعى  ابعاد  و  پرونده 
روانشناختى خودكشى و ديگر 
كشى توسط قاضى حسين بياتى 

خلوزينى خواهيم پرداخت.
بايد مادرش را احضار مى كردم؟ 
و  بود  شده  تكه  هزار  كه  مادرى 
حتى حاج فتح ا.. مى گفت شمسى 
خانم ديگر چشمهايش مثل آفتاب 
ته  تاريكيه  مثل  شده  نميزند،  برق 

چاه.
نه
نه

نمى شد
پس خودم به ديدارش رفتم
حرف نميزد فقط مى باريد

تا باالخره با صدايى رنجور و لرزان 
عليم  مثله  رو  عباسم  من  گفت: 
بود.  هنرمند  پسرم  داشتم.  دوست 
شيرم  ولى  داشت  فرق  پسرم 
حاللش باشه هيچ وقت نديدم ما رو 
ما  بود  هرچى  برنجونه. 
ميرنجونديمش. ما مقصريم كه هى 
عباسم  كه  االنم  ميشد.  دور  ازمون 

واسه هميشه رفته.
ساعتى را با او هر طور بود صحبت 
مثل  درست  هم  پيرزن  كردم. 
پيرمرد هيچ نشانى از سرخوردگى 

نسبت به مانترا و كارها و افكارش 
نداشت.

چرا  قاضى  من  بودم.  كرده  اشتباه 
زود  چرا  ام  شده  بين  كوته  انقدر 
قضاوت كردم. چرا به شعور آدمها 
توهين كردم؟ پير باشند، خب كه 
چه؟ مگر هر كس سنتى بود يعنى 
بسته  چيز  همه  روى  را  چشمش 
است؟ نه نه، هرگز، هرگز اينطور 
نيست. حاج فتح ا...، شمسى خانم و 
را  سرشان  هيچكدام  على  حتى 
نكرده بودند زير برف! آن ها مى 
دانستند هر كس فكرى دارد و در 
دنيا هر كس راهى دارد و همينكه 
به كسى آسيب نزنى، همينكه درد 
ديگران درد تو باشد، همينكه هنوز 
بتپد  ديگران  براى  دلت  ته  كمى 
يعنى  اى،  شناخته  را  خدا  يعنى 

رسيده اى به مقصدت.
روى صندليم ميخكوب شده بودم.

گروه  فكس  خورد.  زنگ  تلفن 
آويساى  باره  در  بود  تحقيق 

نقاش...
فارغ  آويسا  بود  آمده  در گزارش 
و  زيبا  هنرهاى  دانشكده  التحصيل 
سبك  نقاشان  بهترين  از  يكى 
فارغ  عالى  نمره  با  و  بوده  خودش 
التحصيل شده و چند نمايشگاه بين 
بين  در  است.  داشته  هم  المللى 
بانويى  به  هنرمندان  و  دوستان 
آرام  و  چيره دست  و  فكر  خوش 
ى  سابقه  هيچ  است.  معروف 
نكته  يك  فقط  ندارد.  هم  كيفرى 
در  مدتى  او  كرد،  جلب  مرا  نظر 

آسايشگاه روانى بسترى بوده!

داشتم  كه  ارتباطاتى  از  استفاده  با 
ديدار  معالجش  پزشك  با  توانستم 

كنم.
اويسا  مورد  در  وارسته  دكتر 
شدم  متوجه  ميزد.  جالبى  حرفهاى 
در  پارانويا  علت  به  را  مدتى 
آسايشگاه بسترى بوده است. دكتر 
وارسته مى گفت آويسا خودش به 
را  وضعيتش  و  كرده  مراجعه  وى 
شرح داده و اين در حالى است كه 
در  است.  نداشته  نيز  اعتيادى  هيچ 
مورد دو ماه اقامت آويسا و رفتار 
و شخصيتش از دكتر سوال كردم. 
دكتر مى گفت او فردى عمق نگر 
و ژرف انديش است و اينطور افراد 
در بسيارى از مواقع چون با دنياى 
به  تضاد مى شوند  اطرافشان دچار 
به  كار  و  آورند  مى  روى  رويا 
حقيقت  كل  كه  رسد  مى  جايى 
را  اطرافشان  در  موجود  فيزيكى 
دنياى  در  انگار  كنند  مى  انكار 
شيشه اى خوشان زندگى مى كنند. 
مبتاليان  در  موارد  بيشتر  در  البته 
شود  نمى  ديده  تهاجمى  رفتار 
بخصوص اگر سريعا متوجه مشكل 
شده و به درمان تن دهند اما با اين 
حال اندك مواردى هم هستند كه 
در پى عدم پذيرش و سازگارى با 
جهان  پاكسازى  توهم  به  واقعيت 
جهان  دارند  دوست  و  رسند  مى 
خودشان را در واقعيت بسط دهند و 
چون معموال گوشه گيرند و كسى 
آن ها را درك نمى كند و جدى 
رفتارهاى  به  دست  گيرد  نمى 

خشونت آميز مى زنند.

بسيار درگير آويسا شده بودم. در 
مقام قاضى فكر مى كردم ماجرا را 
مى  شخصيتى  چنين  ام.  كرده  حل 
بويژه  باشد  بوده  مانترا  قاتل  تواند 
كه ارتباط نزديكى با وى داشته و 
را  قلمش  برترى  به  حس حسادت 
به  آويسا  حرفهاى  در  شد  مى  نيز 
افكار  اين  در  شد.  متوجه  وضوح 
بودم كه دكتر با صداى بلند رشته 
گفت:  و  كرد  پاره  را  افكارم 
تمام شدن  تا  لطفا  آآآااقاى قاضى 
حرفهايم به من گوش دهيد. كمى 
خودم را جمع و جور كردم و گفتم 

ادامه دهيد لطفا.
قاضى  اقاى  ببينيد  گفت  دكتر 
اين  از  برخى  است  درست 
شخصيتها دچار خشونت مى شوند 
اما خشونت نسبت به خودشان! مثل 

خود زنى و...
انگار ماجرا لحظه به لحظه تغيير مى 
كرد و پيكان اتهام هر بار به سويى 

مى چرخيد.
بعد از تمام شدن مالقاتم با دكتر دو 
مى  تكرار  ذهنم  در  كه  بود  جمله 
و  غمگين  پارانوييد  شخصيت  شد 

شخصيت خود آزار مهربان!
مستاصل شده بودم نمى دانستم چه 
كنم. در اين موارد بهترين كار اين 
است كه همه شواهد و ظن ها را 
مثل پازل كنار هم چيد تا تصوير 
بزرگتر نمايان شود. پس به دفترم 
به كنار  باز گشتم و شروع كردم 

هم چيدن فرضيه ها و شواهد.
هر كسى مى توانست قاتل باشد. از 
متهم  همه  آويسا  تا  خانم  شمسى 
است!  همين  من  شغل  چون  بودند 
اما يك چيزى جور در نمى آمد و 

آن هم خود مانترا بود!
او  ذهن  در  دانست  نمى  هيچكس 
واقعا چه مى گذشت. هيچ تعريف 

نداشتم.  خودش  از  اتكايى  قابل 
مى  نظر  به  و شكننده  متغير  بسيار 
آمد و كارهاى متناقضى مى كرد. 
و  داشت  آزاد  فكر  خودش  مثال 
هيچ جهت گيرى مذهبى يا فلسفى 
از طرفى  اما  يافت  شد  نمى  او  در 
به  احترام و ارزش  رفتارهايى مثل 
سنتى  قشر  در  معموال  كه  خانواده 
پررنگ تر است هم در او ديده مى 

شد.
گرفتم  تصميم  درماندگى  اوج  در 
اما  بزنم  جرم  صحنه  به  سرى 

منصرف شدم.
جا  آن  شد  مى  اى  تازه  چيز  چه   
پيدا كرد. با خودم گفتم اين وقت 

تلف كردن است!
قانونى  پزشكى  به  گرفتم  تصميم 
كالبد  جزييات  مورد  در  و  بروم 

شكافى مانترا بيشتر بدانم.
در مسير مدام به موضوع شخصيت 
فكر مى كردم. به راستى مانترا چه 
بود  ممكن  آيا  داشت.  شخصيتى 
را  پارانوييد  خصائص  از  بخشى 
چرا  بوده  اينطور  اگر  باشد.  داشته 
هميشه در كمك به خانواده آن هم 
واقعا  خودش  كه  مواردى  در 
حضور  نداشته  ها  آن  به  اعتقادى 
داشته است. اصال چرا از خانه فرار 
پارانوييد  فرد  يك  مثل  تا  نكرده 
كند.  فكرهايش  وقف  را  خودش 
يك چيزى جور در نمى آمد و من 
كه  گشتم  مى  چيزى  دنبال  بايد 

خودم هم نميدانستم چيست!
رسيدم.  قانونى  پزشكى  به 
بارها خوانده  بارها و  گزارشش را 
بودم. من چيز بيشترى مى خواستم 
پس با دكتر كالبد شكافش حرف 

زدم.
مى  كه  طور  همان  گفت  دكتر 
برخورد  مرگ  علت  نظر  به  دانيد 

جسم سخت به جمجمه بوده است 
وجود  اى  نكته  قاضى  جناب  اما 
است  همين  گفتم  اشتياق  با  دارد. 
دكتر  معماست.  كليد  نكته  همين 
لبخندى معنى دار زد و ادامه داد از 
گفتم  كنيد.  عجله  است  بعيد  شما 
دكتر جان تو مى خواهم تعطيالت 
را در خانه باشم. با نگاهى متعجب 
گفت فكر مى كنم بدجورى غرق 
اين پرونده شده ايد تعطيالت هفته 

گذشته بود!
يك لحظه عرق سرد تمام وجودم 
كرده  فراموش  من  گرفت.  فرا  را 
بودم و خانواده ام باز هم فداكارى 
كرده بودند حتى دختر كوچكم كه 
باغ وحش  به  او  با  بودم  داده  قول 
عجب  همسرم...  و  رفت  خواهم 
خودم  كنم  فك  من  هستم  ادمى 
روانى  آسايشگاه  به  همه  از  بيش 
را  خودم  بودم  مجبور  دارم.  نياز 
پرونده  به  و  كنم  جور  و  جمع 
دوباره  دقيقه  چند  از  بعد  برگردم. 

ادامه داديم...
نكته عجيبى كه در  قاضى  جناب 
بررسى هاى مكرر خود روى جسد 
چند  وجود  رسيدم  آن  به  متوفى 
روى  بويژه  بدن  روى  خراش 
ضربه  سمت  در  گوش  و  صورت 
خوره است. اين خراش هاى نسبتا 
افتاده  اتفاق  از برخورد  قبل  عميق 
و  عمق  و  نوع  به  توجه  با  است. 
حالت برش به نظر مى رسد با يك 
از  احتماال  و  تيز  خيلى  نه  جسم 
فاصله اى نزديك ايجاد شده است 
البته هنوز نمى توانم بگويم چجور 
مى  خبرتان  اما  است  بوده  جسمى 

كنم
اين  بخوابم  نتوانستم  صبح  تا  شب 

چه پرونده اى است؟
صبح باز هم رفتم سروقت پازلم.

پسرش  از  اينكه  با  ا...  فتح  حاج 
تعريف مى كرد اما هيچگاه حرفى 
از اين نزد كه مانترا را به دوستان 
و كسانى كه پيش آن ها اعتبارى 
داشت معرفى كرده باشد. در واقع 
در اين موارد فقط على كنار او بود. 
خب پس احتمال دارد چيزهايى را 
براى  باشد.  كرده  پنهان  من  از 
اعتقادات  با  نفوذى  پر  آدم  چنين 
سنتى حرف مردم بارگرانيست كه 
شايد تحملش را ديگر نداشته است.

كدام  و  است  مادر  خانم  شمسى 
مادر را ديده اى عيب فرزندش را 
به غير بگويد. با اين حال حرفى هم 
نزد كه مثال فالنى را برايش در نظر 
در  داشتم  دوست  مثال  يا  داشتم 
براى  اين  ببينمش و  دامادى  لباس 
كمى  مذهبى  و  سنتى  زنى  چنين 
عجيب است. گرچه توان فيزيكى 
سياست  ها  خانم  اما  ندارد  را  قتل 
هايى دارند كه كامال زنانه است و 
از راه هاى ديگرى مى توانسته او 
را بكشد مثال نفوذش در نزد حاج 

فتح ا... .
اگر چنين احتمالى باشد كه هست! 

پس او نيز مى تواند متهم باشد.
برسيم به على، اين جوان خوشايند 

عرف خانواده و محله و بازار.
هم  سنتى  اما  است  تر  فلسفى  على 
نظرات  هايش  نوشته  در  و  هست 
مخالف زيادى با فلسفه هاى نوگرا 
و تعصب عجيبى روى ارزش هاى 
هم  خودش  داشت.  گرا  سنت 
در  دارد.  اليه  اليه  شخصيتى 
اشاره  هرگز  هم  هايش  صحبت 
بود و  برادرم  مانترا  مثال  نكرد كه 
من هرچه كه بود دوستش داشتم و 
نزد  حرفى  هم  هنرش  مورد  در 
هنرى  چنين  مخالف  كال  انگار 

باشد!

مى  خانواده  خلف  ظاهرا  پسر 
بوده  زيادى  فشار  تحت  توانست 
برادرى  داشتن  كه  فشارى  باشد، 
نوگرا به او وارد مى كرد. ترس از 
حرف  خانوادگى،  اعتبار  و  آبرو 
مردم، عقايد خودش، خب جوانك 
مى  نيز  او  پس  بود  هم  تنومندى 
تواند متهم باشد و شايد متهم تر از 

بقيه!
اينكه  با  كه  هم  نقاش  آويساى 
و  دارد  روانى  بيمارى  سابقه 
درونگراست و كمى هم حسود اما 
شخصيتى  پزشكش  گفته  به 
دگرآزار نيست. اما حسادت گاهى 
مى تواند خطرناك باشد. به هرحال 
مويى سپيد كرده، استاد مانترا بوده، 
به  شاگردش  گرفتن  اوج  با  اما 
ديده  حس  اين  شده.  رانده  حاشيه 
اين  با  هنرمندى  براى  نشدن 
خصوصيات مى تواند انگيزه خوبى 
رقيب  كردن  نيست  سربه  براى 

باشد!
حاال كدامشان؟ شايد همه شان

قتل بوده يا يك حادثه؟
براى چه به آن مسيل رفته؟

اصال خودش رفته؟
آن زخمها از كجا آمده؟

يك  اول،  ى  نقطه  به  برگشتم  باز 
بودم  كرده  فراموش  را  مهم  جمله 
جمله اى كه در آن مانترا گفته بود 

هنر من جنايت است.
بايد  باشد  جنايت  هنر  اگر  خب 
بزنم  جناياتش  محل  به  هم  سرى 

شايد چيزى بيابم.
به سرعت به خانه شان و نيم طبقه 
روى پشت بام رفتم. پر بود از بوم 
حس  كه  هايى  نقاشى  و  رنگ  و 

عجيبى به آدم مى داد.
نفهميدمشان.  كردم  نگاه  هرچه 
ياد  نقاشى.  به  چه  را  قاضى  اصال 

افتادم و اينكه از فاصله  خراش ها 
آيا  بودند.  فوت  قبل  و  نزديك 
وسيله اى پيدا مى شد، آيا خودش 
اما  بود؟  كرده  زخمى  را  خودش 
نكشته  را  او  ها  زخم  آن  مطمئنا 

بودند.
هر چه گشتم چيزى پيدا نكردم. به 
آن  به  وخواستم  زدم  زنگ  آويسا 
كارشان  ابزار  مورد  در  بيايد.  جا 
سوال كردم. دنبال جسم تيزى بودم 
اما  كاردك!  فهميدم.  باالخره  و 
هرچه گشتيم آن را نيافتيم. باالخره 
از على كمك گرفتم. اولش طفره 
مى رفت تا باالخره لب باز كرد. با 
بغض  حاليكه  در  درمانده  حالتى 

خفه اش مى كرد، گفت:
پسره  گذاشتم،  مى  تنهاش  نبايد 
قايم  روانى... آره من كاردك رو 
صدمه  خودش  به  بيشتر  تا  كردم 
نزنه. اون شب كه بحثمون شد سر 
ديدم كاردك  بود.  موضوع  همين 
فشار  و  صورتش  به  چسبونده  رو 
ميده. تمام صورتش خون بود و با 
با  كرد!  مى  نقاشى  داشت  خون 
عصبانيت و داد و بيداد كاردك رو 
گرفتم و گفتم حق ندارى اينكارو 
بكنى اگه مادر ببينه سكته مى كنه 
نكنه مى خواى بابا و مامان رو به 
كشتن بدى پسره ى ديوونه. بعد از 
رو  كاردك  يواشكى  بحث  و  جر 
تو انبارى قايم كردم و برگشتم و 
قايم كنه.  نقاشى رو  ازش خواستم 
صورتشو شستم زخم هاش رو هم 
تميز كردم. گفتم امشب نيا پايين 
بگيم  بهشون  اروم  اروم  بذار صبح 
شب  هم  همين  واسه  بوده.  اتفاقى 
رو نيومد پايين من هم گفتم بحث 
هم  شب  بينمون.  نبوده  خاصى 
 . حياط  تو  بود  رفته  همين  بخاطر 
قراره  فرداش  دونستم  مى  چه  من 

گم و گور بشه
كاردك را به پزشكى قانوى دادم 
عنوان  به  را  على  بازداشت  قرار  و 
متهم به قتل صادر كردم. بله او مى 
توانست باز هم دروغ گفته باشد. او 
را به تيم بازجويى سپردم. در كار 
نيست.  احساسات  براى  جايى  من 

بايد منطقى باشم.
آويسا را هم مرخص كردم البته به 
اين شرط كه از شهر خارج نشود و 

در دسترس باشد.
گشتم  چه  هر  را  كامل  روز  يك 
نقاشى را نيافتم. باز سراغ على رفتم. 
گفت تصاويرى با خون كشيده اما 
ناقص بوده و گفت نمى داند نقاشى 
چه شده فقط اين كه مانترا تا صبح 
بعد  و  رفت  مى  حوض  لب  دائم 

برميگشته به اتاقش.
چطور  داشت؟  مفهومى  چه  اين 
ذهن  نقاش  يك  شايد  بفهمم؟ 
نقاش ديگر را بهتر بفهمد پس به 
دنبال آويسا فرستادم و موضوع را 

