
هزارتوي خيال / 4

فرزند  اسکوبار،  پابلو  خوان 
سلطان  اسکوبار،  پابلو 
جهان  کوکائين  کلمبيايي 
درباره  جالبي  حرف هاي  اسکوبار«  پابلو  »پدرم  کتاب  در 
نامتناهي  ميزان  از  بارها  او  است.  کرده  افشا  پدرش 
مي گويد:  جايي  در  مثال  است.  گفته  پدرش  خشونت 
مخيله  به  مي داد  رخ  پدرم  کارهاي  اثر  در  که  »خشونتي 
آمريکايي[ هم نمي رسد.«  ]کارگردان  تارانتينو  کوئنتين 
در همين روزها سريالي به نام »نارکوها« نيز پخش شد 
که به زندگي سلطان کوکايين جهان مي پرداخت. شايد 
پابلو در  تاريخ بوده باشد. خوان  او بزرگ ترين قاچاقچي 
درباره خشونت پدرش مي گويد:  »يورونيوز«  با  مصاحبه 

شما  و  من  االن  که  همين طور  بود-  روبرويم  »وقتي 
از  که  مي گفتم  او  به  بار  هزاران  هستيم، 

بمب هايي  و  مردم  کشتن  و  آدم ربايي 
نمي آيد.  خوشم  مي کند،  منفجر  که 

به  خشونت ها  اين  هميشه  چون 
با توجه به  خود ما برمي گشت«.  
سازمان يافته  جنايت هاي  ميزان 

اسکوبار بايد او را از جمله موجودات 
مانند  بدانيم.  تاريخ  قسي القلب 

امپراتورهاي  از  »کاليگوال«  و  »نرون« 
صحنه  روي  تفريح  براي  که  باستان  روم 

سالخي  را  انسان ها  تئاتر 
مي کردند. اما نام کلمبيا 

کوکايين  با  فقط 
گره نخورده است. 

با  »والدراما«  به  پاالسيو، مشهور  والدراما  آلبرتو  کارلوس 
دروازه بان  رنه هيگيتا،  بلوند؛ همچنين،  پريشان  موهاي 
نيز  »عقرب«  ضربه  خالق  و  کلمبيا  ملي  تيم  افسانه اي 
گارسيا  گابريل  حتي  هستند.  خاص  و  عام  محبوب 
از آن  را   ۱۹۸۲ ادبيات در سال  مارکز هم که جايزه نوبل 
بارها   )۱۹۶۷( تنهايي«  »صد سال  رمان  خود کرده است. 
به زبان فارسي هم ترجمه شده است. ولي نبايد چشم 
بر »زمرد« کلمبيايي و جنگل هاي زيباي آنجا بست. زمرد، 
سنگ قيمتي و سبز رنگي است که ثروتمندها جذبش 
مي گويد:  شمس  ديوان  در  موالنا  حضرت  مي شوند. 
برق  از  زمرد/  چون  است  عشقی  ره  بر  اژدهاست  »گر 
اين زمرد هي دفع اژدها کن/ بس کن که بيخودم من ور 
تو هنرفزايي/ تاريخ بوعلي گو تنبيه بوالعال کن«. شهر 
فراواني  معدن هاي  کلمبيا،  بوياکا  بخش  در  موزو 
دارد. شهر موزو  را  از بهترين زمرد هاي جهان 
»جنگ سبز« که  پايتخت زمرد دنيا است. 
داخلي  درگيري هاي  شديدترين  از  يکي 
در  بود  ميالدي   ۱۹۸۰ دهه  در  کلمبيا 
هم  هنوز  داد.  رخ  زمرد  معادن  همين 
جان  زمرد  براي  بسياري  انسان هاي 
مي دهند  از دست  را  خوانواده شان  و  خود 
در  را  زيبايي  سنگ  بتوانند  ثروتمندها  تا 
انگشتر و گردنبند خود جاسازي 
کنند. گويا زيبايي و 
روي  دو  خشونت 
کلمبيــــا  سکـــه 

هستند. 

مه
سنا

شنا

پرده برداري از خياِل خام

 روزنامه سیاسی 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی  

صبح ایران

سيدحسين رسولي
دبير صفحه آخر

اینستاگرام

نشانی: خیابان نلسون ماندال )جردن(کوچه تور، پالک 52    تلفن : 22056750
چاپ:  هنر سرزمین سبز                      توزیع: نشرگستر

صاحب امتیاز:  مصطفی خانزادی
مدیر مسئول: سیدمحمدصادق خرازی

مشاور مدیر مسئول: کاظم رهبر
سردبیر:سرگه  بارسقیان

معاون سردبیر:سیدحمید متقی
ناشر: گروه سرمایه گذاری دومان

سیاسی:  مهشید ستوده
اقتصاد: حسین گنجی

ادب و هنر: حافظ روحانی

دیدگاه: محمد معماریان
جامعه:شاهرخ زبرست

صفحه آخر:سیدحسین رسولی
ایران: نسرین نیکنام

نمایه: حامد کاظمی
عکس: رضا حسینی

دبیر اجرایی:  پویان صفر بیگلو

مدیر انفورماتیک: مهدی توسلیـان
مدیر فنی - هنری: امین مریخی

مسئول صفحه آرایی: حامد صادقی
 مسئول ویراستاری: مهتاب محمدی 

حروفچینی: سوسن خامنه
گروه بازرگانی وقایع اتفاقیه: 88629052

دوستان، الناز از همه تون تشکر مي کنه، حادثه 
گذشت؛  خير  به  فيلمبردارى  هنگام  پيش آمده 
ولی، متاسفانه ضربه وارد شده به ستون فقرات، 
موجب دررفتگی ديسک کمر به صورت حاد بين 
به ناچار  که  شد،  نخاع  مرکز  به  نزديک  مهره  دو 
بر  مطلق  استراحت  به  را  مدت زمانی  بايد 
بعدى  تشخيص  تا  بگذراند  بيمارستان  تخت 
و  لطف  اظهار  از  ممنون  هم  باز  پزشکی،  تيم 

محبت تون. 

