
مسجد »نوری« بنای800 ساله شهر موصل 
است که با مقصد قرار گرفتن زاویه اسالم ستیزی 
تروریست های داعش، در نهایت بهت در مقابل 

دیدگان همه فرو ریخت.
مسجد »نوری« از مساجد قدی می و تاریخی 
عراق بود، که به دســت نورالدین زنگی )حاکم 
والیت ســوریه در امپراتوری سلجوقی که علیه 
صلیبیون اولیه می جنگید( ســاخته شد. در این 
مسجد از هفت ردیف آجرکاری تزئینی استفاده 
شده بود که با اشکال هندسی پیچیده به سمت 

باال درهم تنیده بودند.
تاریخ نگاران، ســال ســاخت این مســجد را 
۷۳-۱۱۷۲ میــالدی یعنی ک می پس از مرگ 
نورالدین زنگی تخمین زده اند و گفته می شــود 
که این مســجد در آغاز به عنوان مدرسه اسال 
می مورد اســتفاده قرار می گرفته اســت. پس از 
ســاخت مسجد، گلدسته مسجد کج شد و گفته 
می شود زمانی که ابن بطوطه، جهانگرد سده های 

میانه به این محل رسید این مناره کج بود.
در حقیت مســجد »نوری« عــراق عالوه بر 

جایگاه تاریخی اش، نمادی از شــهر موصل هم 
محسوب می شــد که گلدسته خمیده اش به نام 
»حدباء« )به معنی گوژپشت( معروف بود. مشهور 
اســت که دلیل خمیده شــدن مسجد به سمت 
شــرق، بادهایی بود که از ســمت غرب موصل 
می وزید. این بادها بر آجرها و گچ های گلدسته به 
مرور تاثیر گذاشت و به خمیده شدن آن انجامید. 
این گلدســته در گوشه شمال غربی مسجد قرار 
داشت.گلدسته دو در ورودی داشت که هرکدام 
با پله ای جداگانه به ســمت باالی می رسید. این 
ورودی هــا و پله ها را معمار »ابراهیم الموصلی« 
ساخته بود. یکی از این پله ها برای باال رفتن بود 
و دیگری برای پایین آمد، به گونه ای که فرد در 
حال صعود، فرد در حال پایین آمدن را نمی بیند. 
یکی دیگر از اهــداف قرار دادن دو پله در داخل 
گلدسته، کاهش فشاری است که بر پی آن وارد 
می شود. اوایل قرن بیستم، گلدسته یک بار ترمیم 

شده بود.
در سال ۱98۱ میالدی یک شرکت ایتالیایی، 
تالش هایی برای تثبیت گلدسته انجام داد چرا که 
سال های متمادی جنگ در این کشور باعث شد 
تعدادی از لوله های زیر زمینی آب شکسته شده 
و نشتی آب، زیربنای گلدسته را تضعیف کند. در 
آن دوره، خمیدگی گلدسته به میزان 40 سانتیمتر 

بیشتر شــد.در قرن سیزدهم هجری، محمد بن 
المال جرجیس القادری النوری در ســال ۱865 
میالدی، تالش هایی برای ترمیم مســجد آغاز 
کرد. ارنست هرتسفیلد مستشرق آلمانی تحقیقی 
درباره مسجد اوایل قرن بیستم انجام داد. تخسین 
علی مشهور به »متصرف موصل« در خاطراتش 
در سال ۱9۳9 میالدی نوشت: »مسجد مهجور 

و خرابه شده و نمی توان در آن اقامه نماز کرد«.
در سال ۱944، مســجد ترمیم شد و توسعه 
یافت به گونه ای که چهار گلدســته برای آن بنا 
شد. در این بازسازی، از سنگ مرمر استفاده شد.«

مسجد »نوری« در شهر موصل عراق عالوه بر 
این که یادآور اعالم خالفت ابوبکر بغدادی )رهبر 
داعش( است، به مسجد جامع موصل نیز معروف 
بود. این مسجد به همراه مناره کج الحدباء قدمتی 
بیش از 800 ســال داشــت و چنــدی پیش با 

