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نشر چشمه 1397 -
دومین کتاب نسیم مرعشی مانند کتاب اول او یک رمان
اجتماعی است .تجربهای متفاوت از رمان نخست او پاییز
فصل آخر سال .این کتاب یکی از پرفروشهای سال ۹۸
است که توانسته مانند کتاب اول نویسنده ارتباط درستی با
مخاطب برقرار کند .نسیم مرعشی با کتاب اولش توانست
برنده جایزه ادبی جالل آل احمد شود و حاال برای رمان
هرس جایزهای از مخاطبانش گرفته .او خوانده میشود.
پس اگر نخواندهاید به سراغش بروید.
در پشت جلد کتاب «هرس» آمده است :اگر «پاییز فصل
آخر سال است» روایت بالتکلیفی و تردیدهای یک نسل
آرمانخواه بود و سرگشتگی شان ،هرس رازهایی را روایت
میکند که سرنوشت پسران و مادرانی را رقم زد که در
الیههای تاریخی غلیظ گم شدند ...هرس روایتی است
برآمده از دل تاریخ جنگ طوالنی ایران و عراق...
داستان این رمان ماجرای زندگی مشترک زوجی اهل
خرمشهر ب ه نامهای رسول و نوال است که با شروع جنگ
و مرگ اولین فرزندشان هیچگاه به شکل عادی خود باز
نمیگردند .با اینکه جنگ تمام شده اما نوال هنوز آن را
نپذیرفته و در بهت روزهای جنگ شب و روز میگذراند،
او با به دنیا آوردن بچه بعدی تالش میکند به خودش
امید دهد و باور کند جنگ پایان یافته و میتواند
زندگیاش را از نو شروع کند و دوباره به روزهای معمول
زندگی برگردد.
نسیم مرعشی با استفاده از فضاهای متفاوت روایی
سرنوشت این خانوادهرا در دوره زمانی طوالنیای
روایت میکند .قصه آدمهایی که برای گذر از خاطراتی
دور یا نزدیک ناچار شدهاند به بازخوانی آنها .بههمین
خاطر «هرس» رمانی است قص ه گو با چندین روایت
فرعی مهم که مخاطبش را در عین تماشای شهر به دل
طبیعت مرموز خوزستان هم میبرد .رمانی برای روایت
وجدانهای ناآرام.

واقعگراییانتزاعیدرتابلوهاینقاشی
آثار محمد جعفر پاکروان در گالری سیحون تا  ۲۵دی
محمد جعفر پاکروان کارشناسی ارشد نقاشی از
دانشکده هنر و معماری تهران دارد .او در سالهای
اخیر نمایشگاههای مختلفی برگزار کرده است .در این
نمایشگاه که  ۲۰تابلو از او به نمایش درآمده چهره
افرادی را در تابلوها میبینیم که توانستهاند در دوران
زندگی خود تأثیرگذار باشند .طنز ،اغراق ،ویرانگری،
بازیگوشی ،پویایی و واژههایی از این دست ،در برخورد
اول مخاطب با آثار پاکروان به چشم میآید .چیزی که
گویی خود هنرمند هم در خلق آثارش مادام با آنها
روبهرو بوده است.
همیشه اندیشههای پاکروان را با خلق آثاری دیدهایم
که نتیجه برخورد هنرمند با «ناخودآگاه» خود است.
ناخودآگاهی که با شیطنت دستان او به تصویری ختم
میشود که همزمان الیههای رفتاری اجتماع را نیز
در خود جای داده است .یا شاید ورود به «خلسهای
لحظهای» برای رسیدن به نمادها و نشانههای تصویری
شخصی .در این مجموعه ،ذهن نقاش کمی فراتر رفته
و خود را در مواجهه با شخصیتهایی قرار میدهد که
جایگاهشان حساستر و تأثیرگذارتر است .چهرههایی که
در برگههای «تاریخ نگاری شخصی» همه ما حضوری
کاریزماتیک دارند .در این مواجهه با موشکافی هنرمند
هم طرف میشویم .برخوردی که از یک سو خصوصیات
سوژه را در خود دارد و از سوی دیگر برداشت هنرمند از
آنها را به تصویر میکشد .و نتیجهای که حاصل میشود
فضایی از همنشینی تصاویر واقعگرایانه همدوش
تفکراتی خیالی و سوررئال است .جنسی از واقعگرایی
انتزاعی .در این مجموعه جای فرم محتوا و درونمایه
آثار رکن اصلی را برعهده دارد و کیفیتهای بصری در
خدمت مفاهیم درآمدهاند.
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تنبلیبسه!
محصول۲۰۱۹
کالوس یک انیمیشن کمدی است که در پایان سال ۲۰۱۹
توسط کمپانی نتفیلیکس عرضه شد .داستان از اینجا
شروع میشود که جسپر عضو خانوادهای ثروتمند است
که به کار مبادالت پستی میپردازند .جسپر آدمی تنبل و
حسابی بداخالق است و از اینرو پدرش او را به آکادمی
آموزشی پست سلطنتی میفرستد تا کار خانوادگیشان
را یاد بگیرد اما او بهعنوان بدترین دانشآموز آکادمی
انتخاب میشود .که نهتنها کار یاد نگرفته کلی هم پول و
وقت صرف کرده است .پدرش عصبانی میشود و او را به
منطقهای نزدیک قطب شمال میفرستد و شرط میگذارد
اگر در سال او نتواند  ۶۰۰۰نامه ارسال کند از خانواده طرد
خواهد شد .شهری در شمالیترین نقطه کرهزمین .جایی
که بابانوئل هم در آنجا زندگی میکند .شهری سرد و
پوشیده از برف که اهالی آن هیچ عالقهای به نوشتن نامه
و نامهنگاری ندارند؛ برای همین پستچی مأیوس و ناامید
بهدنبال راهی میگردد تا آنها مجبور شوند برای هم نامه
بفرستند .تمام اینها که گفتم چند دقیقه اول فیلم است.
از اسپویل نترسید .چستر در پی جستوجوی خانه به خانه
برای یافتن کسی است که نامهای برای ارسال داشته باشد
که با خانهای مرموز مواجه میشود .خانهای که در طول
داستان متوجه میشوید خانه چه کسی است و داستان
درست از همینجا شکل میگیرد .این انیمیشن انگلیسی
اسپانیایی را سرجیو پابلوس بر اساس فیلمنامهای از زکلوییس و جیم ماهونی کارگردانی کرده است .اگر عالقه
به دوبلههای فارسی دارید این انیمیشن خوش تصویر
و تکنیک را میتوانید با دوبله فارسی از سایتهای قابل
دسترس دانلود کنید.
تئاتر