به او گفتم.
باالخره يك  از ساعتى گشتن  بعد 
تابلوى نيمه كاره با رنگهاى آبى و 
هم  ناقص  كه  شد  پيدا  خاكسترى 
بود و اتفاقا به گفته آويسا برداشتى 
ها  رنگ  هم  هنوز  و  بود  رود  از 
كامال تثبيت نشده بود و اين يعنى 

از بقيه تابلوها تازه تر بود.
چه  اين  نبود.  كار  در  خونى  اما 

مفهومى دارد؟
على  دنبال  و  داشتم  نگه  را  آويسا 
فرستادم. او را كه آوردند خشم در 
طلبكارانه  و  ميزد  موج  چشمانش 
نگاهم ميكرد. مجبور شدم برخورد 
تصميم  از  و  باشم  داشته  محكمى 
نگاه  خوب  گفتم:  كنم پس  دفاع 
شايد  و  اصلى هستى  متهم  تو  كن 
ثابت كنى،  بتونى بى گناهيت رو 

اين همون نقاشيه؟
بعد از كمى مكث گفت نه

دوباره همه چيز داشت به بن بست 
دادم  دستور  نهايت  در  يرسيد.  م 
اخر  لحظه  كه  برگردانند  را  على 

گفت:
اون  بوم،  گوشه  اون  كنيد،  صبر 
اون شب  شده،  له  يكم  كه  گوشه 
زدم  و  گرفتم  ازش  رو  بوم  من 
خدا  به  بومه.  همون  اين  زمين، 
نقاشيه  اين  ولى  خودشه  مطمئنم 
وحشتناكى  تصوير  اون  لعنتى 

نيست كه بود
على را كه بردند من باز به فكر فرو 

رفتم.
اصال  شايد  كنم.  چه  دانستم  نمى 
نقاشى در كار نيست. اين بوم هم 
كه  ديده.  ضربه  و  افتاده  اتفاقى 
را  افكارم  آويسا  صداى  ناگهان 
من  ببينيد  قاضى  آقاى  كرد.  پاره 

فكرى دارم!
- بگو

عوض  رو  نقاشى  دعوا  بعد  شايد 
كرده. مى شه با زدن يه اليه رنگ 
پايه روى بوم نقش اوليه رو حذف 
كرد و نقاشى تازه اى روش كشيد 
مثل خيلى نقاشاى معروف مثال زير 
هم  اى  ديگه  اثر  موناليزا  نقاشى 

هست
چه  با  اما خب  نبود  هم  بدى  فكر 
مى  ثابت  را  حرف  اين  امكاناتى 
پشت  چجورى  باالخره  كرديم؟ 

تصوير را مى شد ديد؟
مثله  تابلوهايى  در  مسلما  ببينيد 
موناليزا براى اينكه كل اثر آسيب 
اليه  ميتونن  ايكس  پرتو  با  نبينه 
هاى نقاشى رو از هم تفكيك كنن. 
و  نداريم  ايكس  اشعه  ما  اينجا كه 
احتماال فراهم كردن شرايطش هم 

به اين آسونى نيست

گفتم پس چه كار مى شود كرد؟
باشيم. حاللى  يه حالل  دنبال  بايد 
كه رنگ رو پاك كنه اما خون رو 
نه. ببينيد رنگ هنوز كامل خشك 
نشده پس شايد اگه به دقت قسمت 
هاى ضخيم رو بتراشم و بعدش با 
حالل پاكش كنيم بشه چيزى پيدا 
استفاده  تورپنتاين  از  معموال  كرد. 
ميشه اما چون مى خوايم اگر خونى 
كنيم  حفظ  رو  اش  لكه  هست 
از  استفاده  و  تراشيدن  پيشنهادم 

مايع ظرفشوييه
و  قبول كردم  استيصال  نهايت  در 

آويسا شروع كرد.
حالى  در  ساعت  دو  تقريبا  از  بعد 
حياط  آن  حوض  دور  داشتم  كه 
فرياد  آويسا  زدم  مى  قدم  قديمى 
وااااى خدااا اينجاست. اون  كشيد: 

اينجاست...
به سرعت باال رفتم. روى بوم چيز 
وحشتناكى بود. چهره اى نه چندان 
با بزرگيه  طبيعى و بهم ريخته كه 
نامتناسبش نسبت به بقيه بدن توى 
توى  داشت  انگار  زد.  مى  ذوق 

گرداب فرو ميرفت
يك لحظه گويى در مغزم انفجارى 
وضوح  به  را  چيز  همه  داد.  رخ 

درك مى كردم.
اولين كارم تماس با بخش جنايى و 
صدور دستور آزادى على بينوا بود.

بعد هم چشم باز كردم ديدم كنار 
و  گرفتم  تماس  هستم.  اب  مسيل 
گروه تجسس را فرا خواندم. حتى 

يك غواص هم خواستم.
مى  متر  چند  به  آب  عمق  چون 
رسيد از غواص خواستم كه مسيل 

را از سطح تا كف بررسى كند
انگيز  شگفت  فهميدم  كه  چيزى 

بود!
مسيل  كف  غواص  گزارش  طبق 

يك  خب  كه  بود  ساختمانى  نخاله  از  پر 
از  براى خالصى  اما آسان  غيرقانونى  روش 
نخاله ها مى باشد. همچنين  درون مسيل به 
منطق  برخى  در  ها  ناهموارى  همين  خاطر 
گرداب ايجاد مى شود. حاال همه چيز روشن 

بود. پازل تكميل شده بود!
به دفترم باز گشتم و تابلوى معمايم را كامل 

كردم.
مانترا در يكى از مصاحبه هايش گفته بود: " 
هنر و نقاشى در ذهن من مثل يك جنايت 
 ، رو  جنايت  اين  نتونم  روزى  اگر  ميمونه 
روى تابلو به تصوير بكشم و از ذهنم خارج 
كنم قطعا به نوع ديگرى اين جنايت بيرون 

ميزنه"
طبق اظهارات آويسا و پزشك معالج مانترا 
متوجه شدم؛ سورئاليسم بيان و تثبيت تفكر 
دور از فرمان عقل است و رابطه اى با قوانين 
كالسيك  سبك  در  شناسى  زيبايى  منطقى 

ندارد.
ماجراى  كنار  در  بگذاريم  را  ها  اين  همه 
آن  روى  خون  شد  مشخص  كه  كاردك 

خون مانترا بوده است.
همچنين يافته هايمان در مسيل، كه نشان مى 
داد احتماال متوفى خود به درون مسيل پريده 
اثر  در  گرداب  در  شدن  گرفتار  از  بعد  و 
خفگى جان باخته و در اثر جريان تند اب و 
و  شكل  چنان  به  سخت  اجسام  با  برخورد 
شمايلى در آمده؛ به ويژه كه مرگ در اثر 
با جسم  برخورد جمجمه  از  پيش  و  خفگى 
قانونى  پزشك  نهايى  گزارش  در  سخت 
آورده شده بود و يافتن بخشهايى از پوست 
به  حاليكه  در  متوفى  شده  كنده  موى  و 
بر  بود  تاييدى  بودند  چسبيده  لباسهايش 
با  برخوردش  و  جسد  شدن  شناور  فرضيه 

موانع مسيل. 
از  تصويرى  به  مخوف  شبه  آن  نهايت  در 
بوم ختم  جنس خون و جنون روى سفيدى 

شد!

حاال زمان قضاوت بود و من به وضوح مى 
دانستم چه تصميمى بگيرم.

مانترا نقاش سورئال با پيشينه پارانويا و نگاه 
نظرش  و  اش  هنرى  سبك  به  متفاوتش 
كار  آنكه  از  بعد  هنر؛  و  نقاشى  درباره 
منظور  نتوانست  و  ماند  كاره  نيمه  نقاشيش 
خود را روى بوم پياده كند، در حالت خلصه 
و نيمه شيدا در حالى كه ديگر تقريبا تمام 
مسيل  به  بود  قطع شده  واقعيت  با  ارتباطش 
رفت تا شايد با درك بهتر و لمس انچه در 
ذهنش بود راهى براى بيان منظورش بيابد و 
متاسفانه آنقدر در تصوير خودش غرق شد 

كه جانش را از دست داد.
نقشى  به  تبديل  تا  كشت  را  خودش  مانترا 
بوم  روى  كامل  را  آن  نتوانست  كه  شود 

نقاشى كند.
از  بودند  افكارى  كه  شخص  يك  نه  قاتل 

جنس نقاشى!
بخـش قتل روى بوم رخ داده بود!

علمـــى
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بوم  روى  قتل  داستان كوتاه 
واقعى  اى  پرونده  از  گرفته  بر 
بخش  دو  در  داستان  اين  است. 
باران   3 و   2 شماره  متوالى در 
نامه چاپ مى شود و در شماره 
باران نامه به بررسى اين  4 از 
و  اجتماعى  ابعاد  و  پرونده 
روانشناختى خودكشى و ديگر 
كشى توسط قاضى حسين بياتى 

خلوزينى خواهيم پرداخت.
بايد مادرش را احضار مى كردم؟ 
و  بود  شده  تكه  هزار  كه  مادرى 
حتى حاج فتح ا.. مى گفت شمسى 
خانم ديگر چشمهايش مثل آفتاب 
ته  تاريكيه  مثل  شده  نميزند،  برق 

چاه.
نه
نه

نمى شد
پس خودم به ديدارش رفتم
حرف نميزد فقط مى باريد

تا باالخره با صدايى رنجور و لرزان 
عليم  مثله  رو  عباسم  من  گفت: 
بود.  هنرمند  پسرم  داشتم.  دوست 
شيرم  ولى  داشت  فرق  پسرم 
حاللش باشه هيچ وقت نديدم ما رو 
ما  بود  هرچى  برنجونه. 
ميرنجونديمش. ما مقصريم كه هى 
عباسم  كه  االنم  ميشد.  دور  ازمون 

واسه هميشه رفته.
ساعتى را با او هر طور بود صحبت 
مثل  درست  هم  پيرزن  كردم. 
پيرمرد هيچ نشانى از سرخوردگى 

نسبت به مانترا و كارها و افكارش 
نداشت.

چرا  قاضى  من  بودم.  كرده  اشتباه 
زود  چرا  ام  شده  بين  كوته  انقدر 
قضاوت كردم. چرا به شعور آدمها 
توهين كردم؟ پير باشند، خب كه 
چه؟ مگر هر كس سنتى بود يعنى 
بسته  چيز  همه  روى  را  چشمش 
است؟ نه نه، هرگز، هرگز اينطور 
نيست. حاج فتح ا...، شمسى خانم و 
را  سرشان  هيچكدام  على  حتى 
نكرده بودند زير برف! آن ها مى 
دانستند هر كس فكرى دارد و در 
دنيا هر كس راهى دارد و همينكه 
به كسى آسيب نزنى، همينكه درد 
ديگران درد تو باشد، همينكه هنوز 
بتپد  ديگران  براى  دلت  ته  كمى 
يعنى  اى،  شناخته  را  خدا  يعنى 

رسيده اى به مقصدت.
روى صندليم ميخكوب شده بودم.

گروه  فكس  خورد.  زنگ  تلفن 
آويساى  باره  در  بود  تحقيق 

نقاش...
فارغ  آويسا  بود  آمده  در گزارش 
و  زيبا  هنرهاى  دانشكده  التحصيل 
سبك  نقاشان  بهترين  از  يكى 
فارغ  عالى  نمره  با  و  بوده  خودش 
التحصيل شده و چند نمايشگاه بين 
بين  در  است.  داشته  هم  المللى 
بانويى  به  هنرمندان  و  دوستان 
آرام  و  چيره دست  و  فكر  خوش 
ى  سابقه  هيچ  است.  معروف 
نكته  يك  فقط  ندارد.  هم  كيفرى 
در  مدتى  او  كرد،  جلب  مرا  نظر 

آسايشگاه روانى بسترى بوده!

داشتم  كه  ارتباطاتى  از  استفاده  با 
ديدار  معالجش  پزشك  با  توانستم 

كنم.
اويسا  مورد  در  وارسته  دكتر 
شدم  متوجه  ميزد.  جالبى  حرفهاى 
در  پارانويا  علت  به  را  مدتى 
آسايشگاه بسترى بوده است. دكتر 
وارسته مى گفت آويسا خودش به 
را  وضعيتش  و  كرده  مراجعه  وى 
شرح داده و اين در حالى است كه 
در  است.  نداشته  نيز  اعتيادى  هيچ 
مورد دو ماه اقامت آويسا و رفتار 
و شخصيتش از دكتر سوال كردم. 
دكتر مى گفت او فردى عمق نگر 
و ژرف انديش است و اينطور افراد 
در بسيارى از مواقع چون با دنياى 
به  تضاد مى شوند  اطرافشان دچار 
به  كار  و  آورند  مى  روى  رويا 
حقيقت  كل  كه  رسد  مى  جايى 
را  اطرافشان  در  موجود  فيزيكى 
دنياى  در  انگار  كنند  مى  انكار 
شيشه اى خوشان زندگى مى كنند. 
مبتاليان  در  موارد  بيشتر  در  البته 
شود  نمى  ديده  تهاجمى  رفتار 
بخصوص اگر سريعا متوجه مشكل 
شده و به درمان تن دهند اما با اين 
حال اندك مواردى هم هستند كه 
در پى عدم پذيرش و سازگارى با 
جهان  پاكسازى  توهم  به  واقعيت 
جهان  دارند  دوست  و  رسند  مى 
خودشان را در واقعيت بسط دهند و 
چون معموال گوشه گيرند و كسى 
آن ها را درك نمى كند و جدى 
رفتارهاى  به  دست  گيرد  نمى 

خشونت آميز مى زنند.

بسيار درگير آويسا شده بودم. در 
مقام قاضى فكر مى كردم ماجرا را 
مى  شخصيتى  چنين  ام.  كرده  حل 
بويژه  باشد  بوده  مانترا  قاتل  تواند 
كه ارتباط نزديكى با وى داشته و 
را  قلمش  برترى  به  حس حسادت 
به  آويسا  حرفهاى  در  شد  مى  نيز 
افكار  اين  در  شد.  متوجه  وضوح 
بودم كه دكتر با صداى بلند رشته 
گفت:  و  كرد  پاره  را  افكارم 
تمام شدن  تا  لطفا  آآآااقاى قاضى 
حرفهايم به من گوش دهيد. كمى 
خودم را جمع و جور كردم و گفتم 

ادامه دهيد لطفا.
قاضى  اقاى  ببينيد  گفت  دكتر 
اين  از  برخى  است  درست 
شخصيتها دچار خشونت مى شوند 
اما خشونت نسبت به خودشان! مثل 

خود زنى و...
انگار ماجرا لحظه به لحظه تغيير مى 
كرد و پيكان اتهام هر بار به سويى 

مى چرخيد.
بعد از تمام شدن مالقاتم با دكتر دو 
مى  تكرار  ذهنم  در  كه  بود  جمله 
و  غمگين  پارانوييد  شخصيت  شد 

شخصيت خود آزار مهربان!
مستاصل شده بودم نمى دانستم چه 
كنم. در اين موارد بهترين كار اين 
است كه همه شواهد و ظن ها را 
مثل پازل كنار هم چيد تا تصوير 
بزرگتر نمايان شود. پس به دفترم 
به كنار  باز گشتم و شروع كردم 

هم چيدن فرضيه ها و شواهد.
هر كسى مى توانست قاتل باشد. از 
متهم  همه  آويسا  تا  خانم  شمسى 
است!  همين  من  شغل  چون  بودند 
اما يك چيزى جور در نمى آمد و 

آن هم خود مانترا بود!
او  ذهن  در  دانست  نمى  هيچكس 
واقعا چه مى گذشت. هيچ تعريف 

نداشتم.  خودش  از  اتكايى  قابل 
مى  نظر  به  و شكننده  متغير  بسيار 
آمد و كارهاى متناقضى مى كرد. 
و  داشت  آزاد  فكر  خودش  مثال 
هيچ جهت گيرى مذهبى يا فلسفى 
از طرفى  اما  يافت  شد  نمى  او  در 
به  احترام و ارزش  رفتارهايى مثل 
سنتى  قشر  در  معموال  كه  خانواده 
پررنگ تر است هم در او ديده مى 

شد.
گرفتم  تصميم  درماندگى  اوج  در 
اما  بزنم  جرم  صحنه  به  سرى 

منصرف شدم.
جا  آن  شد  مى  اى  تازه  چيز  چه   
پيدا كرد. با خودم گفتم اين وقت 

تلف كردن است!
قانونى  پزشكى  به  گرفتم  تصميم 
كالبد  جزييات  مورد  در  و  بروم 

شكافى مانترا بيشتر بدانم.
در مسير مدام به موضوع شخصيت 
فكر مى كردم. به راستى مانترا چه 
بود  ممكن  آيا  داشت.  شخصيتى 
را  پارانوييد  خصائص  از  بخشى 
چرا  بوده  اينطور  اگر  باشد.  داشته 
هميشه در كمك به خانواده آن هم 
واقعا  خودش  كه  مواردى  در 
حضور  نداشته  ها  آن  به  اعتقادى 
داشته است. اصال چرا از خانه فرار 
پارانوييد  فرد  يك  مثل  تا  نكرده 
كند.  فكرهايش  وقف  را  خودش 
يك چيزى جور در نمى آمد و من 
كه  گشتم  مى  چيزى  دنبال  بايد 

خودم هم نميدانستم چيست!
رسيدم.  قانونى  پزشكى  به 
بارها خوانده  بارها و  گزارشش را 
بودم. من چيز بيشترى مى خواستم 
پس با دكتر كالبد شكافش حرف 

زدم.
مى  كه  طور  همان  گفت  دكتر 
برخورد  مرگ  علت  نظر  به  دانيد 

جسم سخت به جمجمه بوده است 
وجود  اى  نكته  قاضى  جناب  اما 
است  همين  گفتم  اشتياق  با  دارد. 
دكتر  معماست.  كليد  نكته  همين 
لبخندى معنى دار زد و ادامه داد از 
گفتم  كنيد.  عجله  است  بعيد  شما 
دكتر جان تو مى خواهم تعطيالت 
را در خانه باشم. با نگاهى متعجب 
گفت فكر مى كنم بدجورى غرق 
اين پرونده شده ايد تعطيالت هفته 

گذشته بود!
يك لحظه عرق سرد تمام وجودم 
كرده  فراموش  من  گرفت.  فرا  را 
بودم و خانواده ام باز هم فداكارى 
كرده بودند حتى دختر كوچكم كه 
باغ وحش  به  او  با  بودم  داده  قول 
عجب  همسرم...  و  رفت  خواهم 
خودم  كنم  فك  من  هستم  ادمى 
روانى  آسايشگاه  به  همه  از  بيش 
را  خودم  بودم  مجبور  دارم.  نياز 
پرونده  به  و  كنم  جور  و  جمع 
دوباره  دقيقه  چند  از  بعد  برگردم. 