بمب گذاری گروه تروریستی داعش منهدم شد.
با توجه به اقدامات وحشــیانه گروه تکفیری و 
بی توجهی آن ها نســبت به نیازهای یک انسان 
متمدن و نقش تاریخ در زندگی بشــر، تاکنون 
آثار تاریخی بسیار زیادی از سوی داعش تخریب 
شده اند، به طوری که وزارت گردشگری عراق نیز 
در خصوص تخریب فضاهای تاریخی چون شهر 
الحضر بیانیه صادر کرد و از سوی دیگر سازمان 

یونســکو نیز از بین رفتن آثــاری که در میراث 
جهانی به ثبت رسیده بود را محکوم کرد.

موزه تاریخی موصل و از بین رفتن مجسمه ها 
و آثار تاریخی که قدمتی چندین هزارساله داشتند 
و از دوره تمدن آشــوری ها و بابلی ها باقی مانده 
بودند، از جنایت های پیشــین داعش بوده است. 
داعشــی ها که نگرش خود را بر اساس جهل و 
نادانی نسبت به دین اسالم بنا نهاده اند، معتقدند 
آشوری ها، بابلی ها و اکدی ها و دیگر اقوام موجود 
در بین النهرین خدای باران، کشت وکار، جنگ و 
دیگر خدایان مختلف داشتند و به وسیله آن ها به 
خدا شرک می ورزیدند بنابراین آثارشان نیز باید 
از میان برود.از دیگر تخریب ها به آتش کشیدن 
کتابخانه مرکــزی موصل بود که جنایتی کمتر 
از گرفتن جان انسان ها نبود. این گروه تکفیری 
در این عملیــات بیش از 88 هزار کتاب نایاب و 
نســخه های خطی را که از زمان های مختلف 
تاریخی بود به بهانه این کــه با آموزه های دین 

اسالم مطابقت ندارد، به آتش کشید. 
متأســفانه جنایت های داعــش به همین جا 
محدود نمی شــود چراکه آن ها حتی احترا می به 
بعد الهی انسان ها هم ندارند و این امر از تخریب 
آرامگاه های اولیا و صالحان، مجسمه های مشاهیر 

و مقبره ها نیز ثابت شده است.
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ستون یاد

کتابخانه ای برای زندگی بهتر

علیقمصرینوازندهوآهنگسازموسیقیایرانیبهزودیتورکنسرتهایخودرابااجرایبرنامهدربرجآزادیتهرانآغازمیکند.
براساسبرنامهریزیانجامگرفتهتورکنسرتهایبیکالمعلیقمصریازهشتمونهمتیرماهدرشهرهایکرجویزدآغازشدهودرشهرهایدیگرکشور
نیزادامهخواهدیافت.اینآهنگسازونوازنده،پسازاجرادردوشهرکرجویزد،درروزهای۱۵و۲۲تیرماه،درتبریزواصفهاننیزبهصحنهخواهدرفت.
قمصریبارویکردیمتفاوتنسبتبهاجراهایسابقشروزهای۱٣و۱٤مردادماه،پروژه»اتاقها«رادربرجآزادیتهرانبهصحنهمیبرد.درایناجرای

باکالم،آثارشنیدهنشدهقمصریدرکنارآثاریکهبااقبالمواجهشدهبهمخاطبانارائهمیشود.
هالهسیفیزادهوبهرخشورورزیهمآوایاناینکنسرتهستندضمناینکهیکیازخوانندگان»ارکسترموجنو«نیزدراینکنسرتمعرفیمیشود.

