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پردهبرداري از خيالِ خام

بيراه نيست اگر بگويم همه ما در
کاوه فوالدينسب
زندگيمان ،دستکم يکبار «عربي»
نويسنده و مترجم
جويس را تجربه کردهايم :به خواست
معشوقي (يا عزيزي) پا در راهي
گذاشتهايم که در نهايت ما را نسبت به همان معشوق (يا عزيز) به شناختي دقيقتر و
عميقتر رسانده واي بسا مسير زندگيمان را تغيير داده« .عربي» ،داستانِ راوي اولشخصي
است که در نوجواني از خواهر دوستش -خواهر مانگان -خوشش ميآمده و عاشقش
شده بوده؛ عشقي که مثل بيشت ِر عشقهاي اول با هالهاي از تقدس و حرمت همراه بوده.
راوي ميگويد «خيال او حتی در جاهايي که با تصورات عاشقانه کمترين سازشي نداشت،
با من بود » .وقتي دختر براي اولينبار با راوي حرف ميزند ،او چنان دستپاچه ميشود
که نميداند چه جوابي بايد بدهد .دختر ميگويد بازار عربي بازار محشري است که او
نميتواند به آن برود .راوي ميگويد به بازار خواهد رفت و براي دختر چيزي خواهد آورد.
تصويري که اينجا جويس از دختر ميسازد ،شمايلي مريموار و قدسي است« :دستش را به
يکي از ميخهاي نرده گرفت و سرش را به طرفم خم کرد .نور چراغ مقابل خانه ما بر سفيدي
تاب گردنش ميافتاد ،مويش را که بر آن آرميده بود روشن ميکرد و بر دست سفيدش که
روي نرده قرار داشت ،ميتابيد .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 مشابهاش را در نقشهاي کليسايي مريم ديدهايد .پيشنهاد معشوق ،راوي را در سفري
اوديسهوار به بازار عربي ميکشاند .شنبهروزي غروب ،او که پولش را گرفته توي مشت
و مشتش را کرده توي جيب ،وارد بازار عربي ميشود .در مواجهه اول ،کيفيت فضا او را ياد
کليسا مياندازد« .متوجه سکوتي شدم از آنگونه که پس از مراسم دعا بر کليسا مستولي
ميشود ».اما اين کيفيت قدسي يا ماورايي ،بالفاصله جاي خودش را به صداي شمردن پول
و گفتوگوي مبتذل و ولنگارانه زن فروشنده جواني با دو مرد ميدهد .زن جوان -که مشغول
شوخي با مردهاست -راوي و خواننده را ياد معشوقي مياندازد 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 ميپرسد «چه فرمايشي داريد» ميگويد «چيزي نميخواهم» .کمي
ميماند به تماشا و بعد« :آهسته برگشتم و در سرازيري بازار به طرف بيرون راه افتادم.
دو پنياي را که در دست گرفته بودم ،رها کردم تا روي  6پني داخل جيبم بيفتد .صدايي
را شنيدم که از آن سر نمايشگاه فرياد ميزد چراغ خاموش شده است .قسمت بااليي
تاالر بهکلي تاريک شده بود ».اين يکي از درخشانترين پايانبنديهاي جويس است :يک
تجلي تمامعيار؛ لحظهاي که راوي نسبت به جهان پيرامونش بينش و بصيرتي جديد پيدا
ميکند ،يکجور روشنگري يا بيداري ،يکجور مکاشفه؛ لحظهاي که به وضوح به حقيقت
چيزها پي ميبرد .و بيراه نيست اگر بگويم همه ما در زندگيمان ،دستکم يکبار اين را
تجربهکردهايم.
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برفرازشاهینها

اینستاگرام

الناز شاکردوست

دوستان ،الناز از همهتون تشکر ميکنه ،حادثه
پيشآمده هنگام فيلمبردارى به خير گذشت؛
ولى ،متاسفانه ضربه وارد شده به ستون فقرات،
موجب دررفتگى ديسک کمر بهصورت حاد بين
دو مهره نزديک به مرکز نخاع شد ،که بهناچار
بايد مدتزمانى را به استراحت مطلق بر
تخت بيمارستان بگذراند تا تشخيص بعدى
تيم پزشکى ،باز هم ممنون از اظهار لطف و
محبتتون.
فرزاد موتمن

حادثه براى الناز ،جدى بوده اما خوشبختانه
بهخير گذشته .آرزو ميکنيم که هـرچه سريعتر،
مداوا بشه و از بيمارستان با سالمتى کامل،
مرخص بشه.
سحر قريشي

الناز عزيزم ،بانوى زيبا انشااهلل که خيلى زود
حالت خوب بشه .پ.ن :یه جاهايى یه وقتايى
بايد دست برداشت از حرفهاى مفت . ...قلب یه
مادر رو لرزوندن َنه خنده داره َنه اليکش مزه داره.
#بيشعور#نباشيم#.دعا#براى#سالمتى#همه.

حکايت عجيب زمردهاي کلمبيايي و خشونت سلطان کوکایين

از برق اين زمرد هي دفع اژدها کن
خوان پابلو اسکوبار ،فرزند
سيدحسين رسولي
پابلو اسکوبار ،سلطان
دبیر صفحه آخر
کلمبيايي کوکائين جهان
در کتاب «پدرم پابلو اسکوبار» حرفهاي جالبي درباره
پدرش افشا کرده است .او بارها از ميزان نامتناهي
خشونت پدرش گفته است .مثال در جايي ميگويد:
«خشونتي که در اثر کارهاي پدرم رخ ميداد به مخيله
کوئنتين تارانتينو [کارگردان آمريکايي] هم نميرسد».
در همين روزها سريالي به نام «نارکوها» نيز پخش شد
که به زندگي سلطان کوکایين جهان ميپرداخت .شايد
او بزرگترين قاچاقچي تاريخ بوده باشد .خوان پابلو در
مصاحبه با «يورونيوز» درباره خشونت پدرش ميگويد:
«وقتي روبرويم بود -همينطور که االن من و شما
هستيم ،هزاران بار به او ميگفتم که از
آدمربايي و کشتن مردم و بمبهايي
که منفجر ميکند ،خوشم نميآيد.
چون هميشه اين خشونتها به
خود ما برميگشت» .با توجه به
ميزان جنايتهاي سازمانيافته
اسکوبار بايد او را از جمله موجودات
قسيالقلب تاريخ بدانيم .مانند
«نرون» و «کاليگوال» از امپراتورهاي
روم باستان که براي تفريح روي صحنه
تئاتر انسانها را سالخي
ميکردند .اما نام کلمبيا
فقط با کوکایين
گره نخورده است.
پابلو اسکوبار

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