ادامه داديم...
نكته عجيبى كه در  قاضى  جناب 
بررسى هاى مكرر خود روى جسد 
چند  وجود  رسيدم  آن  به  متوفى 
روى  بويژه  بدن  روى  خراش 
ضربه  سمت  در  گوش  و  صورت 
خوره است. اين خراش هاى نسبتا 
افتاده  اتفاق  از برخورد  قبل  عميق 
و  عمق  و  نوع  به  توجه  با  است. 
حالت برش به نظر مى رسد با يك 
از  احتماال  و  تيز  خيلى  نه  جسم 
فاصله اى نزديك ايجاد شده است 
البته هنوز نمى توانم بگويم چجور 
مى  خبرتان  اما  است  بوده  جسمى 

كنم
اين  بخوابم  نتوانستم  صبح  تا  شب 

چه پرونده اى است؟
صبح باز هم رفتم سروقت پازلم.

پسرش  از  اينكه  با  ا...  فتح  حاج 
تعريف مى كرد اما هيچگاه حرفى 
از اين نزد كه مانترا را به دوستان 
و كسانى كه پيش آن ها اعتبارى 
داشت معرفى كرده باشد. در واقع 
در اين موارد فقط على كنار او بود. 
خب پس احتمال دارد چيزهايى را 
براى  باشد.  كرده  پنهان  من  از 
اعتقادات  با  نفوذى  پر  آدم  چنين 
سنتى حرف مردم بارگرانيست كه 
شايد تحملش را ديگر نداشته است.
كدام  و  است  مادر  خانم  شمسى 
مادر را ديده اى عيب فرزندش را 
به غير بگويد. با اين حال حرفى هم 
نزد كه مثال فالنى را برايش در نظر 
در  داشتم  دوست  مثال  يا  داشتم 
براى  اين  ببينمش و  دامادى  لباس 
كمى  مذهبى  و  سنتى  زنى  چنين 
عجيب است. گرچه توان فيزيكى 
سياست  ها  خانم  اما  ندارد  را  قتل 
هايى دارند كه كامال زنانه است و 
از راه هاى ديگرى مى توانسته او 
را بكشد مثال نفوذش در نزد حاج 

فتح ا... .
اگر چنين احتمالى باشد كه هست! 

پس او نيز مى تواند متهم باشد.
برسيم به على، اين جوان خوشايند 

عرف خانواده و محله و بازار.
هم  سنتى  اما  است  تر  فلسفى  على 
نظرات  هايش  نوشته  در  و  هست 
مخالف زيادى با فلسفه هاى نوگرا 
و تعصب عجيبى روى ارزش هاى 
هم  خودش  داشت.  گرا  سنت 
در  دارد.  اليه  اليه  شخصيتى 
اشاره  هرگز  هم  هايش  صحبت 
بود و  برادرم  مانترا  مثال  نكرد كه 
من هرچه كه بود دوستش داشتم و 
نزد  حرفى  هم  هنرش  مورد  در 
هنرى  چنين  مخالف  كال  انگار 

باشد!

مى  خانواده  خلف  ظاهرا  پسر 
بوده  زيادى  فشار  تحت  توانست 
برادرى  داشتن  كه  فشارى  باشد، 
نوگرا به او وارد مى كرد. ترس از 
حرف  خانوادگى،  اعتبار  و  آبرو 
مردم، عقايد خودش، خب جوانك 
مى  نيز  او  پس  بود  هم  تنومندى 
تواند متهم باشد و شايد متهم تر از 

بقيه!
اينكه  با  كه  هم  نقاش  آويساى 
و  دارد  روانى  بيمارى  سابقه 
درونگراست و كمى هم حسود اما 
شخصيتى  پزشكش  گفته  به 
دگرآزار نيست. اما حسادت گاهى 
مى تواند خطرناك باشد. به هرحال 
مويى سپيد كرده، استاد مانترا بوده، 
به  شاگردش  گرفتن  اوج  با  اما 
ديده  حس  اين  شده.  رانده  حاشيه 
اين  با  هنرمندى  براى  نشدن 
خصوصيات مى تواند انگيزه خوبى 
رقيب  كردن  نيست  سربه  براى 

باشد!
حاال كدامشان؟ شايد همه شان

قتل بوده يا يك حادثه؟
براى چه به آن مسيل رفته؟

اصال خودش رفته؟
آن زخمها از كجا آمده؟

يك  اول،  ى  نقطه  به  برگشتم  باز 
بودم  كرده  فراموش  را  مهم  جمله 
جمله اى كه در آن مانترا گفته بود 

هنر من جنايت است.
بايد  باشد  جنايت  هنر  اگر  خب 
بزنم  جناياتش  محل  به  هم  سرى 

شايد چيزى بيابم.
به سرعت به خانه شان و نيم طبقه 
روى پشت بام رفتم. پر بود از بوم 
حس  كه  هايى  نقاشى  و  رنگ  و 

عجيبى به آدم مى داد.
نفهميدمشان.  كردم  نگاه  هرچه 
ياد  نقاشى.  به  چه  را  قاضى  اصال 

افتادم و اينكه از فاصله  خراش ها 
آيا  بودند.  فوت  قبل  و  نزديك 
وسيله اى پيدا مى شد، آيا خودش 
اما  بود؟  كرده  زخمى  را  خودش 
نكشته  را  او  ها  زخم  آن  مطمئنا 

بودند.
هر چه گشتم چيزى پيدا نكردم. به 
آن  به  وخواستم  زدم  زنگ  آويسا 
كارشان  ابزار  مورد  در  بيايد.  جا 
سوال كردم. دنبال جسم تيزى بودم 
اما  كاردك!  فهميدم.  باالخره  و 
هرچه گشتيم آن را نيافتيم. باالخره 
از على كمك گرفتم. اولش طفره 
مى رفت تا باالخره لب باز كرد. با 
بغض  حاليكه  در  درمانده  حالتى 

خفه اش مى كرد، گفت:
پسره  گذاشتم،  مى  تنهاش  نبايد 
قايم  روانى... آره من كاردك رو 
صدمه  خودش  به  بيشتر  تا  كردم 
نزنه. اون شب كه بحثمون شد سر 
ديدم كاردك  بود.  موضوع  همين 
فشار  و  صورتش  به  چسبونده  رو 
ميده. تمام صورتش خون بود و با 
با  كرد!  مى  نقاشى  داشت  خون 
عصبانيت و داد و بيداد كاردك رو 
گرفتم و گفتم حق ندارى اينكارو 
بكنى اگه مادر ببينه سكته مى كنه 
نكنه مى خواى بابا و مامان رو به 
كشتن بدى پسره ى ديوونه. بعد از 
رو  كاردك  يواشكى  بحث  و  جر 
تو انبارى قايم كردم و برگشتم و 
قايم كنه.  نقاشى رو  ازش خواستم 
صورتشو شستم زخم هاش رو هم 
تميز كردم. گفتم امشب نيا پايين 
بگيم  بهشون  اروم  اروم  بذار صبح 
شب  هم  همين  واسه  بوده.  اتفاقى 
رو نيومد پايين من هم گفتم بحث 
هم  شب  بينمون.  نبوده  خاصى 
 . حياط  تو  بود  رفته  همين  بخاطر 
قراره  فرداش  دونستم  مى  چه  من 

گم و گور بشه
كاردك را به پزشكى قانوى دادم 
عنوان  به  را  على  بازداشت  قرار  و 
متهم به قتل صادر كردم. بله او مى 
توانست باز هم دروغ گفته باشد. او 
را به تيم بازجويى سپردم. در كار 
نيست.  احساسات  براى  جايى  من 

بايد منطقى باشم.
آويسا را هم مرخص كردم البته به 
اين شرط كه از شهر خارج نشود و 

در دسترس باشد.
گشتم  چه  هر  را  كامل  روز  يك 
نقاشى را نيافتم. باز سراغ على رفتم. 
گفت تصاويرى با خون كشيده اما 
ناقص بوده و گفت نمى داند نقاشى 
چه شده فقط اين كه مانترا تا صبح 
بعد  و  رفت  مى  حوض  لب  دائم 

برميگشته به اتاقش.
چطور  داشت؟  مفهومى  چه  اين 
ذهن  نقاش  يك  شايد  بفهمم؟ 
نقاش ديگر را بهتر بفهمد پس به 
دنبال آويسا فرستادم و موضوع را 

به او گفتم.
باالخره يك  از ساعتى گشتن  بعد 
تابلوى نيمه كاره با رنگهاى آبى و 
هم  ناقص  كه  شد  پيدا  خاكسترى 
بود و اتفاقا به گفته آويسا برداشتى 
ها  رنگ  هم  هنوز  و  بود  رود  از 
كامال تثبيت نشده بود و اين يعنى 

از بقيه تابلوها تازه تر بود.
چه  اين  نبود.  كار  در  خونى  اما 

مفهومى دارد؟
على  دنبال  و  داشتم  نگه  را  آويسا 
فرستادم. او را كه آوردند خشم در 
طلبكارانه  و  ميزد  موج  چشمانش 
نگاهم ميكرد. مجبور شدم برخورد 
تصميم  از  و  باشم  داشته  محكمى 
نگاه  خوب  گفتم:  كنم پس  دفاع 
شايد  و  اصلى هستى  متهم  تو  كن 
ثابت كنى،  بتونى بى گناهيت رو 

اين همون نقاشيه؟
بعد از كمى مكث گفت نه

دوباره همه چيز داشت به بن بست 
دادم  دستور  نهايت  در  يرسيد.  م 
اخر  لحظه  كه  برگردانند  را  على 

گفت:
اون  بوم،  گوشه  اون  كنيد،  صبر 
اون شب  شده،  له  يكم  كه  گوشه 
زدم  و  گرفتم  ازش  رو  بوم  من 
خدا  به  بومه.  همون  اين  زمين، 
نقاشيه  اين  ولى  خودشه  مطمئنم 
وحشتناكى  تصوير  اون  لعنتى 

نيست كه بود
على را كه بردند من باز به فكر فرو 

رفتم.
اصال  شايد  كنم.  چه  دانستم  نمى 
نقاشى در كار نيست. اين بوم هم 
كه  ديده.  ضربه  و  افتاده  اتفاقى 
را  افكارم  آويسا  صداى  ناگهان 
من  ببينيد  قاضى  آقاى  كرد.  پاره 

فكرى دارم!
- بگو

عوض  رو  نقاشى  دعوا  بعد  شايد 
كرده. مى شه با زدن يه اليه رنگ 
پايه روى بوم نقش اوليه رو حذف 
كرد و نقاشى تازه اى روش كشيد 
مثل خيلى نقاشاى معروف مثال زير 
هم  اى  ديگه  اثر  موناليزا  نقاشى 

هست
چه  با  اما خب  نبود  هم  بدى  فكر 
مى  ثابت  را  حرف  اين  امكاناتى 
پشت  چجورى  باالخره  كرديم؟ 

تصوير را مى شد ديد؟
مثله  تابلوهايى  در  مسلما  ببينيد 
موناليزا براى اينكه كل اثر آسيب 
اليه  ميتونن  ايكس  پرتو  با  نبينه 
هاى نقاشى رو از هم تفكيك كنن. 
و  نداريم  ايكس  اشعه  ما  اينجا كه 
احتماال فراهم كردن شرايطش هم 

به اين آسونى نيست

گفتم پس چه كار مى شود كرد؟
باشيم. حاللى  يه حالل  دنبال  بايد 
كه رنگ رو پاك كنه اما خون رو 
نه. ببينيد رنگ هنوز كامل خشك 
نشده پس شايد اگه به دقت قسمت 
هاى ضخيم رو بتراشم و بعدش با 
حالل پاكش كنيم بشه چيزى پيدا 
استفاده  تورپنتاين  از  معموال  كرد. 
ميشه اما چون مى خوايم اگر خونى 
كنيم  حفظ  رو  اش  لكه  هست 
از  استفاده  و  تراشيدن  پيشنهادم 

مايع ظرفشوييه
و  قبول كردم  استيصال  نهايت  در 

آويسا شروع كرد.
حالى  در  ساعت  دو  تقريبا  از  بعد 
حياط  آن  حوض  دور  داشتم  كه 
فرياد  آويسا  زدم  مى  قدم  قديمى 
وااااى خدااا اينجاست. اون  كشيد: 

اينجاست...
به سرعت باال رفتم. روى بوم چيز 
وحشتناكى بود. چهره اى نه چندان 
با بزرگيه  طبيعى و بهم ريخته كه 
نامتناسبش نسبت به بقيه بدن توى 
توى  داشت  انگار  زد.  مى  ذوق 

گرداب فرو ميرفت
يك لحظه گويى در مغزم انفجارى 
وضوح  به  را  چيز  همه  داد.  رخ 

درك مى كردم.
اولين كارم تماس با بخش جنايى و 
صدور دستور آزادى على بينوا بود.

بعد هم چشم باز كردم ديدم كنار 
و  گرفتم  تماس  هستم.  اب  مسيل 
گروه تجسس را فرا خواندم. حتى 

يك غواص هم خواستم.
مى  متر  چند  به  آب  عمق  چون 
رسيد از غواص خواستم كه مسيل 

را از سطح تا كف بررسى كند
انگيز  شگفت  فهميدم  كه  چيزى 

بود!
مسيل  كف  غواص  گزارش  طبق 

يك  خب  كه  بود  ساختمانى  نخاله  از  پر 
از  براى خالصى  اما آسان  غيرقانونى  روش 
نخاله ها مى باشد. همچنين  درون مسيل به 
منطق  برخى  در  ها  ناهموارى  همين  خاطر 
گرداب ايجاد مى شود. حاال همه چيز روشن 

بود. پازل تكميل شده بود!
به دفترم باز گشتم و تابلوى معمايم را كامل 

كردم.
مانترا در يكى از مصاحبه هايش گفته بود:  
هنر و نقاشى در ذهن من مثل يك جنايت 
 ، رو  جنايت  اين  نتونم  روزى  اگر  ميمونه 
روى تابلو به تصوير بكشم و از ذهنم خارج 
كنم قطعا به نوع ديگرى اين جنايت بيرون 

ميزنه
طبق اظهارات آويسا و پزشك معالج مانترا 
متوجه شدم؛ سورئاليسم بيان و تثبيت تفكر 
دور از فرمان عقل است و رابطه اى با قوانين 
كالسيك  سبك  در  شناسى  زيبايى  منطقى 

ندارد.
ماجراى  كنار  در  بگذاريم  را  ها  اين  همه 
آن  روى  خون  شد  مشخص  كه  كاردك 

خون مانترا بوده است.
همچنين يافته هايمان در مسيل، كه نشان مى 
داد احتماال متوفى خود به درون مسيل پريده 
اثر  در  گرداب  در  شدن  گرفتار  از  بعد  و 
خفگى جان باخته و در اثر جريان تند اب و 
و  شكل  چنان  به  سخت  اجسام  با  برخورد 
شمايلى در آمده؛ به ويژه كه مرگ در اثر 
با جسم  برخورد جمجمه  از  پيش  و  خفگى 
قانونى  پزشك  نهايى  گزارش  در  سخت 
آورده شده بود و يافتن بخشهايى از پوست 
به  حاليكه  در  متوفى  شده  كنده  موى  و 
بر  بود  تاييدى  بودند  چسبيده  لباسهايش 
با  برخوردش  و  جسد  شدن  شناور  فرضيه 

موانع مسيل. 
از  تصويرى  به  مخوف  شبه  آن  نهايت  در 
بوم ختم  جنس خون و جنون روى سفيدى 

شد!

حاال زمان قضاوت بود و من به وضوح مى 
دانستم چه تصميمى بگيرم.

مانترا نقاش سورئال با پيشينه پارانويا و نگاه 
نظرش  و  اش  هنرى  سبك  به  متفاوتش 
كار  آنكه  از  بعد  هنر؛  و  نقاشى  درباره 
منظور  نتوانست  و  ماند  كاره  نيمه  نقاشيش 
خود را روى بوم پياده كند، در حالت خلصه 
و نيمه شيدا در حالى كه ديگر تقريبا تمام 
مسيل  به  بود  قطع شده  واقعيت  با  ارتباطش 
رفت تا شايد با درك بهتر و لمس انچه در 
ذهنش بود راهى براى بيان منظورش بيابد و 
متاسفانه آنقدر در تصوير خودش غرق شد 

كه جانش را از دست داد.
نقشى  به  تبديل  تا  كشت  را  خودش  مانترا 
بوم  روى  كامل  را  آن  نتوانست  كه  شود 

نقاشى كند.
از  بودند  افكارى  كه  شخص  يك  نه  قاتل 

جنس نقاشى!
بخـش قتل روى بوم رخ داده بود!