تنهــامزیتزندگیامایناســتکهدرآبادان
دنیاآمدم.منهرچهدارمازآنســرزمیندارم،
خاکوخورشــیدآنجاتأثیرشرابرمنگذاشت
کهرازآلودگیداســتانهایمازآنمیآید.تمام
نویســندگانجنوبتحتتأییداینغروب،این

رودخانهواینکشتیهاهستند.
منداســتاننویسیهســتمکهدرخوزستان
بهدنیــاآمدموریشــهداستاننویســیوگونه
داستاننویســیمرادرآنجامیتوانیدجســتجو

کنیداگرهمچنینســبکداستانیبهنوعنگاهداســتانیمنکهنگاهبهجهانی
متحولاستباجریانادبیاتداستانیایرانحرکتمیکند.جهتومشخصههای
معینداستاننویسیمنمعطوفبهاینوضعیتاست.البتهخیلیبهاینقضیه
فکــرکردمکهجنوبیاجغرافیایجنوبخصوصاًاگــرجاییمانندآبادانباآن
شرایطخاصشباشدچگونهروینویسندهتأثیرمیگذارد.چونبههرحالتأثیر
میگذاردونمیتواناینتاثیرراردکردونمونهجهانیاشنویسندگانآمریکای

التینهستندکهیکفضایخاصیدرداستانهایشاندارد.
فاکنرداســتانهایشباهمهفرقیکند.فاکنردرداســتانهایشیکفضای
خشــنوحشــی،بدویوداغداردآدمهایشبدویانددرعینحالکهبهشهر
میروندیاازدهکدهبرمیگردندبازبدویهستنداگرقائلبهتاثیرجقرافیابربر
ناخودآگاهباشیمخوباینیکیازنمونههایبارزآناست.مندرتهراننشستهام
امــابچهجنوبمتمامکودکیونوجوانیمدرجنوباســتولیهیچوقتنمیدانم
چراامانمیخواهمبهطورمســتقیمدرموردجنوبیازندگیدرجتوببنویسم
حداقلاینموضوعتاامروزبرایمبودههرچنددرآیندهشــایدطوردیگریباشد
،اماامروزآنفضاوزندگیمثلیکحالتمقدسوچیزبکریاستونمیخواهم

خرابشکنم.
خودشرااینگونهمعرفیمیکردازنویســندگاننســلدومخوزســتانبودو
جایــزهگلشــیریراازآنخودکردهبود.کورشاســدیدر۱۸مرداد۱٣٤٣در
آبادانزادهشد.شروعداستاننویسیویازدوراننوجوانیاشبود.اسدیازاواخر
دورهدبیرســتاناحساسکردمیتواندداستانبنویسدوبههمیندلیلازهمین
دورانشــروعکردبهنوشتناماچونکسیرانمیشناختایننوشتنبهشکلی
شــخصیباقیماندتاآنکهدرســال۱٣۵۹بههمراهخانوادهبهتهرانمهاجرت
کردند.دردورهدبیرستانعالوهبرنوشتن،بهطورجدیشروعبهخواندنادبیات
کردودردورهسربازیبنابهگفتهخودش،آثارتمامداستاننویسانمطرحایران
وداســتانهایجدیخارجیراخواند.پسازسربازیباهوشنگگلشیریآشنا
شــدوبااوتماسگرفتواولیننوشتههایشرابهاودادودوستیاشبااوشکل

گرفتونگاهوینسبتبهداستانآرامآرامشکلگرفت.
درآنمقطعچیزیکهبرویتأثیرگذاشــتدیگراعضایجلساتپنجشنبهها
درتهرانبودندکهاکثرشــاناهالیخوزســتانبودند؛قاضیربیهاویویارعلی
پورمقدمازمسجدسلیمان،همینطورکامرانبزرگنیاودیگران.ویازخاللاین
جلساتباآنهادوستشدوآنهارویویتأثیرزیادیگذاشتندوبعدهاباهم
جلساتجداگانهداستانخوانیگذاشــتند.سال۱٣۶۶یا۱٣۶۷۷بودکهاسدی

اولینداستانهایجدیاشرانوشتکهبعدهامجموعهداستانشد.
چیزیکهبیشــتردرداســتانبرایویمطرحبودجســتجوبهدنبالچیزی

