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لحظه سال تحویل  97تنها توی یک کافه در شانزهلیزه
نشســته بودم و چای میخــوردم با ماکارون پســتهای.
اولین کســی را هم که برای تبریک ســال نــو در آغوش
گرفتم ناهمخون بسی عزیزکرده بود که از بعد همان
شب سال نو از رفاقتش پشیمان شد .از همین پیداست
که قدیمیها بیدلیل نمیگفتند شگون ندارد سال نو
زیر ســقف خانه خودت نباشــی .اما اوضاع به شــکلی
شــد که امسال باید شاهکار کنیم تا سور و سات نوروز را
ت و پاش توی خانه خودمان مهیا
بیتشــریفات و ریخ 
کنیم ،عوض ســبز کردن گندم و حبوبات گران به ســبز
کــردن دانه پرتقــال و نارنج همت کردم و شــاید باقی
چیزها را هم با هنر نصف ه و نیمه خودم سامان بدهم.
ســالی که گذشت قیمت کتاب بســیار باال رفت .خرید
کتاب تنها دلخوشــی مقرون بهصرفهام ،که دستکم
خیالــم راحت بود از قبل همین قلــم و کلمات خودم
از پــس ابتیــاع کتبــی کــه چشــمم را گرفتــه برمیآیم.
این شــد که افتادیــم به دریوزگی و اشــتراکی خواندن و
خریدن کتاب با دوستان نزدیک و بیش از آنکه بنویسم
خواندم؛ البته که کار بازنویسی رمانم را بعد هزار مرتبه
ابتال به وسواس به انجام رساندم و به ناشر سپردم .اما
اگر بخواهم از شگفتیســازهای آنچه در ســال گذشــته
خواندهام بگویم بهتر اســت تألیفیها را از آثار ترجمه
شده جدا کنم .از بهترین رمانهای تألیفی که خواندم
بدون شــک «مردگان باغ ســبز »محمدرضــا بایرامی
دردانه ایشــان بود .رمانی به غایت حرفهای ،شیرین و
پرکشش .داستانی که حسابی عرق ریزان روح نویسنده
را به نمایش میگذارد .با خط به خط این رمان حظ و
درد را توأمان بردم .رمان دیگر «شهرهای گمشده» آیدا
مرادی آهنی بود .مرادی آهنی از معدود نویســندگان
معاصر است که بابت داشتن کیفیت زیستی متفاوت
از اغلــب قریــب به اتفاق نویســندگان تجارب زیســتی
پربهایــی دارد .مرادی آهنی محــدود به آپارتمان های
دودگرفته تهران یا نهایتش ویالی شــمال و متینآباد
نیست .جهان را از منظر یک زن جوان نویسنده ایرانی
بایــد دید .از نیویــورک امریکا گرفته تا لبنان تا شــرق و
غــرب اروپا را و مناســبات عجیــب و پیچیــدهای که در
ی اســت .از
الیههــای زیریــن ایــن لــول اجتماعــی جار 
میان ادبیات ترجمه بیشــک اولویــت با عالقهمندی
همیشــگیام یعنــی ادبیــات عرب اســت .رمــان «زن
غیرضــروری» از ربیع علمالدیــن رمان بینظیری بود
حکایت یک زن مترجم عرب در لبنان و نویسنده مرد
کتاب چنان داســتان را یکدســت و زنانه روایت میکند
که باید به احترامش کاله از ســر برداشــت .رمان کوتاه
عطــر فرانســوی از امیــر تاجالســر هــم از آن فضاهای
دلچسب عربی داشت که شیفتهاش بودم و خواندنش
را اکیــداً توصیــه میکنم و رمــان پایان تنهایــی .رمانی
خوشــخوان و روان و اثری که بر خالف تمام آلمانیها
ک تنه بار فلســفه و روانشناســی و متون ســنگین و
که ی 
پرطمطــراق را در ادبیات معاصر به دوش میکشــند،
بندریــک ولــس جــوان نویســنده ایــن کتاب بســادگی
برایتان داستان میگوید؛ جوری که خیال کنید خودتان
این داســتان را زندگی کردهایــد .ابداً با آن خودنمایی و
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تفاخــر آلمانی رودررو نخواهید شــد و از قضا داســتان
پایان خوشــی دارد که شــاید گاهی برای باالنس روحی
و روانــی هــم که شــده همچنین داســتان هایــی به کار
بیاید .مجموعه جســتارهای نشــر اطراف؛ ناداستان یا
نانفیکشــنهایی از واقعیت زندگی بــا نوع خاص نگاه
انسانهای خاص .انسانهایی که در زندگی و چرایی و
چگونگی آن دقیق میشوند .آدم هایی که اهل نوشتن
هســتند و همیــن نگاهشــان را متفاوت میســازد .درد
که کســی را نمیکشــد ،البته که عصبانی هستم ،فقط
روزهایی که مینویسم تنها سه عنوان از این مجموعه
جســتارها هســتند کــه خواندنشــان بدون شــک مفید
فایــده و لذتبخــش اســت .از ســینمای ایران در ســالی
که گذشــت چیــزی ندیدم کــه مبهوتم کنــد ،جز تنگه
ابوقریب که یک فیلم ســینمایی به معنای کلیشــهای
نبود .به نوعی ورود ناداستان به عرصه گیشه و شاید در
ادامه سبکی مانند فیلم ایستاده در غبار .سبکی خاص
از مستندســازی که مســتند را بدون دراماتیزه کردن به
هنر بازیگران بازسازی میکنند .اما سینمای جهان که

امســال چندان در قید و بندش نبودم و همین اواخر با
فیلم آیا میتوانی من را ببخشی؟ غافلگیرم کرد .فیلم
خوشســاخت و ســوژه بکر و بازی بینظیر بود .جهان
تنگوتاریکوذلهکنندهنویسندهایکهبلدنیستمثل
باقی پرفروش ها بنویسد و احتیاج او را به سوءاستفاده
از توانایــیاش در نــگارش میکشــاند .تماشــای ایــن
فیلــم را پیشــنهاد میکنــم و در پایان ســریال بینظیر
خانم میزل شــگفتانگیز .سریال از همان کهنالگوی
داســتان موفقیــت پیروی میکنــد اما با چاشــنی طنز.