علمـــى



پايتخت  كيف  در  پاتون  جوشكارى  انستيتو 
اوكراين بزرگترين مركز تحقيقات جوشكارى در 
دنيا است و از سال 1934 كار خود را آغاز كرده 
است و تاكنون 2500 اختراع به ثبت رسانيده و 250 
توليد  ابتدا هدف آن  در  است.  كتاب چاپ كرده 
منظور  به  شده  جوشكارى  اطمينان  قابل  اتصاالت 
با  زمان  طول  در  اما  بود  پرچ  با  نمودن  جايگزين 
همت پاتون پدر و پسر و گروه همراهشان، نه تنها 
بر صنايع اوكراين، بلكه بر تاريخ و زندگى مردم 
كشورش نيز تاثير زيادى گذاشته است. اولين نتيجه 
پل  اولين  ساخت  و  طراحى  گروه،  اين  تحقيقات 
جوشكارى شده اوكراين بر روى رودخانه نيپر بود 
كه پايتخت را به دو قسمت شرقى و غربى تقسيم 
افتتاح  از  كرده است. در سال 1953 دو هفته قبل 
فوت  پاتون  انستيتو  گذار  بنيان  پاتون  اِوِگنى  پل، 
كرد و هرگز نتوانست روى بزرگترين پل اروپا كه 
خود آن را طراحى كرده بود، قدم بردارد. پس از 
پاتون  بوريس  فرزندش  پاتون،  اِوِگنى  فوت 
نيز  تاكنون  به عهده گرفت و  را  انستيتو  مديريت 
انبوه  ميان  از  دارد.  عهده  به  را  آن  مديريت 
بتوان  شايد  انستيتو،  هاى  كارافرينى  و  اختراعات 
اختراع جوشكارى زيرپودرى براى ساخت تانك 

T-34 را تاريخ ساز ترين اقدام دانست. فرايندى كه 

براى  استراتژيك  تانك  اين  ساخت  آن  بدون 
پيشرفته   T-34 تانك  نبود.  پذير  امكان  شوروى 
ترين تانك در جنگ جهانى دوم بود و ساخت آن 
كه  تانك  اين  كرد.  زده  حيرت  را  نازى  آلمان 
ركورد  هنوز  شد،  توليد  آن  از  عراده   80,000
را  تانك  مدل  يك  از  شده  ساخته  تعداد  بيشترين 
داراست. انستيتو پاتون از 1950 شروع به طراحى و 
اين  كرد.  آب  زير  جوشكارى  فرايندهاى  ساخت 
جنگ  در  كه  هايى  كشتى  سريع  وصله  با  فرايند 
جلوگيرى  آنها  شدن  غرق  از  بودند،  ديده  آسيب 
انستيتو  تاثيرگذار  از تحقيقات  ميكرد. يكى ديگر 
پاتون، طراحى و توليد دستگاه هاى جوشكارى در 
فضاى خارج از جو بود. تحقيقات در اين زمينه كه 
با   1984 سال  در  بود،  شده  شروع   1960 از 
پرتو  جوشكارى  دستگاه  توسط  عملى  جوشكارى 
جوشكارى  انستيتو  شد.  عملى  فضا  در  الكترونى 

رياضى،  شامل  دپارتمان   20 از  پاتون 
كامپيوتر، مدل سازى، پليمر 

و غيره تشكيل شده 
  . ست سال ا تا 

از  پيش  و   1991
 270 شوروى،  فروپاشى 
كار  به  مشغول  آن  در  پروفسور 
از  زيادى  تعداد  فروپاشى،  از  اما پس  بودند، 
اروپايى  كشورهاى  و  اسراييل  و  امريكا  به  آنها 
اقتصادى اوكراين  از بحران  مهاجرت كردند. پس 
تعداد ديگرى مهاجرت كردند.  نيز  در سال 2008 
از جنگ جهانى  پيش  تا  است كه  به ذكر  الزم 
در  يهودى  زيادى  تعداد  دوم 

اوكراين زندگى ميكردند و يكى از عبادتگاه هاى 
زيارتى يهوديان در اين كشور قرار دارد. گرچه با 
تعداد يهوديان  نازى،  اوكراين توسط آلمان  اشغال 
اين كشور بسيار كاهش يافت، اما هنوز يك درصد 
ميدهند.  تشكيل  يهوديان  را  اوكراين  جمعيت  از 
اكنون از 270 پروفسور كه در دوران شوروى در 
پروفسور   55 حدود  تنها  ميكردند،  كار  انستيتو 
مشغول به كار هستند. كه تنها 5 نفر از آنها كمتر 
از 50 سال سن دارند. امسال انستيتو پاتون صدمين 
انستيتو و فرزند  پاتون مدير  بوريس  تولد  سالگرد 
گرفت. جشن  را  انستيتو  گذار  بنيان 
شد،  برگزار  انستيتو  در  اخيرا  كه  كنفرانسى  در 
تحقيقات  نتايج  كشور   17 از  كنندگانى  شركت 
ترتيب  به  ارائه كردند. شركت كنندگان  را  خود 
هاى  دانشگاه  پاتون،  انستيتو  از  تعداد  بيشترين 
چند  و  شرقى  اروپاى  كشورهاى  چين،  اوكراين، 
مورد از اروپاى غربى بودند. پروفسورهاى انستيتو 
مترجم صحبت  و  ميكردند  سخنرانى  اوكراينى  به 
ميهمانان  مى كرد.  ترجمه  انگليسى  به  را  هايشان 
چينى هم به زبان خودشان صحبت ميكردند، مترجم 
كارمند سفارت چين، به اوكراينى ترجمه مى كرد 
دكتراى  دانشجويان  انگليسى.  به  ديگر  مترجم  و 
انگليسى  روان  بودند،  جوان  همگى  كه  انستيتو 
به  را  خود  تحقيقات  نتايج  و  ميكردند  صحبت 

ارائه  پاتون انگليسى  انستيتو  ميكردند. 
يك  مركز در  در  بزرگ  منطقه 

با بخش  كيف  شهر  قديمى 
ر  طرف چها چهار  در  خيابان 

احاطه شده است كه ساختمان هايى با نماى سيمانى 
و نتراشيده با پنجره هاى كوچك فراوان را در خود 
ورودى  طبقه،   25 با  مركزى  ساختمان  داده.  جاى 
اصلى است و سالن هاى دراز و تاريك، درها پشت 
در  صدا  و  پرسر  بزرگى،  كليد  اند.  شده  قطار  هم 
سوراخ قفل درى پس از 3 چرخش مداوم، در را باز 
اتاق قرار دارند كه براى  مى كند. پشت درب، 3 
رسيدن به آخرين اتاق 4 در 4 متر بايد از دو اتاق 
هم اندازه ديگر عبور كرد. راهرو باريك است و 
وسايل تاحدى چيده شده اند كه تنها امكان عبور 
يك نفر است. دپارتمان پليمر را كه بازديد ميكنم، 
مگر  دارند.  قدمت  سال   40 از  بيش  وسايل  تمام 
دستگاه جوشى كه ساخت خود انستيتو است و 10 
به  فرايند  كار  نحوه  دادن  نشان  جهت  پيش  سال 
كشش،  تست  دستگاه  است.  شده  ساخته  مشترى 
منحنى تنش كرنش را روى كاغذ رسم ميكند. تمام 
به  تست كشش  دستگاه  از جمله  آناليز  تجهيزات 
صورت ساليانه كاليبره شده و گواهى تاييد صحت 
و  ها  ساختمان  ميشود.  صادر  آن  براى  عملكرد 
بى  همگى  كمونيست  دوران  ساخت  تجهيزات 
قواره و ضمخت هستند اما پس از سالها، با هنوز با 
كاربران  بين  و  ميكنند  كار  الزم  دقت  و  كيفيت 
تا  كه  تانك   مثل  درست  هستند.  محبوب 
جهان  كشورهاى  از  بعضى  ارتش  در   2010 سال 
دفتر  هر  در  بود.  خدمت  به  مشغول  هنوز  سوم 
از  افراد  و  است  كار  به  مشغول  نفر  يك  كارى، 
ندارند.  اطالع  ميشود  كنار  اتاق  در  كه  كارهايى 
نتايج  پروفسورها 

خصوصى ثبت كرده اند و به صورت انفرادى 
ميپردازند.  خدمات  و  دستگاه  فروش  به 
زير  ها  شركت  اين  آيا  كه  نيست  مشخص 
نظر مديريت انستيتو فعاليت ميكنند و يا خير. 
ايرانى كه چندى پيش در  از مسئولين  يكى 
قالب هياتى براى خريد دستگاهى به انستيتو 
مراجعه كرده بود، تعريف ميكرد كه قيمت 
اعالم  دالر  هزار   400 انستيتو  در  را  دستگاه 
و  داشت  كارايى خوبى  دستگاه  اين  كردند. 
متناسب نيازهاى ايران بود. پس از بازديد ما 
از مجموعه و پيش از خروج، يك نفر گفت 
كه 300 هزار دالر هم ميتوانيم بفروشيم. در 
فرودگاه شهر كيف زمانى كه كارت پرواز 
تهران  به  پرواز  منتظر  و  بوديم  گرفته  را 
از  يكى  انتظارى،  از  دور  صورت  به  بوديم، 
كه  گفت  او  ديديم.  را  انستيتو  مسئولين 
شما  به  دالر  هزار   200 به  را  دستگاه 
واقعا  رسيديم  تهران  به  وقتى  اما  ميفروشيم. 
تعجب كرديم. زيرا صبح روز بعد فكسى را 
دريافت كرديم كه در آن انستيتو قيمت 100 
پيشنهاد  دستگاه  فروش  براى  را  دالر  هزار 
اين  كه  دهد  مى  نشان  اينها  تمام  بود.  داده 
در  تخصص  عدم  از  ميزان  چه  تا  مجموعه 
و  محصوالت  خدمات،  فروش  و  بازاريابى 
تكنولوژى در بازارهاى بين المللى رنج ميبرد. 
كمونيستى  تفكر  در  ريشه  نيز  ضعف  اين 
حاكم بر مجموعه دارد كه با مفهوم بازاريابى 
كه مربوط به بازار آزاد است، ناآشناست. در 
بروز  سرمايه،  بازگشت  امكان  شرايط  اين 
كردن تجهيزات و پرداخت حقوق كافى به 

پرسنل نيز وجود ندارد.

سايه كمونيسم بر تحقيق/ عليرضا ولى زاده

طراحى تانك T-34 مهندسين آلمان نازى را به حيرت واداشت

ترين  برجسته  و  ها  خانم  در  نوع سرطان  ترين  شايع  پستان  سرطان 
مرگ و مير حاصل از سرطان در خانم ها در دنيا مي باشد. به دليل 
پيشرفت هاي جديد ميزان مرگ و مير حاصل از اين سرطان كاهش 
مبتال  سرطان  اين  به  نفر  ميليون   1,3 ساله  هر  تقريبا  اما  است  يافته 
ميشوند. درمان هاي فعلي اين سرطان شامل: شيمي درماني، جراحي، 
راديوتراپي، درمان هورموني و تارگت تراپي مي باشد. متاستاز يك 
پروسه اي است كه در طي آن يك سلول توموري محل اوليه خود را 
ترك كرده و به وسيله سيستم هاي گردشي مثل خون به يك محل 
دور خود را رسانده و در انجا مستقر شده و تقسيم مي شود. متاستاز در 
سرطان پستان يكي از مهترين مراحل پيشرفت اين سرطان به حساب 

مي ايد.

ميكرو  ها زير گروه بزرگي از  هاي غير كد كننده 18-25 
نوكلئوتيدي مي باشند. اين مولكول ها بيان ژن را پس از رونويسي از 
طريق مهار ترجمه  يا القا تجزيه آن كنترل مي كنند و اين 
كار را از طريق اتصال به ناحيه ترجمه نشدني انتهاي  ها انجام 
پردازش  مرحله  دو  طي  ميكرو   اوليه  هاي  رونوشت  ميدهند. 
تبديل به مولكول بالغ كوتاه تري ميشود. در سال 1993 اولين ميكرو 
اما  شد،  كشف  در     -4 نام  به   
سال  تا  زيستي  ي  كننده  تنظيم  يك  عنوان  به  مولكول  اين  اهميت 
- شناسايي شد، هنوز مشخص  2001 كه نمونه ي ديگري به نام 
نشده بود. در سال 2001 فقط 5 مقاله در مورد ميكرو  ها نوشته 
شده بود، در حالي كه تا سال 2008 حدود 3500 مقاله در پايگاه 
داده هاي   منتشر شد كه 1500 مقاله فقط مربوط به سال 
2008 بود. توجه بيش از پيش به ساختار و عملكرد ميكرو 
 ها به علت تاثير انها در فرايند هاي متنوع تكويني و 
خون  انسولين،  ترشح  اپوپتوز،  مانند  فيزيولوژيكي 
سازي، ريخت زايي مغز يا تمايز بافتي، و درگيري 
ويروسي  هاي  بيماري  و  ايمني  دفاع  در  ها  ان 
عنوان  به  توانند  مي  ها  ميكرو   است. 
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پايتخت  كيف  در  پاتون  جوشكارى  انستيتو 
اوكراين بزرگترين مركز تحقيقات جوشكارى در 
دنيا است و از سال 1934 كار خود را آغاز كرده 
است و تاكنون 2500 اختراع به ثبت رسانيده و 250 
توليد  ابتدا هدف آن  در  است.  كتاب چاپ كرده 
منظور  به  شده  جوشكارى  اطمينان  قابل  اتصاالت 
با  زمان  طول  در  اما  بود  پرچ  با  نمودن  جايگزين 
همت پاتون پدر و پسر و گروه همراهشان، نه تنها 
بر صنايع اوكراين، بلكه بر تاريخ و زندگى مردم 
كشورش نيز تاثير زيادى گذاشته است. اولين نتيجه 
پل  اولين  ساخت  و  طراحى  گروه،  اين  تحقيقات 
جوشكارى شده اوكراين بر روى رودخانه نيپر بود 
كه پايتخت را به دو قسمت شرقى و غربى تقسيم 
افتتاح  از  كرده است. در سال 1953 دو هفته قبل 
فوت  پاتون  انستيتو  گذار  بنيان  پاتون  اِوِگنى  پل، 
كرد و هرگز نتوانست روى بزرگترين پل اروپا كه 
خود آن را طراحى كرده بود، قدم بردارد. پس از 
پاتون  بوريس  فرزندش  پاتون،  اِوِگنى  فوت 
نيز  تاكنون  به عهده گرفت و  را  انستيتو  مديريت 
انبوه  ميان  از  دارد.  عهده  به  را  آن  مديريت 
بتوان  شايد  انستيتو،  هاى  كارافرينى  و  اختراعات 
اختراع جوشكارى زيرپودرى براى ساخت تانك 

 را تاريخ ساز ترين اقدام دانست. فرايندى كه 
براى  استراتژيك  تانك  اين  ساخت  آن  بدون 
پيشرفته  تانك   نبود.  پذير  امكان  شوروى 
ترين تانك در جنگ جهانى دوم بود و ساخت آن 
كه  تانك  اين  كرد.  زده  حيرت  را  نازى  آلمان 
ركورد  هنوز  شد،  توليد  آن  از  عراده   80,000
را  تانك  مدل  يك  از  شده  ساخته  تعداد  بيشترين 
داراست. انستيتو پاتون از 1950 شروع به طراحى و 
اين  كرد.  آب  زير  جوشكارى  فرايندهاى  ساخت 
جنگ  در  كه  هايى  كشتى  سريع  وصله  با  فرايند 
جلوگيرى  آنها  شدن  غرق  از  بودند،  ديده  آسيب 
انستيتو  تاثيرگذار  از تحقيقات  ميكرد. يكى ديگر 
پاتون، طراحى و توليد دستگاه هاى جوشكارى در 
فضاى خارج از جو بود. تحقيقات در اين زمينه كه 
با   1984 سال  در  بود،  شده  شروع   1960 از 
پرتو  جوشكارى  دستگاه  توسط  عملى  جوشكارى 
جوشكارى  انستيتو  شد.  عملى  فضا  در  الكترونى 

رياضى،  شامل  دپارتمان   20 از  پاتون 
كامپيوتر، مدل سازى، پليمر 

و غيره تشكيل شده 
  . ست سال ا تا 

از  پيش  و   1991
 270 شوروى،  فروپاشى 
كار  به  مشغول  آن  در  پروفسور 
از  زيادى  تعداد  فروپاشى،  از  اما پس  بودند، 
اروپايى  كشورهاى  و  اسراييل  و  امريكا  به  آنها 
اقتصادى اوكراين  از بحران  مهاجرت كردند. پس 
تعداد ديگرى مهاجرت كردند.  نيز  در سال 2008 
از جنگ جهانى  پيش  تا  است كه  به ذكر  الزم 
در  يهودى  زيادى  تعداد  دوم 

اوكراين زندگى ميكردند و يكى از عبادتگاه هاى 
زيارتى يهوديان در اين كشور قرار دارد. گرچه با 
تعداد يهوديان  نازى،  اوكراين توسط آلمان  اشغال 
اين كشور بسيار كاهش يافت، اما هنوز يك درصد 
ميدهند.  تشكيل  يهوديان  را  اوكراين  جمعيت  از 
اكنون از 270 پروفسور كه در دوران شوروى در 
پروفسور   55 حدود  تنها  ميكردند،  كار  انستيتو 
مشغول به كار هستند. كه تنها 5 نفر از آنها كمتر 
از 50 سال سن دارند. امسال انستيتو پاتون صدمين 
انستيتو و فرزند  پاتون مدير  بوريس  تولد  سالگرد 
گرفت. جشن  را  انستيتو  گذار  بنيان 
شد،  برگزار  انستيتو  در  اخيرا  كه  كنفرانسى  در 
تحقيقات  نتايج  كشور   17 از  كنندگانى  شركت 
ترتيب  به  ارائه كردند. شركت كنندگان  را  خود 
هاى  دانشگاه  پاتون،  انستيتو  از  تعداد  بيشترين 
چند  و  شرقى  اروپاى  كشورهاى  چين،  اوكراين، 
مورد از اروپاى غربى بودند. پروفسورهاى انستيتو 
مترجم صحبت  و  ميكردند  سخنرانى  اوكراينى  به 
ميهمانان  مى كرد.  ترجمه  انگليسى  به  را  هايشان 
چينى هم به زبان خودشان صحبت ميكردند، مترجم 
كارمند سفارت چين، به اوكراينى ترجمه مى كرد 
دكتراى  دانشجويان  انگليسى.  به  ديگر  مترجم  و 
انگليسى  روان  بودند،  جوان  همگى  كه  انستيتو 
به  را  خود  تحقيقات  نتايج  و  ميكردند  صحبت 

ارائه  پاتون انگليسى  انستيتو  ميكردند. 
يك  مركز در  در  بزرگ  منطقه 

با بخش  كيف  شهر  قديمى 
ر  طرف چها چهار  در  خيابان 

احاطه شده است كه ساختمان هايى با نماى سيمانى 
و نتراشيده با پنجره هاى كوچك فراوان را در خود 
ورودى  طبقه،   25 با  مركزى  ساختمان  داده.  جاى 
اصلى است و سالن هاى دراز و تاريك، درها پشت 
در  صدا  و  پرسر  بزرگى،  كليد  اند.  شده  قطار  هم 
سوراخ قفل درى پس از 3 چرخش مداوم، در را باز 
اتاق قرار دارند كه براى  مى كند. پشت درب، 3 
رسيدن به آخرين اتاق 4 در 4 متر بايد از دو اتاق 
هم اندازه ديگر عبور كرد. راهرو باريك است و 
وسايل تاحدى چيده شده اند كه تنها امكان عبور 
يك نفر است. دپارتمان پليمر را كه بازديد ميكنم، 
مگر  دارند.  قدمت  سال   40 از  بيش  وسايل  تمام 
دستگاه جوشى كه ساخت خود انستيتو است و 10 
به  فرايند  كار  نحوه  دادن  نشان  جهت  پيش  سال 
كشش،  تست  دستگاه  است.  شده  ساخته  مشترى 
منحنى تنش كرنش را روى كاغذ رسم ميكند. تمام 
به  تست كشش  دستگاه  از جمله  آناليز  تجهيزات 
صورت ساليانه كاليبره شده و گواهى تاييد صحت 
و  ها  ساختمان  ميشود.  صادر  آن  براى  عملكرد 
بى  همگى  كمونيست  دوران  ساخت  تجهيزات 
قواره و ضمخت هستند اما پس از سالها، با هنوز با 
كاربران  بين  و  ميكنند  كار  الزم  دقت  و  كيفيت 
تا  كه   T-34 تانك  مثل  درست  هستند.  محبوب 
جهان  كشورهاى  از  بعضى  ارتش  در   2010 سال 
دفتر  هر  در  بود.  خدمت  به  مشغول  هنوز  سوم 
از  افراد  و  است  كار  به  مشغول  نفر  يك  كارى، 
ندارند.  اطالع  ميشود  كنار  اتاق  در  كه  كارهايى 
نتايج  پروفسورها 