.4تماشا کنید نمایش
«مسکو ،فلکه باغشاه»را

صداییازدلتاریخ
تماشاخانه سیمرغ تا  ۳۰دی
تئاتر دیدن در سالنهای شناخته شده و بزرگ شهر کار
معمولی است اما گاهی هم سری به صفحات مجازی
سالنهای کوچکتر بزنید .نمایشهای خوب و بیصدایی
در آنها پیدا میشود که بهدلیل نداشتن بازیگر چهره
یا بودجه کافی نتوانستهاند به سالنهای سرراستتر و
شناخته شده برسند .نمایش مسکو فلکه باغشاه یکی از
آنهاست .داستان نمایش رمزگشایی از پرونده تنها بازمانده
حادثه بمبگذاری در جلسه جمعی از سران انقالب اکتبر
در سنپترزبورگ است .این نمایش از  ۱۳تا  ۳۰دیماه در
تماشاخانه سیمرغ به روی صحنه میرود .در این نمایش
که به نویسندگی نوید عظیمی و کارگردانی عطا کشاورزجود
آماده شده ،پرستو پرواز ،عماد جاویدپور ،افشین رازی ،علی
قنبر و هدیه هاشمی بازی میکنند.
در خالصه داستان این نمایش آمده« :در سال  ،۱۹۱۷در
حالی که انقالب روسیه در آستانه پیروزی قرار داشت،
جمعی از سران بلشویک برای تصمیمگیری درباره آینده
انقالب ،جلسه مهمی را در سنپترزبورگ برگزار میکنند،
اما این جلسه لو میرود و جاسوسان تزار نیکالی دوم اقدام
به بمبگذاری در آن میکنند .در اثر این اتفاق ،همه افراد
حاضر در محل جلسه کشته میشوند ،بجز یک نفر بهنام
گ که بعدها به چهرهای
میخائیل میخائیلویچ پرشوین بزر 
مهم در عرصه سیاست شوروی تبدیل میشود .در حالی
که  ۲۶سال از آن حادثه گذشته است و اتحادیه جماهیر
شوروی سوسیالیستی در جبهههای استالینگراد با آلمان
نازی میجنگد ،سرهنگ اولیانوف ،افسر ارشد کا.گ.ب با
پروندهای سرخ رنگ راهی مسکو میشود .بهنظر میرسد
او به راز حادثه پی برده و حقیقت ماجرای بمبگذاری
سنپترزبورگ و تنها بازمانده آن را دریافته است.»...