زنــی متأهل و مــادر دو فرزند که تصمیم میگیرد وارد
حرفه اســتنداپ کمــدی در بارهــا و کالبهــای امریکا
شود تا بتواند با غولهای این عرصه رقابت کند و حتی
عرصه تلویزیون را قبضه نماید .این میان آنچه بشدت
پرداخــت خــوب و ذکاوتمندانهای دارد جایــگاه زن در
دین یهود و جامعه امریکایی قرن بیستم است؛ زنانی
که بار تحول و تغییــر در نگرش و نقش زن در اجتماع
مدنــی و دینی را با ســماجت بــر اهــداف بلندپروازانه
خــود به دوش کشــیدند تــا جهان غرب امــروز جهانی
فراجنســیتی باشــد .دیــدن ایــن گروتســک بینظیــر و
خوش ساخت را ابداً از دست ندهید.

برای من ســال ناخجســتهای گذشــت از ایــن بابت که
بخش عمدهاش را بیکار و خانهنشــین بودم و طبیعتاً
در چنین وضعیتی به روح و جیب و شــکم آدم فشــار
زیادی میآید .دیدم حاال که باید قید جیب و شــکم را
زد ،دستکم بهتر است قدری به روحم خوراک بدهم
و چنین شد که کلی کتاب خواندم و فیلم دیدم و کیفش
را بردم .البته تمامشان هم جدید و بهروز نبودند .قدری
هــم مرور کــردم خواندههــا و ترمیم کــردم نخواندهها
و ندیدههــا را .در میــان کتابهای ایرانــی بیش از همه
خواندن «بند محکومین» نوشــته «کیهان خانجانی»
برایم خوشایند بود .یک رمان درخشان با کلی فرآیند
تکنیکی و دســتاورد زبانی که البته اواخر سال جایزهای
هم نصیب نویسندهاش کرد« .بند محکومین» روایتی
اســت از آدمهــای محبــوس در زندان الکان رشــت که
یک راوی بانمک و کاریزماتیک بهنام «زاپاتا» برههای
از زندگی آنها را به شــیوهای شــهرزادوار روایت میکند
و نشــان میدهد چگونه با ورود یک زندانی نامتعارف
و غریبــه ،زندگــی تمــام زندانیــان دســتخوش تغییــر
میشــود .نام کیهان خانجانی و این رمان را باید خوب
به خاطر بسپاریم ،چون آنقدر از منظر ساختار و معنا
و تکنیک غنی هست که در سالیان آینده بهعنوان اثری
نمونه و شاخص به آن رجوع کنیم.
در میــان فیلمهــای ایرانی بــدون تردیــد «خوک»
ســاخته مانی حقیقی با اختــاف زیــاد از باقی فیلمها
در رتبــه اول ذهنــم جــای میگیــرد .ایــن کاملتریــن،
خوشساختترین و جسورانهترین فیلم مانی حقیقی
اســت که در یک فضای هذیانی و مالیخولیایی ،ضمن
نقــد روابط معمــول و روزمره جامعه ایــران ،نقبی هم
میزنــد به مفاهیم بنیادین فلســفی و در عیــن حال از
طنزی سیاه نیز بهره میجوید تا داستان قاتلی سریالی
که فقط کارگردانها را میکشد ،پیش روی ما به تصویر
کشیده شــود .بازی درخشان حسن معجونی هم البته
امتیــاز مثبــت دیگر ایــن فیلم اســت .اما در میــان آثار
خارجی «داگمن» اثر ماتئو گارونه و «ســوگلی» ساخته
یورگوس النتیموس خیلی برایم خوشــایند بــود .اولی
فیلمــی از ســینمای ایتالیــا در بــاب فــردی ضعیف که
تصمیم میگیرد از دشــمنانش انتقام بگیرد و دیگری
روایتی بســیار عالی و هوشمندانه از پشت صحنه دربار
انگلستان در قرن هجدهم .هر دو فیلم از منظر داستان،
کارگردانی و بازیگری بســیار کمنقص بودند و به نظرم
شایســت ه اطالق عنوان شــاهکار .یکــی از لذتهای من
این است که بنشــینم و درباره دیدهها و خواندههایم با
جماعت حرف بزنم .امــا میدانم آنقدری که این کار
برای خودم لذت دارد ،برای مخاطب ندارد .این اســت
که ختم ستون را برمیچینم و میروم پی کار و بارم...
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