خصوصى ثبت كرده اند و به صورت انفرادى 
ميپردازند.  خدمات  و  دستگاه  فروش  به 
زير  ها  شركت  اين  آيا  كه  نيست  مشخص 
نظر مديريت انستيتو فعاليت ميكنند و يا خير. 
ايرانى كه چندى پيش در  از مسئولين  يكى 
قالب هياتى براى خريد دستگاهى به انستيتو 
مراجعه كرده بود، تعريف ميكرد كه قيمت 
اعالم  دالر  هزار   400 انستيتو  در  را  دستگاه 
و  داشت  كارايى خوبى  دستگاه  اين  كردند. 
متناسب نيازهاى ايران بود. پس از بازديد ما 
از مجموعه و پيش از خروج، يك نفر گفت 
كه 300 هزار دالر هم ميتوانيم بفروشيم. در 
فرودگاه شهر كيف زمانى كه كارت پرواز 
تهران  به  پرواز  منتظر  و  بوديم  گرفته  را 
از  يكى  انتظارى،  از  دور  صورت  به  بوديم، 
كه  گفت  او  ديديم.  را  انستيتو  مسئولين 
شما  به  دالر  هزار   200 به  را  دستگاه 
واقعا  رسيديم  تهران  به  وقتى  اما  ميفروشيم. 
تعجب كرديم. زيرا صبح روز بعد فكسى را 
دريافت كرديم كه در آن انستيتو قيمت 100 
پيشنهاد  دستگاه  فروش  براى  را  دالر  هزار 
اين  كه  دهد  مى  نشان  اينها  تمام  بود.  داده 
در  تخصص  عدم  از  ميزان  چه  تا  مجموعه 
و  محصوالت  خدمات،  فروش  و  بازاريابى 
تكنولوژى در بازارهاى بين المللى رنج ميبرد. 
كمونيستى  تفكر  در  ريشه  نيز  ضعف  اين 
حاكم بر مجموعه دارد كه با مفهوم بازاريابى 
كه مربوط به بازار آزاد است، ناآشناست. در 
بروز  سرمايه،  بازگشت  امكان  شرايط  اين 
كردن تجهيزات و پرداخت حقوق كافى به 

پرسنل نيز وجود ندارد.

ترين  برجسته  و  ها  خانم  در  نوع سرطان  ترين  شايع  پستان  سرطان 
مرگ و مير حاصل از سرطان در خانم ها در دنيا مي باشد. به دليل 
پيشرفت هاي جديد ميزان مرگ و مير حاصل از اين سرطان كاهش 
مبتال  سرطان  اين  به  نفر  ميليون   1,3 ساله  هر  تقريبا  اما  است  يافته 
ميشوند. درمان هاي فعلي اين سرطان شامل: شيمي درماني، جراحي، 
راديوتراپي، درمان هورموني و تارگت تراپي مي باشد. متاستاز يك 
پروسه اي است كه در طي آن يك سلول توموري محل اوليه خود را 
ترك كرده و به وسيله سيستم هاي گردشي مثل خون به يك محل 
دور خود را رسانده و در انجا مستقر شده و تقسيم مي شود. متاستاز در 
سرطان پستان يكي از مهترين مراحل پيشرفت اين سرطان به حساب 

مي ايد.

ميكرو  ها زير گروه بزرگي از  هاي غير كد كننده 18-25 
نوكلئوتيدي مي باشند. اين مولكول ها بيان ژن را پس از رونويسي از 
طريق مهار ترجمه  يا القا تجزيه آن كنترل مي كنند و اين 
كار را از طريق اتصال به ناحيه ترجمه نشدني انتهاي  ها انجام 
پردازش  مرحله  دو  طي  ميكرو   اوليه  هاي  رونوشت  ميدهند. 
تبديل به مولكول بالغ كوتاه تري ميشود. در سال 1993 اولين ميكرو 
اما  شد،  كشف  در     -4 نام  به   
سال  تا  زيستي  ي  كننده  تنظيم  يك  عنوان  به  مولكول  اين  اهميت 
- شناسايي شد، هنوز مشخص  2001 كه نمونه ي ديگري به نام 
نشده بود. در سال 2001 فقط 5 مقاله در مورد ميكرو  ها نوشته 
شده بود، در حالي كه تا سال 2008 حدود 3500 مقاله در پايگاه 
داده هاي   منتشر شد كه 1500 مقاله فقط مربوط به سال 
2008 بود. توجه بيش از پيش به ساختار و عملكرد ميكرو 
 ها به علت تاثير انها در فرايند هاي متنوع تكويني و 
خون  انسولين،  ترشح  اپوپتوز،  مانند  فيزيولوژيكي 
سازي، ريخت زايي مغز يا تمايز بافتي، و درگيري 
ويروسي  هاي  بيماري  و  ايمني  دفاع  در  ها  ان 
عنوان  به  توانند  مي  ها  ميكرو   است. 
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پايتخت  كيف  در  پاتون  جوشكارى  انستيتو 
اوكراين بزرگترين مركز تحقيقات جوشكارى در 
دنيا است و از سال 1934 كار خود را آغاز كرده 
است و تاكنون 2500 اختراع به ثبت رسانيده و 250 
توليد  ابتدا هدف آن  در  است.  كتاب چاپ كرده 
منظور  به  شده  جوشكارى  اطمينان  قابل  اتصاالت 
با  زمان  طول  در  اما  بود  پرچ  با  نمودن  جايگزين 
همت پاتون پدر و پسر و گروه همراهشان، نه تنها 
بر صنايع اوكراين، بلكه بر تاريخ و زندگى مردم 
كشورش نيز تاثير زيادى گذاشته است. اولين نتيجه 
پل  اولين  ساخت  و  طراحى  گروه،  اين  تحقيقات 
جوشكارى شده اوكراين بر روى رودخانه نيپر بود 
كه پايتخت را به دو قسمت شرقى و غربى تقسيم 
افتتاح  از  كرده است. در سال 1953 دو هفته قبل 
فوت  پاتون  انستيتو  گذار  بنيان  پاتون  اِوِگنى  پل، 
كرد و هرگز نتوانست روى بزرگترين پل اروپا كه 
خود آن را طراحى كرده بود، قدم بردارد. پس از 
پاتون  بوريس  فرزندش  پاتون،  اِوِگنى  فوت 
نيز  تاكنون  به عهده گرفت و  را  انستيتو  مديريت 
انبوه  ميان  از  دارد.  عهده  به  را  آن  مديريت 
بتوان  شايد  انستيتو،  هاى  كارافرينى  و  اختراعات 
اختراع جوشكارى زيرپودرى براى ساخت تانك 

 را تاريخ ساز ترين اقدام دانست. فرايندى كه 
براى  استراتژيك  تانك  اين  ساخت  آن  بدون 
پيشرفته  تانك   نبود.  پذير  امكان  شوروى 
ترين تانك در جنگ جهانى دوم بود و ساخت آن 
كه  تانك  اين  كرد.  زده  حيرت  را  نازى  آلمان 
ركورد  هنوز  شد،  توليد  آن  از  عراده   80,000
را  تانك  مدل  يك  از  شده  ساخته  تعداد  بيشترين 
داراست. انستيتو پاتون از 1950 شروع به طراحى و 
اين  كرد.  آب  زير  جوشكارى  فرايندهاى  ساخت 
جنگ  در  كه  هايى  كشتى  سريع  وصله  با  فرايند 
جلوگيرى  آنها  شدن  غرق  از  بودند،  ديده  آسيب 
انستيتو  تاثيرگذار  از تحقيقات  ميكرد. يكى ديگر 
پاتون، طراحى و توليد دستگاه هاى جوشكارى در 
فضاى خارج از جو بود. تحقيقات در اين زمينه كه 
با   1984 سال  در  بود،  شده  شروع   1960 از 
پرتو  جوشكارى  دستگاه  توسط  عملى  جوشكارى 
جوشكارى  انستيتو  شد.  عملى  فضا  در  الكترونى 

رياضى،  شامل  دپارتمان   20 از  پاتون 
كامپيوتر، مدل سازى، پليمر 

و غيره تشكيل شده 
  . ست سال ا تا 

از  پيش  و   1991
 270 شوروى،  فروپاشى 
كار  به  مشغول  آن  در  پروفسور 
از  زيادى  تعداد  فروپاشى،  از  اما پس  بودند، 
اروپايى  كشورهاى  و  اسراييل  و  امريكا  به  آنها 
اقتصادى اوكراين  از بحران  مهاجرت كردند. پس 
تعداد ديگرى مهاجرت كردند.  نيز  در سال 2008 
از جنگ جهانى  پيش  تا  است كه  به ذكر  الزم 
در  يهودى  زيادى  تعداد  دوم 

اوكراين زندگى ميكردند و يكى از عبادتگاه هاى 
زيارتى يهوديان در اين كشور قرار دارد. گرچه با 
تعداد يهوديان  نازى،  اوكراين توسط آلمان  اشغال 
اين كشور بسيار كاهش يافت، اما هنوز يك درصد 
ميدهند.  تشكيل  يهوديان  را  اوكراين  جمعيت  از 
اكنون از 270 پروفسور كه در دوران شوروى در 
پروفسور   55 حدود  تنها  ميكردند،  كار  انستيتو 
مشغول به كار هستند. كه تنها 5 نفر از آنها كمتر 
از 50 سال سن دارند. امسال انستيتو پاتون صدمين 
انستيتو و فرزند  پاتون مدير  بوريس  تولد  سالگرد 
گرفت. جشن  را  انستيتو  گذار  بنيان 
شد،  برگزار  انستيتو  در  اخيرا  كه  كنفرانسى  در 
تحقيقات  نتايج  كشور   17 از  كنندگانى  شركت 
ترتيب  به  ارائه كردند. شركت كنندگان  را  خود 
هاى  دانشگاه  پاتون،  انستيتو  از  تعداد  بيشترين 
چند  و  شرقى  اروپاى  كشورهاى  چين،  اوكراين، 
مورد از اروپاى غربى بودند. پروفسورهاى انستيتو 
مترجم صحبت  و  ميكردند  سخنرانى  اوكراينى  به 
ميهمانان  مى كرد.  ترجمه  انگليسى  به  را  هايشان 
چينى هم به زبان خودشان صحبت ميكردند، مترجم 
كارمند سفارت چين، به اوكراينى ترجمه مى كرد 
دكتراى  دانشجويان  انگليسى.  به  ديگر  مترجم  و 
انگليسى  روان  بودند،  جوان  همگى  كه  انستيتو 
به  را  خود  تحقيقات  نتايج  و  ميكردند  صحبت 

ارائه  پاتون انگليسى  انستيتو  ميكردند. 
يك  مركز در  در  بزرگ  منطقه 

با بخش  كيف  شهر  قديمى 
ر  طرف چها چهار  در  خيابان 

احاطه شده است كه ساختمان هايى با نماى سيمانى 
و نتراشيده با پنجره هاى كوچك فراوان را در خود 
ورودى  طبقه،   25 با  مركزى  ساختمان  داده.  جاى 
اصلى است و سالن هاى دراز و تاريك، درها پشت 
در  صدا  و  پرسر  بزرگى،  كليد  اند.  شده  قطار  هم 
سوراخ قفل درى پس از 3 چرخش مداوم، در را باز 
اتاق قرار دارند كه براى  مى كند. پشت درب، 3 
رسيدن به آخرين اتاق 4 در 4 متر بايد از دو اتاق 
هم اندازه ديگر عبور كرد. راهرو باريك است و 
وسايل تاحدى چيده شده اند كه تنها امكان عبور 
يك نفر است. دپارتمان پليمر را كه بازديد ميكنم، 
مگر  دارند.  قدمت  سال   40 از  بيش  وسايل  تمام 
دستگاه جوشى كه ساخت خود انستيتو است و 10 
به  فرايند  كار  نحوه  دادن  نشان  جهت  پيش  سال 
كشش،  تست  دستگاه  است.  شده  ساخته  مشترى 
منحنى تنش كرنش را روى كاغذ رسم ميكند. تمام 
به  تست كشش  دستگاه  از جمله  آناليز  تجهيزات 
صورت ساليانه كاليبره شده و گواهى تاييد صحت 
و  ها  ساختمان  ميشود.  صادر  آن  براى  عملكرد 
بى  همگى  كمونيست  دوران  ساخت  تجهيزات 
قواره و ضمخت هستند اما پس از سالها، با هنوز با 
كاربران  بين  و  ميكنند  كار  الزم  دقت  و  كيفيت 
تا  كه  تانك   مثل  درست  هستند.  محبوب 
جهان  كشورهاى  از  بعضى  ارتش  در   2010 سال 
دفتر  هر  در  بود.  خدمت  به  مشغول  هنوز  سوم 
از  افراد  و  است  كار  به  مشغول  نفر  يك  كارى، 
ندارند.  اطالع  ميشود  كنار  اتاق  در  كه  كارهايى 
نتايج  پروفسورها 

تحقيقات خود را تنها به دولت ارائه ميكنند. در 
چند سال اخير دانشجويان دكترا سالى يك بار 
ارائه  انجمن جوانان  نتايج تحقيقات خود را در 
نمى  شركت  آن  در  پروفسورها  كه  ميكنند 

كنند. 
ايرانى زيادى در دانشگاه هاى فنى  دانشجويان 
اوكراين مشغول به تحصيل هستند. اما ايرانيان 
از  يكى  ندارند.  حضور  پاتون  انستيتو  در 
دانشجويان دكترى انستيتو تعريف مى كرد كه 
چندى پيش يك دانشجوى ايرانى كه با برخى 
موسسات در ايران در تماس بوده است، به او 
از  تكنولوژى  انتقال  قبال  در  تا  داده  پيشنهاد 
انستيتو به ايران مبلغ قابل توجهى دريافت كند 

اما او با اين درخواست موافقت نكرده است.

بازاريابى  و  مالى  شرايط  كه  ميرسد  نظر  به 
باشد.  آن  بخش  ترين  نيافته  توسعه  انستيتو، 
حالى  در  انستيتو  در  اكنون  محقق   250 حدود 
مشغول كار هستند كه حقوق آنها و هزينه هاى 
تعميرات ونگهدارى ساختمان ها و تجهيزات و 
از بودجه عمومى كشور و توسط  غيره همگى 
يك  حقوق  كه  حالى  در  ميشود  تامين  دولت 
است.  ماه  در  دالر   150 حدود  فقط  پروفسور 
بخشى مشغول به امور بازاريابى انستيتو تشكيل 
شده است كه با هدف فروش دستگاه هاى توليد 
انستيتو به كشورهاى مختلف از جمله ايران سفر 
ميكند. بزرگترين و بلندمدت ترين قرارداد اين 
مجموعه با دانشگاه استان گوانگوو چين منعقد 
شده است كه به تشكيل انستيتو چين-اوكراين 
بخش  از  جدا  است.  انجاميده   2011 سال  در 
بازاريابى، بعضى از پروفسورها نيز شركت هاى 

خصوصى ثبت كرده اند و به صورت انفرادى 
ميپردازند.  خدمات  و  دستگاه  فروش  به 
زير  ها  شركت  اين  آيا  كه  نيست  مشخص 
نظر مديريت انستيتو فعاليت ميكنند و يا خير. 
ايرانى كه چندى پيش در  از مسئولين  يكى 
قالب هياتى براى خريد دستگاهى به انستيتو 
مراجعه كرده بود، تعريف ميكرد كه قيمت 
اعالم  دالر  هزار   400 انستيتو  در  را  دستگاه 
و  داشت  كارايى خوبى  دستگاه  اين  كردند. 
متناسب نيازهاى ايران بود. پس از بازديد ما 
از مجموعه و پيش از خروج، يك نفر گفت 
كه 300 هزار دالر هم ميتوانيم بفروشيم. در 
فرودگاه شهر كيف زمانى كه كارت پرواز 
تهران  به  پرواز  منتظر  و  بوديم  گرفته  را 
از  يكى  انتظارى،  از  دور  صورت  به  بوديم، 
كه  گفت  او  ديديم.  را  انستيتو  مسئولين 
شما  به  دالر  هزار   200 به  را  دستگاه 
واقعا  رسيديم  تهران  به  وقتى  اما  ميفروشيم. 
تعجب كرديم. زيرا صبح روز بعد فكسى را 
دريافت كرديم كه در آن انستيتو قيمت 100 
پيشنهاد  دستگاه  فروش  براى  را  دالر  هزار 
اين  كه  دهد  مى  نشان  اينها  تمام  بود.  داده 
در  تخصص  عدم  از  ميزان  چه  تا  مجموعه 
و  محصوالت  خدمات،  فروش  و  بازاريابى 
تكنولوژى در بازارهاى بين المللى رنج ميبرد. 
كمونيستى  تفكر  در  ريشه  نيز  ضعف  اين 
حاكم بر مجموعه دارد كه با مفهوم بازاريابى 
كه مربوط به بازار آزاد است، ناآشناست. در 
بروز  سرمايه،  بازگشت  امكان  شرايط  اين 
كردن تجهيزات و پرداخت حقوق كافى به 

پرسنل نيز وجود ندارد.

ترين  برجسته  و  ها  خانم  در  نوع سرطان  ترين  شايع  پستان  سرطان 
مرگ و مير حاصل از سرطان در خانم ها در دنيا مي باشد. به دليل 
پيشرفت هاي جديد ميزان مرگ و مير حاصل از اين سرطان كاهش 
مبتال  سرطان  اين  به  نفر  ميليون   1,3 ساله  هر  تقريبا  اما  است  يافته 
ميشوند. درمان هاي فعلي اين سرطان شامل: شيمي درماني، جراحي، 
راديوتراپي، درمان هورموني و تارگت تراپي مي باشد. متاستاز يك 
پروسه اي است كه در طي آن يك سلول توموري محل اوليه خود را 
ترك كرده و به وسيله سيستم هاي گردشي مثل خون به يك محل 
دور خود را رسانده و در انجا مستقر شده و تقسيم مي شود. متاستاز در 
سرطان پستان يكي از مهترين مراحل پيشرفت اين سرطان به حساب 

مي ايد.