خوشبختانه  اما  بوده  جدى  الناز،  براى  حادثه 
به خير گذشته. آرزو مي کنيم که هـر چه سريع تر، 
کامل،  سالمتی  با  بيمارستان  از  و  بشه  مداوا 

مرخص بشه. 

الناز عزيزم، بانوى زيبا ان شااهلل که خيلی زود 
وقتايی  يه  جاهايی  يه  بشه. پ.ن:  حالت خوب 
بايد دست برداشت از حرف هاى مفت... . قلب يه 
مادر رو لرزوندن َنه خنده داره َنه اليکش مزه داره. 
#بيشعور#نباشيم. #دعا #براى#سالمتی#همه.

الناز شاکردوست

فرزاد موتمن

سحر قريشي

بر فراز شاهين ها

حکایت عجيب زمردهاي کلمبيایي و خشونت سلطان کوکایين

از برق این زمرد هي دفع اژدها کن
در  ما  همه  بگويم  اگر  نيست  بيراه 
»عربي«  يک بار  دست کم  زندگي مان، 
جويس را تجربه کرده ايم: به خواست 
راهي  در  پا  عزيزي(  )يا  معشوقي 
گذاشته ايم که در نهايت ما را نسبت به همان معشوق )يا عزيز( به شناختي دقيق تر و 
عميق تر رسانده و   اي بسا مسير زندگي مان را تغيير داده. »عربي«، داستاِن راوي اول شخصي 
است که در نوجواني از خواهر دوستش -خواهر مانگان- خوشش مي آمده و عاشقش 
شده بوده؛ عشقي که مثل بيشتِر عشق هاي اول با هاله اي از تقدس و حرمت همراه بوده. 
راوي مي گويد »خيال او حتی در جاهايي که با تصورات عاشقانه کم ترين سازشي نداشت، 
با من بود. « وقتي دختر براي اولين بار با راوي حرف مي زند، او چنان دستپاچه مي شود 
که نمي داند چه جوابي بايد بدهد. دختر مي گويد بازار عربي بازار محشري است که او 
نمي تواند به آن برود. راوي مي گويد به بازار خواهد رفت و براي دختر چيزي خواهد آورد. 
تصويري که اينجا جويس از دختر مي سازد، شمايلي مريم وار و قدسي است: »دستش را به 
يکي از ميخ هاي نرده گرفت و سرش را به طرفم خم کرد. نور چراغ مقابل خانه ما بر سفيدي 
تاب گردنش مي افتاد، مويش را که بر آن آرميده بود روشن مي کرد و بر دست سفيدش که 
روي نرده قرار داشت، مي تابيد. نور به يک طرف پيراهنش تابيده بود...« اگر اهل غور کردن 
در نقاشي و لذت بردن از آن باشيد، اين شمايل برايتان غريبه نيست؛ بارها و بارها خودش 
يا مشابه اش را در نقش هاي کليسايي مريم ديده ايد. پيشنهاد معشوق، راوي را در سفري 
اوديسه وار به بازار عربي مي کشاند. شنبه روزي غروب، او که پولش را گرفته توي مشت 
و مشتش را کرده توي جيب، وارد بازار عربي مي شود. در مواجهه اول، کيفيت فضا او را ياد 
کليسا مي اندازد. »متوجه سکوتي شدم از آن گونه که پس از مراسم دعا بر کليسا مستولي 
مي شود.« اما اين کيفيت قدسي يا ماورايي، بالفاصله جاي خودش را به صداي شمردن پول 
و گفت وگوي مبتذل و ولنگارانه زن فروشنده جواني با دو مرد مي دهد. زن جوان -که مشغول 
شوخي با مردهاست- راوي و خواننده را ياد معشوقي مي اندازد که راوي را روانه بازار کرده. 
در اين بازار، نه خبري از آن کيفيت قدسي است و نه اثري از چهره سرخ عشق. راوي در 
جواب زن فروشنده که مي پرسد »چه فرمايشي داريد« مي گويد »چيزي نمي خواهم«. کمي 
مي ماند به تماشا و بعد: »آهسته برگشتم و در سرازيري بازار به طرف بيرون راه افتادم. 
دو پني اي را که در دست گرفته بودم، رها کردم تا روي ۶ پني داخل جيبم بيفتد. صدايي 
را شنيدم که از آن سر نمايشگاه فرياد مي زد چراغ خاموش شده است. قسمت بااليي 
تاالر به کلي تاريک شده بود.« اين يکي از درخشان ترين پايان بندي هاي جويس است: يک 
تجلي تمام عيار؛ لحظه اي که راوي نسبت به جهان پيرامونش بينش و بصيرتي جديد پيدا 
مي کند، يک جور روشنگري يا بيداري، يک جور مکاشفه؛ لحظه اي که به وضوح به حقيقت 
چيزها پي مي برد. و بيراه نيست اگر بگويم همه ما در زندگي مان، دست کم يک بار اين را 

تجربه کرده ايم. 

کاوه فوالدي نسب
نويسنده و مترجم
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