ميكرو  ها زير گروه بزرگي از  هاي غير كد كننده 18-25 
نوكلئوتيدي مي باشند. اين مولكول ها بيان ژن را پس از رونويسي از 
طريق مهار ترجمه  يا القا تجزيه آن كنترل مي كنند و اين 
كار را از طريق اتصال به ناحيه ترجمه نشدني انتهاي  ها انجام 
پردازش  مرحله  دو  طي  ميكرو   اوليه  هاي  رونوشت  ميدهند. 
تبديل به مولكول بالغ كوتاه تري ميشود. در سال 1993 اولين ميكرو 
اما  شد،  كشف  در     -4 نام  به   
سال  تا  زيستي  ي  كننده  تنظيم  يك  عنوان  به  مولكول  اين  اهميت 
- شناسايي شد، هنوز مشخص  2001 كه نمونه ي ديگري به نام 
نشده بود. در سال 2001 فقط 5 مقاله در مورد ميكرو  ها نوشته 
شده بود، در حالي كه تا سال 2008 حدود 3500 مقاله در پايگاه 
داده هاي   منتشر شد كه 1500 مقاله فقط مربوط به سال 
2008 بود. توجه بيش از پيش به ساختار و عملكرد ميكرو 
 ها به علت تاثير انها در فرايند هاي متنوع تكويني و 
خون  انسولين،  ترشح  اپوپتوز،  مانند  فيزيولوژيكي 
سازي، ريخت زايي مغز يا تمايز بافتي، و درگيري 
ويروسي  هاي  بيماري  و  ايمني  دفاع  در  ها  ان 
عنوان  به  توانند  مي  ها  ميكرو   است. 
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ترين  برجسته  و  ها  خانم  در  نوع سرطان  ترين  شايع  پستان  سرطان 
مرگ و مير حاصل از سرطان در خانم ها در دنيا مي باشد. به دليل 
پيشرفت هاي جديد ميزان مرگ و مير حاصل از اين سرطان كاهش 
مبتال  سرطان  اين  به  نفر  ميليون   1,3 ساله  هر  تقريبا  اما  است  يافته 
ميشوند. درمان هاي فعلي اين سرطان شامل: شيمي درماني، جراحي، 
راديوتراپي، درمان هورموني و تارگت تراپي مي باشد. متاستاز يك 
پروسه اي است كه در طي آن يك سلول توموري محل اوليه خود را 
ترك كرده و به وسيله سيستم هاي گردشي مثل خون به يك محل 
دور خود را رسانده و در انجا مستقر شده و تقسيم مي شود. متاستاز در 
سرطان پستان يكي از مهترين مراحل پيشرفت اين سرطان به حساب 

مي ايد.

ميكرو RNA ها زير گروه بزرگي از RNA هاي غير كد كننده 18-25 
نوكلئوتيدي مي باشند. اين مولكول ها بيان ژن را پس از رونويسي از 
طريق مهار ترجمه mRNA يا القا تجزيه آن كنترل مي كنند و اين 
كار را از طريق اتصال به ناحيه ترجمه نشدني انتهاي mRNA ها انجام 
پردازش  مرحله  دو  طي   RNA ميكرو  اوليه  هاي  رونوشت  ميدهند. 
تبديل به مولكول بالغ كوتاه تري ميشود. در سال 1993 اولين ميكرو 
اما  شد،  كشف   Caenorhabditis elegans در   lineage-4 نام  به   RNA

سال  تا  زيستي  ي  كننده  تنظيم  يك  عنوان  به  مولكول  اين  اهميت 
2001 كه نمونه ي ديگري به نام -Let شناسايي شد، هنوز مشخص 
نشده بود. در سال 2001 فقط 5 مقاله در مورد ميكرو RNA ها نوشته 
شده بود، در حالي كه تا سال 2008 حدود 3500 مقاله در پايگاه 
داده هاي Pubmed  منتشر شد كه 1500 مقاله فقط مربوط به سال 
2008 بود. توجه بيش از پيش به ساختار و عملكرد ميكرو 
RNA ها به علت تاثير انها در فرايند هاي متنوع تكويني و 

خون  انسولين،  ترشح  اپوپتوز،  مانند  فيزيولوژيكي 
سازي، ريخت زايي مغز يا تمايز بافتي، و درگيري 
ويروسي  هاي  بيماري  و  ايمني  دفاع  در  ها  ان 
عنوان  به  توانند  مي  ها   RNA ميكرو  است. 

دستاورد جديد علمى در حوزه درمان سرطان/ نيما طائفه ُشكر
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ترين  برجسته  و  ها  خانم  در  نوع سرطان  ترين  شايع  پستان  سرطان 
مرگ و مير حاصل از سرطان در خانم ها در دنيا مي باشد. به دليل 
پيشرفت هاي جديد ميزان مرگ و مير حاصل از اين سرطان كاهش 
مبتال  سرطان  اين  به  نفر  ميليون   1,3 ساله  هر  تقريبا  اما  است  يافته 
ميشوند. درمان هاي فعلي اين سرطان شامل: شيمي درماني، جراحي، 
راديوتراپي، درمان هورموني و تارگت تراپي مي باشد. متاستاز يك 
پروسه اي است كه در طي آن يك سلول توموري محل اوليه خود را 
ترك كرده و به وسيله سيستم هاي گردشي مثل خون به يك محل 
دور خود را رسانده و در انجا مستقر شده و تقسيم مي شود. متاستاز در 
سرطان پستان يكي از مهترين مراحل پيشرفت اين سرطان به حساب 

مي ايد.

ميكرو  ها زير گروه بزرگي از  هاي غير كد كننده 18-25 
نوكلئوتيدي مي باشند. اين مولكول ها بيان ژن را پس از رونويسي از 
طريق مهار ترجمه  يا القا تجزيه آن كنترل مي كنند و اين 
كار را از طريق اتصال به ناحيه ترجمه نشدني انتهاي  ها انجام 
پردازش  مرحله  دو  طي  ميكرو   اوليه  هاي  رونوشت  ميدهند. 
تبديل به مولكول بالغ كوتاه تري ميشود. در سال 1993 اولين ميكرو 
اما  شد،  كشف  در     -4 نام  به   
سال  تا  زيستي  ي  كننده  تنظيم  يك  عنوان  به  مولكول  اين  اهميت 
- شناسايي شد، هنوز مشخص  2001 كه نمونه ي ديگري به نام 
نشده بود. در سال 2001 فقط 5 مقاله در مورد ميكرو  ها نوشته 
شده بود، در حالي كه تا سال 2008 حدود 3500 مقاله در پايگاه 
داده هاي   منتشر شد كه 1500 مقاله فقط مربوط به سال 
2008 بود. توجه بيش از پيش به ساختار و عملكرد ميكرو 
 ها به علت تاثير انها در فرايند هاي متنوع تكويني و 
خون  انسولين،  ترشح  اپوپتوز،  مانند  فيزيولوژيكي 
سازي، ريخت زايي مغز يا تمايز بافتي، و درگيري 
ويروسي  هاي  بيماري  و  ايمني  دفاع  در  ها  ان 
عنوان  به  توانند  مي  ها  ميكرو   است. 

هدف  هاي  ژن  بيان  مهار  طريق  از  تومور  مهاركننده  يا  و  انكوژن 
وابسته به سرطان عمل كنند.

هدف:  در سلول هاي عادي و سرطاني ميكرو ار ان اي ها تا حدي 
بيان ميشوند. عدم بيان و يا بيان بيش از ميكرو ار ان اي ها مي تواند 
به عنوان بيوماركر و هدف تشخيصي سرطان مورد استفاده قرار گيرد. 
microRNA (-miR) و -miR از ميكرو RNA هاي چند نمودي 

و ضد متاستاز به شمار مي روند به طوري كه بيان اين ميكرو RNA ها 
در سلول هاي متاستازي سرطان پستان كاهش مي يابد. هدف از اين 
هاي  سلول  در   miR- و   miR- جايگزيني  اثر  بررسي  پژوهش 
سرطاني پستان و تاثير انها در متاستاز و تهاجم رده سلول هاي سرطان 
در  نيز  و   MCF- و   MDA-MB468  ,MDA-MB231 شامل:  پستان 

موش هاي ماده 5 هفته بود. 
روش: بعد از كلون كردن -miR و -miR به داخل وكتورها بيان 
انها قبل و بعد از ترانسفكشن يا ترا آلودگي در سلول هاي نرمال و 
سرطاني بررسي شد. بعدا -miR و -miR به داخل رده هاي سلولي 
نامبرده ترا آلوده شده و و بعد از 48 ساعت ميزان بيان اندازه گيري 
هاي سرطاني   سلول  در  تهاجم  و  مهاجرت  ميزان  اين  بر  شد. عالوه 

ارزيابي شد. اين ازمايشات در موش هاي ماده 5 هفته نيز اجرا شد. 
نتايج: نتايج نشان داد كه بيان -miR قبل از ترا آلودگي سلول ها به 
و   MCF- هاي  سلول  در  ترتيب  به   100 و   70  ،4 ميزان 
ترا  از  بعد  ولي  يافت.  كاهش   MDA-MB231 و   MDA-MB468
برابر  به ميزان 80   RNA اين ميكرو  بيان  ميزان   miR-به  آلودگي 
سلولي  رده  در  مهاجرت  و  تهاجم  ميزان  عالوه  به  يافت.  افزايش 
نتايج  تمامي  يافت.  برابر كاهش  ميران 15 و 10  به   MDA-MB468
حاصل از -miR در مقايسه با -miR كمتر بود. نتايج حاصل از 

موش هاي ماده همسو با نتايج سلول ها بود. 
هاي  سلول  به  ها  اي  ان  ار  ميكرو  اين  آلودگي  ترا  گيري:  نتيجه 
سرطاني يكي از روش هاي جديد درماني سرطان استفاده ميشود. به 
نظر ميرسد كه استفاده از -miR كارآمد تر از -miR به منظور 

مهار تهاجم، مهاجرت و متاستاز در سرطان پستان مي باشد.
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ترين  برجسته  و  ها  خانم  در  نوع سرطان  ترين  شايع  پستان  سرطان 
مرگ و مير حاصل از سرطان در خانم ها در دنيا مي باشد. به دليل 
پيشرفت هاي جديد ميزان مرگ و مير حاصل از اين سرطان كاهش 
مبتال  سرطان  اين  به  نفر  ميليون   1,3 ساله  هر  تقريبا  اما  است  يافته 
ميشوند. درمان هاي فعلي اين سرطان شامل: شيمي درماني، جراحي، 
راديوتراپي، درمان هورموني و تارگت تراپي مي باشد. متاستاز يك 
پروسه اي است كه در طي آن يك سلول توموري محل اوليه خود را 
ترك كرده و به وسيله سيستم هاي گردشي مثل خون به يك محل 
دور خود را رسانده و در انجا مستقر شده و تقسيم مي شود. متاستاز در 
سرطان پستان يكي از مهترين مراحل پيشرفت اين سرطان به حساب 

مي ايد.

ميكرو  ها زير گروه بزرگي از  هاي غير كد كننده 18-25 
نوكلئوتيدي مي باشند. اين مولكول ها بيان ژن را پس از رونويسي از 
طريق مهار ترجمه  يا القا تجزيه آن كنترل مي كنند و اين 
كار را از طريق اتصال به ناحيه ترجمه نشدني انتهاي  ها انجام 
پردازش  مرحله  دو  طي  ميكرو   اوليه  هاي  رونوشت  ميدهند. 
تبديل به مولكول بالغ كوتاه تري ميشود. در سال 1993 اولين ميكرو 
اما  شد،  كشف  در     -4 نام  به   
سال  تا  زيستي  ي  كننده  تنظيم  يك  عنوان  به  مولكول  اين  اهميت 
- شناسايي شد، هنوز مشخص  2001 كه نمونه ي ديگري به نام 
نشده بود. در سال 2001 فقط 5 مقاله در مورد ميكرو  ها نوشته 
شده بود، در حالي كه تا سال 2008 حدود 3500 مقاله در پايگاه 
داده هاي   منتشر شد كه 1500 مقاله فقط مربوط به سال 
2008 بود. توجه بيش از پيش به ساختار و عملكرد ميكرو 
 ها به علت تاثير انها در فرايند هاي متنوع تكويني و 
خون  انسولين،  ترشح  اپوپتوز،  مانند  فيزيولوژيكي 
سازي، ريخت زايي مغز يا تمايز بافتي، و درگيري 
ويروسي  هاي  بيماري  و  ايمني  دفاع  در  ها  ان 
عنوان  به  توانند  مي  ها  ميكرو   است. 

مختصرى  بيوگرافى  لطفا 
درمورد خودتان بفرماييد.

رشته  در  را  كارشناسى  دوره 
"مهندسى نرم افزار" در دانشگاه 
ى  دوره   ، لندن   Westminster

كارشناسى ارشد را در رشته ى 
در  در وب"  مصنوعى  "هوش 

دانشگاه King’s College و دوره 
دكترا را نيز در همان دانشگاه 
در رشته ى "هوش مصنوعى" 
ى  دوره  در  گذراندم. 
در  اول  نفر  ارشد  كارشناسى 
تمامى  بين  در  و  رشته خودم 
ارشد  كارشناسى  دانشجويان 
دانشكده شدم و پروژه ارشدم 
روى مدل هاى محاسباتى براى 
استنتاج مبتنى بر بحث بود. در 
به  موفق  هم  دكترا  دوره 
دريافت بورس تحصيلى شدم و 
موضوع   در  ام  نامه  پايان 
"سيستم گفتمان با پشتيبانى از 

سازى  مدل  و  ناقص  داليل 
از  بعد  بود.  باورهاى ديگران" 
در  است  مدتى  هم  دانشگاه 
مسئول   fetch.ai شركت 
 Multi-Agent تحقيقاتى 

Systemsهستم.

مصاحبه با دكتر سيد على حسينى 

شما دكترى خود را در زمينه 
 King’s از  مصنوعى  هوش 
دريافت   College London

نموديد و تخصصتان در زمينه 
مدل   ،Multi-Agent Systems

با  استدالل  و  منطقى  سازى 
متناقض  و  ناقص  هاى  داده 
توضيحاتى  لطفا  است. 
و  علمى  تخصص  درمورد 
دكترى  تحقيقاتى  پروژه 

خود بفرماييد. 

تخصص من به طور كلى در 
حيطه هوش مصنوعى است، 
هاى  زمينه  در  بخصوص 
استنتاج، استدالل، روش هاى 
هاى  مدل  منطقى،  محاسباتى 
ديالوگ و بحث و همينطور 
 Multi-Agent فرموديد   كه 

.MAS يا Systems

هدف در MAS طراحى و پياده 
سازى سيستمى است كه در 
آن بيش از يك Agent فعاليت 
يك  ايجنت  هر  كنند.  مى 
افزارى  يا سخت  نرم  سيستم 
است كه از خود درجه اى از 
دهد.  مى  نشان  استقالل 
پيشين  الگوهاى  برخالف 

object-orient- محاسباتى، مثل
ed، سازنده ى يك agent لزوما 
دستورالعمل  تمام  ريز  نبايد 
يك  حل  چگونگى  هاى 
بفهماند،   agent به  را  مشكل 
يا  و  كلى  اهداف  بلكه 
مشكالتى كه ايجنت ميبايست 
منتقل مى  او  به  را  حل كند 
طريق  از  ايجنت  و  كند 
راه  مستقل  به شكل  مختلف 
حلى براى حل مشكل پيدا مى 

كند. 
آنچه MAS را به يك موضوع 
مطالعاتى جالب توجه تبديل 
مى كند. پيش فرضى است كه 
هر agent ممكن است توسط 
يك شخص يا ارگان متفاوت 
ساخته شده باشد و در نتيجه 
اهداف و ارزش هاى agent ها 
ممكن است با يك ديگر در 
تضاد باشد. در چنين فضايى، 
كه  محاسباتى  سازوكارهاى 
هماهنگى بين agent ها ممكن 

الخصوص  على  كند،  مى 
براى مشكالتى كه حل آنها 
بطور  ايجنت  هر  عهده   از 
تنها بر نمى آيد، از اهميت 

بااليى برخوردار مى شود.

شما در حال حاضر در يك 
تاثيرگذار  و  جالب  پروژه 
در زمينه هوش مصنوعى به 
به  مشغول   Fetch AI نام 
لطفا كمى  فعاليت هستيد. 
اين  در  فعاليتتان  درمورد 
كاربردى  اهميت  پروژه، 
هاى  استفاده  و  پروژه  اين 
روزمره  زندگى  در  آن 

توضيح بفرماييد. 

 fetch.ai شركت  در  من 
تحقيقاتى  تيم  مسول 
Multi-Agent Systems هستم. 

در حال حاضر شركت ما در 
حال پياده سازى يك سيستم 
تكنولوژى  مبناى  بر  مالى 

Logical Model- و مدل سازى منطقى (Multi-Agent Systems) متخصص سيستم هاى چند عاملى
لنــدن در رشتــه هوش  از دانــشگاه كيــنگز كالج  و دارنــده مدرك دكـترى   ling  هست. همين طور ما به طور موازى در يك 

پياده سازى  و  توسعه در حال طراحى  تحقيق و  فضاى 
تكنولوژى هايى هستيم كه به توسعه دهندگان اجازه ميدهد 
 بسازند و همين طور امكان ارتباط مابين  ها، 
همكارى و هماهنگى بين ايشان، و سرانجام رسيدن به توافق 

را براى  ها ميسر مى كند.

درنهايت اين  ها مى توانند با يك ديگر در تماس 
باشند، اطالعات مفيد، اعم از پيش بينى هاى تخصصيشان را، 
با يكديگر خريد و فروش كنند و همه ى ارتباطات ماليشان 

در سيستم امن مبتنى بر  ضبط شود.

فاز بعدى تحقيقات شما در چه زمينه اى بيشتر متمركز 
خواهد شد؟

با توجه به گستره ى كار، 
گير  در  مدتى  تا  فعال 

همين پروژه خواهم بود.

به طور كلى تر از ديد 
در  علمى  نخبگان  شما 
چه  از  كشور  از  خارج 
طريقى مى توانند به حل 

مشكالت و معضالت داخلى در كشور كمك كنند و 
نگاه مردم و مسولين را نسبت به نخبگان خارجى و به ويژه 

تحصيل كرده هاى انگلستان چگونه ارزيابى مى كنيد؟

باهمكارى و جلب اعتماد از طريق مختلف، مانند برقرارى 
سمينار، همنشينى و جلسات سوال و جواب در محيط هاى 
دانشگاهى در فرصت هاى بدست آمده در سفر به ايران. 
برگزارى سمينار و جلسات مشاوره براى شركت هاى 
دانش بنياد. برقرارى ارتباطات ما بين دانشجويان در ايران و 
اساتيد و بزرگان در كشور محل زندگى. شركت كردن در 
همايش هايى كه ارگان ها مختلف، مانند نمايندگى هاى 
وزارت امورخارجه و يا وزارت علوم، براى اشخاصى مثل 

ايشان برقرار مى كنند و غيره.

وقتى اسم هوش مصنوعى به ميان مى آيد نا خودآگاه 
سواالتى در رابطه با آينده جهان با وجود گسترش استفاده 
از هوش مصنوعى در ذهن مخاطب ايجاد مى شود. يكى 
از سواالت رايج و متداول اين است كه آيا احتمال دارد 
هوشى برتر از انسان به وجود بيايد كه توانايى تكثير خود 

را نيز داشته باشد؟ نظر شما در اين زمينه چيست؟

بعد از شهرت نسبى هوش مصنوعى در اين دوران كه 
بخاطر  هم  تاحدودى  و  ها  رسانه  بخاطر  مقدارى 
دستاوردهايى كه در اين زمينه در دهه ى اخير اتفاق افتاده، 
اين احتمال در ذهن مردم شكل گرفته كه شايد روزى 
هوشى فراى هوش انسان پديد بيايد كه توانايى تكثير خود 
را داشته باشد، با اينكه اين احتمال كامال طبيعى به نطر مى 
اين  صرفا  من  رسد 
به  انسان  واكنش 
ى  پديده  يك 

ناشناخته است. 
پيشرفت  اين كه  با 
هاى زيادى در زمينه 
مصنوعى  هوش 
اين  با  افتاده،  اتفاق 
هاى  سوال  وجود 
اساسى در اين حوزه 
وجود دارند كه هنوز پاسخى برايشان وجود ندارد، مثل 
تعريف آگاهى براى انسان و ماشين. در نتيجه با برآورد 
فعلى از وضعيت فعلى اين حوزه، من فكر نمى كنم ما شاهد 

وقوع اين احتمال در آينده نزديك باشيم.

هوش  كه  است  اين  ديگر  متداول  سواالت  از  يكى 
مصنوعى خواهد توانست مثل انسان داراى احساسات 
باشد و بر اساس احساسات قضاوت و تصميم گيرى كند؟ 
نظرى  اين زمينه چه  به عنوان يك متخصص در  شما 

داريد؟

اين سوال پيچيده و چند بعدى است چرا كه بستگى به 
تعريف ما از احساسات دارد. امروزه ما شاهد سيستم هاى 
هوشمندى هستيم كه قابليت نقاشى كشيدن و حتى ساختن 

موسيقى دارند. اما سوال اصلى اين است كه آيا اين اثرها 
زاده تخيالت ماشين بوده يا صرفا ماشين با ديدن مثال هاى 
زيادى از اثرات هنرى سيستمشان بر اساس تخيالت خود 
ماشين بوده و در نتجيه نام بردن از احساسات در پديد 

آوردن چنين اثرهايى بحث برانگيز است.

از آنجايى كه تخصص شما در زمينه استدالل و مدلينگ 
است، آيا فكر مى كنيد اين امكان وجود دارد كه جنبه 
هاى اخالقى تصميم گيرى در هوش مصنوعى در نظر 
گرفته شود و پياده سازى كردند تا سيستم هاى هوشمندى 

كه پايبند به اخالقيات هستند داشته باشيم؟

بله، سيستم هاى هوش مصنوعى هم در نهايت بر ميناى يك 
سرى از ارزش ها و پيش فرض هاى بسيار بنيادى بنا مى 
شوند و اگر اين پيش فرض ها بازتابگر ارزش هاى اخالقى 
باشند طبعا مى توان انتظار داشت تا خروج سيستم ها هم كم 

و بيش با نتايج اخالقى سازگار باشند.

استفان هاوكينگ در سال 2014 اين ايده را مطرح كرد 
كه پيشرفت هوش مصنوعى سرعت بسيار زيادى دارد و 
فعال در حال حاضر قابل كنترل است ولى در آينده ممكن 
است تبديل به يك معضل غير قابل كنترل شود. يعنى 
احتمال اينكه مضرات آن بر فوايد آن غلبه پيدا كند، زياد 
ميشود. آيا شما هم با پروفسور هاوكينگ هم نظر هستيد ؟

طبعاً هر تكنولوژى جديدى، به دليل ناشناخته بودن ابعاد 
مختلف آن، همان قدر كه ميتواند فرصت هاى جديدى 
فراهم كند، ميتواند تهديد هايى هم به همراه داشته باشد. 
يكى از بهترين مثال هاى اين مسئله، اينترنت است كه با 

ورودش پيشرفت بسيارى در صنايع متعدد پديد آمد اما در 
عين حال مشكالت فراوانى را هم به همراه داشت. با به 
ثبات رسيدن اينترنت و مخصوصا به روز شدن قوانين و 
آئين نامه ها، اين مشكالت هم به تدريج حل و فصل و يا تا 

حدودى محدود شدند.

در مورد هوش مصنوعى هم داستان كم و بيش به همين 
منوال است. به طور مثال يكى از پيش بينى هاى جامعه 
شناسان و اقتصاد دانان درباره ورود هوش مصنوعى بر روى 
بازار كار و على الخصوص تعداد كسب و كارهايى است 
كه بطور بالقوه ممكن است از بين بروند ويا در آنها سيستم 
هاى هوشمند جايگزين انسان ها شوند. اما همانطور كه با 
ورود اينترنت بسيارى از شغل هاى سنتى از بين رفت، 

بسيارى فرصت جديد شغلى ديگر پديد آمد.

آنچه مهم است مطالعه دقيق اين موضوع در سطح مراكز 
قانون گذارى ملى وبين المللى است و همينطور آمادگى 
با ورود هوش مصنوعى  نسبى براى تغييراتى است كه 
ممكن است در عرصه هاى مختلف زندگى بشر اتفاق 

بيوفتد.

از وقتى كه براى اين مصاحبه در اختيار ما قرار داديد 
با  يا كالمى  اى  نكته  اگر  پايان  در  سپاسگزارم.  بسيار 

مخاطبين داريد بفرماييد.

تشكر ميكنم از فرصتى كه در اختيار من گذاشتيد. انشاهللا 
كه در آينده نزديك شاهد دستاوردهاى بزرگ نخبگان 
ايرانى در سطوح ملى و بين المللى براى اهداف بشر دوستانه 

باشيم.

انجمن اسالمى دانشجويان منطقه بريتانيا در راستاى كمك به ارتقاى 
داخل  و  كشور  از  خارج  علمى  نخبگان  بين  علمى  تعامالت  سطح 
كشور، طبق روال گذشته در هر شماره از اين فصل نامه به معرفى 
يكى از نخبگان علمى جوان در انگلستان و جديد ترين دستاوردهاى 
علمى در حوزه تحقيقاتى او مى پردازد. در اين شماره به گفت و 
در حوزه  موفق  پژوهشگران  از  كه  حسينى  على  سيد  دكتر  با  گو 
در   Multi-Agent Systems تحقيقاتى  تيم  مسئول  و  مصنوعى  هوش 
شركت fetch.ai مى باشند پرداختيم كه در ادامه توجه شما را به آن 

جلب مى كنيم.
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ترين  برجسته  و  ها  خانم  در  نوع سرطان  ترين  شايع  پستان  سرطان 
مرگ و مير حاصل از سرطان در خانم ها در دنيا مي باشد. به دليل 
پيشرفت هاي جديد ميزان مرگ و مير حاصل از اين سرطان كاهش 
مبتال  سرطان  اين  به  نفر  ميليون   1,3 ساله  هر  تقريبا  اما  است  يافته 
ميشوند. درمان هاي فعلي اين سرطان شامل: شيمي درماني، جراحي، 
راديوتراپي، درمان هورموني و تارگت تراپي مي باشد. متاستاز يك 
پروسه اي است كه در طي آن يك سلول توموري محل اوليه خود را 
ترك كرده و به وسيله سيستم هاي گردشي مثل خون به يك محل 
دور خود را رسانده و در انجا مستقر شده و تقسيم مي شود. متاستاز در 
سرطان پستان يكي از مهترين مراحل پيشرفت اين سرطان به حساب 

مي ايد.

ميكرو  ها زير گروه بزرگي از  هاي غير كد كننده 18-25 
نوكلئوتيدي مي باشند. اين مولكول ها بيان ژن را پس از رونويسي از 
طريق مهار ترجمه  يا القا تجزيه آن كنترل مي كنند و اين 
كار را از طريق اتصال به ناحيه ترجمه نشدني انتهاي  ها انجام 
پردازش  مرحله  دو  طي  ميكرو   اوليه  هاي  رونوشت  ميدهند. 
تبديل به مولكول بالغ كوتاه تري ميشود. در سال 1993 اولين ميكرو 
اما  شد،  كشف  در     -4 نام  به   
سال  تا  زيستي  ي  كننده  تنظيم  يك  عنوان  به  مولكول  اين  اهميت 
- شناسايي شد، هنوز مشخص  2001 كه نمونه ي ديگري به نام 
نشده بود. در سال 2001 فقط 5 مقاله در مورد ميكرو  ها نوشته 
شده بود، در حالي كه تا سال 2008 حدود 3500 مقاله در پايگاه 
داده هاي   منتشر شد كه 1500 مقاله فقط مربوط به سال 
2008 بود. توجه بيش از پيش به ساختار و عملكرد ميكرو 
 ها به علت تاثير انها در فرايند هاي متنوع تكويني و 
خون  انسولين،  ترشح  اپوپتوز،  مانند  فيزيولوژيكي 
سازي، ريخت زايي مغز يا تمايز بافتي، و درگيري 
ويروسي  هاي  بيماري  و  ايمني  دفاع  در  ها  ان 
عنوان  به  توانند  مي  ها  ميكرو   است. 

مختصرى  بيوگرافى  لطفا 
درمورد خودتان بفرماييد.

رشته  در  را  كارشناسى  دوره 
مهندسى نرم افزار در دانشگاه 
ى  دوره   ، لندن   
كارشناسى ارشد را در رشته ى 
در  در وب  مصنوعى  هوش 
’ و دوره  دانشگاه  
دكترا را نيز در همان دانشگاه 
هوش مصنوعى  در رشته ى 
ى  دوره  در  گذراندم. 
در  اول  نفر  ارشد  كارشناسى 
تمامى  بين  در  و  رشته خودم 
ارشد  كارشناسى  دانشجويان 
دانشكده شدم و پروژه ارشدم 
روى مدل هاى محاسباتى براى 
استنتاج مبتنى بر بحث بود. در 
به  موفق  هم  دكترا  دوره 
دريافت بورس تحصيلى شدم و 
موضوع   در  ام  نامه  پايان 
سيستم گفتمان با پشتيبانى از 
سازى  مدل  و  ناقص  داليل 
از  بعد  بود.  باورهاى ديگران 
در  است  مدتى  هم  دانشگاه 
مسئول   . شركت 
 - تحقيقاتى 

هستم.

شما دكترى خود را در زمينه 
 ’ از  مصنوعى  هوش 
دريافت    
نموديد و تخصصتان در زمينه 
مدل   ، -  
با  استدالل  و  منطقى  سازى 
متناقض  و  ناقص  هاى  داده 
توضيحاتى  لطفا  است. 
و  علمى  تخصص  درمورد 
دكترى  تحقيقاتى  پروژه 

خود بفرماييد. 

تخصص من به طور كلى در 
حيطه هوش مصنوعى است، 
هاى  زمينه  در  بخصوص 
استنتاج، استدالل، روش هاى 
هاى  مدل  منطقى،  محاسباتى 
ديالوگ و بحث و همينطور 
 - فرموديد   كه 

 يا
هدف در  طراحى و پياده 
سازى سيستمى است كه در 
آن بيش از يك  فعاليت 
يك  ايجنت  هر  كنند.  مى 
افزارى  يا سخت  نرم  سيستم 
است كه از خود درجه اى از 
دهد.  مى  نشان  استقالل 
پيشين  الگوهاى  برخالف 

- محاسباتى، مثل 
، سازنده ى يك  لزوما 
دستورالعمل  تمام  ريز  نبايد 
يك  حل  چگونگى  هاى 
بفهماند،  به   را  مشكل 
يا  و  كلى  اهداف  بلكه 
مشكالتى كه ايجنت ميبايست 
منتقل مى  او  به  را  حل كند 
طريق  از  ايجنت  و  كند 
راه  مستقل  به شكل  مختلف 
حلى براى حل مشكل پيدا مى 

كند. 
آنچه  را به يك موضوع 
مطالعاتى جالب توجه تبديل 
مى كند. پيش فرضى است كه 
هر  ممكن است توسط 
يك شخص يا ارگان متفاوت 
ساخته شده باشد و در نتيجه 
اهداف و ارزش هاى  ها 
ممكن است با يك ديگر در 
تضاد باشد. در چنين فضايى، 
كه  محاسباتى  سازوكارهاى 
هماهنگى بين  ها ممكن 

الخصوص  على  كند،  مى 
براى مشكالتى كه حل آنها 
بطور  ايجنت  هر  عهده   از 
تنها بر نمى آيد، از اهميت 

بااليى برخوردار مى شود.

شما در حال حاضر در يك 
تاثيرگذار  و  جالب  پروژه 
در زمينه هوش مصنوعى به 
به  مشغول  نام   
لطفا كمى  فعاليت هستيد. 
اين  در  فعاليتتان  درمورد 
كاربردى  اهميت  پروژه، 
هاى  استفاده  و  پروژه  اين 
روزمره  زندگى  در  آن 

توضيح بفرماييد. 

 . شركت  در  من 
تحقيقاتى  تيم  مسول 
- هستم.   
در حال حاضر شركت ما در 
حال پياده سازى يك سيستم 
تكنولوژى  مبناى  بر  مالى 

Blockchain هست. همين طور ما به طور موازى در يك 

پياده سازى  و  توسعه در حال طراحى  تحقيق و  فضاى 
تكنولوژى هايى هستيم كه به توسعه دهندگان اجازه ميدهد 
agent بسازند و همين طور امكان ارتباط مابين agent ها، 

همكارى و هماهنگى بين ايشان، و سرانجام رسيدن به توافق 
را براى agent ها ميسر مى كند.

درنهايت اين agent ها مى توانند با يك ديگر در تماس 
باشند، اطالعات مفيد، اعم از پيش بينى هاى تخصصيشان را، 
با يكديگر خريد و فروش كنند و همه ى ارتباطات ماليشان 

در سيستم امن مبتنى بر Blockchain ضبط شود.

فاز بعدى تحقيقات شما در چه زمينه اى بيشتر متمركز 
خواهد شد؟

با توجه به گستره ى كار، 
گير  در  مدتى  تا  فعال 

همين پروژه خواهم بود.

به طور كلى تر از ديد 
در  علمى  نخبگان  شما 
چه  از  كشور  از  خارج 
طريقى مى توانند به حل 

مشكالت و معضالت داخلى در كشور كمك كنند و 
نگاه مردم و مسولين را نسبت به نخبگان خارجى و به ويژه 

تحصيل كرده هاى انگلستان چگونه ارزيابى مى كنيد؟

باهمكارى و جلب اعتماد از طريق مختلف، مانند برقرارى 
سمينار، همنشينى و جلسات سوال و جواب در محيط هاى 
دانشگاهى در فرصت هاى بدست آمده در سفر به ايران. 
برگزارى سمينار و جلسات مشاوره براى شركت هاى 
دانش بنياد. برقرارى ارتباطات ما بين دانشجويان در ايران و 
اساتيد و بزرگان در كشور محل زندگى. شركت كردن در 
همايش هايى كه ارگان ها مختلف، مانند نمايندگى هاى 
وزارت امورخارجه و يا وزارت علوم، براى اشخاصى مثل 

ايشان برقرار مى كنند و غيره.

وقتى اسم هوش مصنوعى به ميان مى آيد نا خودآگاه 
سواالتى در رابطه با آينده جهان با وجود گسترش استفاده 
از هوش مصنوعى در ذهن مخاطب ايجاد مى شود. يكى 
از سواالت رايج و متداول اين است كه آيا احتمال دارد 
هوشى برتر از انسان به وجود بيايد كه توانايى تكثير خود 

را نيز داشته باشد؟ نظر شما در اين زمينه چيست؟

بعد از شهرت نسبى هوش مصنوعى در اين دوران كه 
بخاطر  هم  تاحدودى  و  ها  رسانه  بخاطر  مقدارى 
دستاوردهايى كه در اين زمينه در دهه ى اخير اتفاق افتاده، 
اين احتمال در ذهن مردم شكل گرفته كه شايد روزى 
هوشى فراى هوش انسان پديد بيايد كه توانايى تكثير خود 
را داشته باشد، با اينكه اين احتمال كامال طبيعى به نطر مى 
اين  صرفا  من  رسد 
به  انسان  واكنش 
ى  پديده  يك 

ناشناخته است. 
پيشرفت  اين كه  با 
هاى زيادى در زمينه 
مصنوعى  هوش 
اين  با  افتاده،  اتفاق 
هاى  سوال  وجود 
اساسى در اين حوزه 
وجود دارند كه هنوز پاسخى برايشان وجود ندارد، مثل 
تعريف آگاهى براى انسان و ماشين. در نتيجه با برآورد 
فعلى از وضعيت فعلى اين حوزه، من فكر نمى كنم ما شاهد 

وقوع اين احتمال در آينده نزديك باشيم.

هوش  كه  است  اين  ديگر  متداول  سواالت  از  يكى 
مصنوعى خواهد توانست مثل انسان داراى احساسات 
باشد و بر اساس احساسات قضاوت و تصميم گيرى كند؟ 
نظرى  اين زمينه چه  به عنوان يك متخصص در  شما 

داريد؟

اين سوال پيچيده و چند بعدى است چرا كه بستگى به 
تعريف ما از احساسات دارد. امروزه ما شاهد سيستم هاى 
هوشمندى هستيم كه قابليت نقاشى كشيدن و حتى ساختن 

موسيقى دارند. اما سوال اصلى اين است كه آيا اين اثرها 
زاده تخيالت ماشين بوده يا صرفا ماشين با ديدن مثال هاى 
زيادى از اثرات هنرى سيستمشان بر اساس تخيالت خود 
ماشين بوده و در نتجيه نام بردن از احساسات در پديد 

آوردن چنين اثرهايى بحث برانگيز است.

از آنجايى كه تخصص شما در زمينه استدالل و مدلينگ 
است، آيا فكر مى كنيد اين امكان وجود دارد كه جنبه 
هاى اخالقى تصميم گيرى در هوش مصنوعى در نظر 
گرفته شود و پياده سازى كردند تا سيستم هاى هوشمندى 

كه پايبند به اخالقيات هستند داشته باشيم؟

بله، سيستم هاى هوش مصنوعى هم در نهايت بر ميناى يك 
سرى از ارزش ها و پيش فرض هاى بسيار بنيادى بنا مى 
شوند و اگر اين پيش فرض ها بازتابگر ارزش هاى اخالقى 
باشند طبعا مى توان انتظار داشت تا خروج سيستم ها هم كم 

و بيش با نتايج اخالقى سازگار باشند.

استفان هاوكينگ در سال 2014 اين ايده را مطرح كرد 
كه پيشرفت هوش مصنوعى سرعت بسيار زيادى دارد و 
فعال در حال حاضر قابل كنترل است ولى در آينده ممكن 
است تبديل به يك معضل غير قابل كنترل شود. يعنى 
احتمال اينكه مضرات آن بر فوايد آن غلبه پيدا كند، زياد 
ميشود. آيا شما هم با پروفسور هاوكينگ هم نظر هستيد ؟

طبعاً هر تكنولوژى جديدى، به دليل ناشناخته بودن ابعاد 
مختلف آن، همان قدر كه ميتواند فرصت هاى جديدى 
فراهم كند، ميتواند تهديد هايى هم به همراه داشته باشد. 
يكى از بهترين مثال هاى اين مسئله، اينترنت است كه با 

ورودش پيشرفت بسيارى در صنايع متعدد پديد آمد اما در 
عين حال مشكالت فراوانى را هم به همراه داشت. با به 
ثبات رسيدن اينترنت و مخصوصا به روز شدن قوانين و 
آئين نامه ها، اين مشكالت هم به تدريج حل و فصل و يا تا 

حدودى محدود شدند.

در مورد هوش مصنوعى هم داستان كم و بيش به همين 
منوال است. به طور مثال يكى از پيش بينى هاى جامعه 
شناسان و اقتصاد دانان درباره ورود هوش مصنوعى بر روى 
بازار كار و على الخصوص تعداد كسب و كارهايى است 
كه بطور بالقوه ممكن است از بين بروند ويا در آنها سيستم 
هاى هوشمند جايگزين انسان ها شوند. اما همانطور كه با 
ورود اينترنت بسيارى از شغل هاى سنتى از بين رفت، 

بسيارى فرصت جديد شغلى ديگر پديد آمد.

آنچه مهم است مطالعه دقيق اين موضوع در سطح مراكز 
قانون گذارى ملى وبين المللى است و همينطور آمادگى 
با ورود هوش مصنوعى  نسبى براى تغييراتى است كه 
ممكن است در عرصه هاى مختلف زندگى بشر اتفاق 

بيوفتد.

از وقتى كه براى اين مصاحبه در اختيار ما قرار داديد 
با  يا كالمى  اى  نكته  اگر  پايان  در  سپاسگزارم.  بسيار 

مخاطبين داريد بفرماييد.

تشكر ميكنم از فرصتى كه در اختيار من گذاشتيد. انشاهللا 
كه در آينده نزديك شاهد دستاوردهاى بزرگ نخبگان 
ايرانى در سطوح ملى و بين المللى براى اهداف بشر دوستانه 

باشيم.

هر تكنولوژى جديد، به دليل ناشناخته بودن ابعاد 
مختلف آن، همان قدر كه ميتواند فرصت هاى 
جديدى فراهم كند، ميتواند تهديد هايى هم به 
همراه داشته باشد. يكى از بهترين مثال هاى اين 

مسئله، اينترنت است.

””
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ترين  برجسته  و  ها  خانم  در  نوع سرطان  ترين  شايع  پستان  سرطان 
مرگ و مير حاصل از سرطان در خانم ها در دنيا مي باشد. به دليل 
پيشرفت هاي جديد ميزان مرگ و مير حاصل از اين سرطان كاهش 
مبتال  سرطان  اين  به  نفر  ميليون   1,3 ساله  هر  تقريبا  اما  است  يافته 
ميشوند. درمان هاي فعلي اين سرطان شامل: شيمي درماني، جراحي، 
راديوتراپي، درمان هورموني و تارگت تراپي مي باشد. متاستاز يك 
پروسه اي است كه در طي آن يك سلول توموري محل اوليه خود را 
ترك كرده و به وسيله سيستم هاي گردشي مثل خون به يك محل 
دور خود را رسانده و در انجا مستقر شده و تقسيم مي شود. متاستاز در 
سرطان پستان يكي از مهترين مراحل پيشرفت اين سرطان به حساب 

مي ايد.

ميكرو  ها زير گروه بزرگي از  هاي غير كد كننده 18-25 
نوكلئوتيدي مي باشند. اين مولكول ها بيان ژن را پس از رونويسي از 
طريق مهار ترجمه  يا القا تجزيه آن كنترل مي كنند و اين 
كار را از طريق اتصال به ناحيه ترجمه نشدني انتهاي  ها انجام 
پردازش  مرحله  دو  طي  ميكرو   اوليه  هاي  رونوشت  ميدهند. 
تبديل به مولكول بالغ كوتاه تري ميشود. در سال 1993 اولين ميكرو 
اما  شد،  كشف  در     -4 نام  به   
سال  تا  زيستي  ي  كننده  تنظيم  يك  عنوان  به  مولكول  اين  اهميت 
- شناسايي شد، هنوز مشخص  2001 كه نمونه ي ديگري به نام 
نشده بود. در سال 2001 فقط 5 مقاله در مورد ميكرو  ها نوشته 
شده بود، در حالي كه تا سال 2008 حدود 3500 مقاله در پايگاه 
داده هاي   منتشر شد كه 1500 مقاله فقط مربوط به سال 
2008 بود. توجه بيش از پيش به ساختار و عملكرد ميكرو 
 ها به علت تاثير انها در فرايند هاي متنوع تكويني و 
خون  انسولين،  ترشح  اپوپتوز،  مانند  فيزيولوژيكي 
سازي، ريخت زايي مغز يا تمايز بافتي، و درگيري 
ويروسي  هاي  بيماري  و  ايمني  دفاع  در  ها  ان 
عنوان  به  توانند  مي  ها  ميكرو   است. 

مختصرى  بيوگرافى  لطفا 
درمورد خودتان بفرماييد.

رشته  در  را  كارشناسى  دوره 
مهندسى نرم افزار در دانشگاه 
ى  دوره   ، لندن   
كارشناسى ارشد را در رشته ى 
در  در وب  مصنوعى  هوش 
’ و دوره  دانشگاه  
دكترا را نيز در همان دانشگاه 
هوش مصنوعى  در رشته ى 
ى  دوره  در  گذراندم. 
در  اول  نفر  ارشد  كارشناسى 
تمامى  بين  در  و  رشته خودم 
ارشد  كارشناسى  دانشجويان 
دانشكده شدم و پروژه ارشدم 
روى مدل هاى محاسباتى براى 
استنتاج مبتنى بر بحث بود. در 
به  موفق  هم  دكترا  دوره 
دريافت بورس تحصيلى شدم و 
موضوع   در  ام  نامه  پايان 
سيستم گفتمان با پشتيبانى از 
سازى  مدل  و  ناقص  داليل 
از  بعد  بود.  باورهاى ديگران 
در  است  مدتى  هم  دانشگاه 
مسئول   . شركت 
 - تحقيقاتى 

هستم.

شما دكترى خود را در زمينه 
 ’ از  مصنوعى  هوش 
دريافت    
نموديد و تخصصتان در زمينه 
مدل   ، -  
با  استدالل  و  منطقى  سازى 
متناقض  و  ناقص  هاى  داده 
توضيحاتى  لطفا  است. 
و  علمى  تخصص  درمورد 
دكترى  تحقيقاتى  پروژه 

خود بفرماييد. 

تخصص من به طور كلى در 
حيطه هوش مصنوعى است، 
هاى  زمينه  در  بخصوص 
استنتاج، استدالل، روش هاى 
هاى  مدل  منطقى،  محاسباتى 
ديالوگ و بحث و همينطور 
 - فرموديد   كه 

 يا
هدف در  طراحى و پياده 
سازى سيستمى است كه در 
آن بيش از يك  فعاليت 
يك  ايجنت  هر  كنند.  مى 
افزارى  يا سخت  نرم  سيستم 
است كه از خود درجه اى از 
دهد.  مى  نشان  استقالل 
پيشين  الگوهاى  برخالف 

- محاسباتى، مثل 
، سازنده ى يك  لزوما 
دستورالعمل  تمام  ريز  نبايد 
يك  حل  چگونگى  هاى 
بفهماند،  به   را  مشكل 
يا  و  كلى  اهداف  بلكه 
مشكالتى كه ايجنت ميبايست 
منتقل مى  او  به  را  حل كند 
طريق  از  ايجنت  و  كند 
راه  مستقل  به شكل  مختلف 
حلى براى حل مشكل پيدا مى 

كند. 
آنچه  را به يك موضوع 
مطالعاتى جالب توجه تبديل 
مى كند. پيش فرضى است كه 
هر  ممكن است توسط 
يك شخص يا ارگان متفاوت 
ساخته شده باشد و در نتيجه 
اهداف و ارزش هاى  ها 
ممكن است با يك ديگر در 
تضاد باشد. در چنين فضايى، 
كه  محاسباتى  سازوكارهاى 
هماهنگى بين  ها ممكن 

الخصوص  على  كند،  مى 
براى مشكالتى كه حل آنها 
بطور  ايجنت  هر  عهده   از 
تنها بر نمى آيد، از اهميت 

بااليى برخوردار مى شود.

شما در حال حاضر در يك 
تاثيرگذار  و  جالب  پروژه 
در زمينه هوش مصنوعى به 
به  مشغول  نام   
لطفا كمى  فعاليت هستيد. 
اين  در  فعاليتتان  درمورد 
كاربردى  اهميت  پروژه، 
هاى  استفاده  و  پروژه  اين 
روزمره  زندگى  در  آن 

توضيح بفرماييد. 

 . شركت  در  من 
تحقيقاتى  تيم  مسول 
- هستم.   
در حال حاضر شركت ما در 
حال پياده سازى يك سيستم 
تكنولوژى  مبناى  بر  مالى 

 هست. همين طور ما به طور موازى در يك 
پياده سازى  و  توسعه در حال طراحى  تحقيق و  فضاى 
تكنولوژى هايى هستيم كه به توسعه دهندگان اجازه ميدهد 
 بسازند و همين طور امكان ارتباط مابين  ها، 
همكارى و هماهنگى بين ايشان، و سرانجام رسيدن به توافق 

را براى  ها ميسر مى كند.

درنهايت اين  ها مى توانند با يك ديگر در تماس 
باشند، اطالعات مفيد، اعم از پيش بينى هاى تخصصيشان را، 
با يكديگر خريد و فروش كنند و همه ى ارتباطات ماليشان 

در سيستم امن مبتنى بر  ضبط شود.

فاز بعدى تحقيقات شما در چه زمينه اى بيشتر متمركز 
خواهد شد؟

با توجه به گستره ى كار، 
گير  در  مدتى  تا  فعال 

همين پروژه خواهم بود.

به طور كلى تر از ديد 
در  علمى  نخبگان  شما 
چه  از  كشور  از  خارج 
طريقى مى توانند به حل 

مشكالت و معضالت داخلى در كشور كمك كنند و 
نگاه مردم و مسولين را نسبت به نخبگان خارجى و به ويژه 

تحصيل كرده هاى انگلستان چگونه ارزيابى مى كنيد؟

باهمكارى و جلب اعتماد از طريق مختلف، مانند برقرارى 
سمينار، همنشينى و جلسات سوال و جواب در محيط هاى 
دانشگاهى در فرصت هاى بدست آمده در سفر به ايران. 
برگزارى سمينار و جلسات مشاوره براى شركت هاى 
دانش بنياد. برقرارى ارتباطات ما بين دانشجويان در ايران و 
اساتيد و بزرگان در كشور محل زندگى. شركت كردن در 
همايش هايى كه ارگان ها مختلف، مانند نمايندگى هاى 
وزارت امورخارجه و يا وزارت علوم، براى اشخاصى مثل 

ايشان برقرار مى كنند و غيره.

وقتى اسم هوش مصنوعى به ميان مى آيد نا خودآگاه 
سواالتى در رابطه با آينده جهان با وجود گسترش استفاده 
از هوش مصنوعى در ذهن مخاطب ايجاد مى شود. يكى 
از سواالت رايج و متداول اين است كه آيا احتمال دارد 
هوشى برتر از انسان به وجود بيايد كه توانايى تكثير خود 

را نيز داشته باشد؟ نظر شما در اين زمينه چيست؟

بعد از شهرت نسبى هوش مصنوعى در اين دوران كه 
بخاطر  هم  تاحدودى  و  ها  رسانه  بخاطر  مقدارى 
دستاوردهايى كه در اين زمينه در دهه ى اخير اتفاق افتاده، 
اين احتمال در ذهن مردم شكل گرفته كه شايد روزى 
هوشى فراى هوش انسان پديد بيايد كه توانايى تكثير خود 
را داشته باشد، با اينكه اين احتمال كامال طبيعى به نطر مى 
اين  صرفا  من  رسد 
به  انسان  واكنش 
ى  پديده  يك 

ناشناخته است. 
پيشرفت  اين كه  با 
هاى زيادى در زمينه 
مصنوعى  هوش 
اين  با  افتاده،  اتفاق 
هاى  سوال  وجود 
اساسى در اين حوزه 
وجود دارند كه هنوز پاسخى برايشان وجود ندارد، مثل 
تعريف آگاهى براى انسان و ماشين. در نتيجه با برآورد 
فعلى از وضعيت فعلى اين حوزه، من فكر نمى كنم ما شاهد 

وقوع اين احتمال در آينده نزديك باشيم.

هوش  كه  است  اين  ديگر  متداول  سواالت  از  يكى 
مصنوعى خواهد توانست مثل انسان داراى احساسات 
باشد و بر اساس احساسات قضاوت و تصميم گيرى كند؟ 
نظرى  اين زمينه چه  به عنوان يك متخصص در  شما 

داريد؟

اين سوال پيچيده و چند بعدى است چرا كه بستگى به 
تعريف ما از احساسات دارد. امروزه ما شاهد سيستم هاى 
هوشمندى هستيم كه قابليت نقاشى كشيدن و حتى ساختن 

موسيقى دارند. اما سوال اصلى اين است كه آيا اين اثرها 
زاده تخيالت ماشين بوده يا صرفا ماشين با ديدن مثال هاى 
زيادى از اثرات هنرى سيستمشان بر اساس تخيالت خود 
ماشين بوده و در نتجيه نام بردن از احساسات در پديد 

آوردن چنين اثرهايى بحث برانگيز است.

از آنجايى كه تخصص شما در زمينه استدالل و مدلينگ 
است، آيا فكر مى كنيد اين امكان وجود دارد كه جنبه 
هاى اخالقى تصميم گيرى در هوش مصنوعى در نظر 
گرفته شود و پياده سازى كردند تا سيستم هاى هوشمندى 

كه پايبند به اخالقيات هستند داشته باشيم؟

بله، سيستم هاى هوش مصنوعى هم در نهايت بر ميناى يك 
سرى از ارزش ها و پيش فرض هاى بسيار بنيادى بنا مى 
شوند و اگر اين پيش فرض ها بازتابگر ارزش هاى اخالقى 
باشند طبعا مى توان انتظار داشت تا خروج سيستم ها هم كم 

و بيش با نتايج اخالقى سازگار باشند.

استفان هاوكينگ در سال 2014 اين ايده را مطرح كرد 
كه پيشرفت هوش مصنوعى سرعت بسيار زيادى دارد و 
فعال در حال حاضر قابل كنترل است ولى در آينده ممكن 
است تبديل به يك معضل غير قابل كنترل شود. يعنى 
احتمال اينكه مضرات آن بر فوايد آن غلبه پيدا كند، زياد 
ميشود. آيا شما هم با پروفسور هاوكينگ هم نظر هستيد ؟

طبعاً هر تكنولوژى جديدى، به دليل ناشناخته بودن ابعاد 
مختلف آن، همان قدر كه ميتواند فرصت هاى جديدى 
فراهم كند، ميتواند تهديد هايى هم به همراه داشته باشد. 
يكى از بهترين مثال هاى اين مسئله، اينترنت است كه با 

ورودش پيشرفت بسيارى در صنايع متعدد پديد آمد اما در 
عين حال مشكالت فراوانى را هم به همراه داشت. با به 
ثبات رسيدن اينترنت و مخصوصا به روز شدن قوانين و 
آئين نامه ها، اين مشكالت هم به تدريج حل و فصل و يا تا 

حدودى محدود شدند.

در مورد هوش مصنوعى هم داستان كم و بيش به همين 
منوال است. به طور مثال يكى از پيش بينى هاى جامعه 
شناسان و اقتصاد دانان درباره ورود هوش مصنوعى بر روى 
بازار كار و على الخصوص تعداد كسب و كارهايى است 
كه بطور بالقوه ممكن است از بين بروند ويا در آنها سيستم 
هاى هوشمند جايگزين انسان ها شوند. اما همانطور كه با 
ورود اينترنت بسيارى از شغل هاى سنتى از بين رفت، 

بسيارى فرصت جديد شغلى ديگر پديد آمد.

آنچه مهم است مطالعه دقيق اين موضوع در سطح مراكز 
قانون گذارى ملى وبين المللى است و همينطور آمادگى 
با ورود هوش مصنوعى  نسبى براى تغييراتى است كه 
ممكن است در عرصه هاى مختلف زندگى بشر اتفاق 

بيوفتد.

از وقتى كه براى اين مصاحبه در اختيار ما قرار داديد 
با  يا كالمى  اى  نكته  اگر  پايان  در  سپاسگزارم.  بسيار 

مخاطبين داريد بفرماييد.

تشكر ميكنم از فرصتى كه در اختيار من گذاشتيد. انشاهللا 
كه در آينده نزديك شاهد دستاوردهاى بزرگ نخبگان 
ايرانى در سطوح ملى و بين المللى براى اهداف بشر دوستانه 

باشيم.
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