گمشدهوکشفیکراز)کهمعموالًدرزندگیشخصیتداستاناست(بود.
بــاغملی،پوکهبــاز،گنبدکبودوپایانمحارویتاســتازمهمترینآثاراو
هستند.کوروشاسدی،نویسندهومنتقدادبیجمعهشب)۲تیرماه(دارفانیرا
وداعگفت.طبقاعالمدلآراماستادی،روابطعمومینشرنیماژ،کوروشاسدی-
نویســندهومنتقدادبی-شبگذشته)جمعه(درسن۵٣سالگیدرمنزلخود
ازدنیارفت.خاموشزیســتوخاموشرفت.رفتنهرانســانفروتنیکهچراغ
نوشتههایشگرمابخشوروشنیذهندیگراناستشهرماراتاریکترمیکند،

مانیزیاداسدیراباخواندنآثارشزندهوجارینگهداریم.

کوروش اسدی از ما 
گذشت و درگذشت نماد 800 ساله بشریت فرو ریخت

پروژه اتاق ها
 در 

برج آزادی

ارکســترســمفونیکایرانواتریش)آیسو(پساز
نخســتینکنســرتبهاریخوددرفروردینماهسال
جاری،حاالوهمزمانباآغازنمایشــگاهپرویزتناولی
وشــیرهایایرانیدرموزههنرهایمعاصر،قراراست
درپاسداشــت،ســالهافعالیتهنــریآقایخاص
مجسمهســازیایرانقطعاتیازسهآهنگسازمشهور
کشور،کریستفرضاعی،پیمانیزدانیانومازیاریونسی

رااجراکند.
ارکستریمتشکلازنوازندگانیجوانورهبریخوش
آتیهکهموسیقیکالسیکرابهخوبیمیشناسد.این
ارکستربهواسطهاجرابرایآقایخاصهنرایران،این
روزهادرسالنرودکیمشغولتمرینهستندوباشور
وشوقتاپاسیازشــبرابهتمرینقطعاتکنسرت

میپردازند.
صدادهیارکســتردرمیانتمرینها،گوشهاراتیز
میکنــد.اعضایاصلــیگروهوبرخــیمیهمانهایی
کهازدیگرارکســترهابه»آیسو«آمدهانددریکنظم

وهماهنگیقطعههاینوشــتهشــدهبرای»شیرهای
ایرانی«پرویزتناولیرامینوازند.نظمیکهنشانازیک
پیشرفتدرمیاننوازندگانودرکلخودارکستردارد.

باافتخاربرایپرویزتناولیمینوازیم
مازیاریونسیآهنگســازورهبرارکستر»آیسو«در
اینبارهگفت:»آیســو«افتخارمیکندکهقراراستدر
پاسداشــتپرویزتناولیبنوازد.ایننخستینباراست
کهدرایرانبرایچنینرخدادیودرکنارنمایشــگاه
آثاریکهنرمند،اجرایکنسرتیسفارشدادهمیشود.
درحقیقتنحوهســفارشبهاینصــورتبودکهبعد
ازصدورمجوزبرگزاریکنســرتکهباهمکارینشر
هرمــسوبنیادپریصفاانجامگرفت،بحثیبهمیان
آمدکهآثارسهآهنگســازدراینارکسترنواختهشود
وآنســهنفریکیخودمنبــودمودیگران،پساز
اینزمانبهدنبالانتخابارکســتریبرایاجرابودند،
نهایتنظرهمهبا»آیسو«بودوکارهمبهاینارکستر

سپردهشد.

رهبرارکســترآیسوگفت:آثاریکهدراینکنسرت
ارائهمیشــودباالهامازمجموعهآثارشــیرهایایرانی
آقایتناولیاستومابراساسایدهایشانوبراساس
کلکســیونمحلیاینهنرمندوبراســاسشیرهای
ایرانیآهنگســازیکردیموامیــدوارمکهازایناجرا

خوششانبیاید.
ارکسترســمفونیکایرانواتریش)آیسو(قراراست
ســاعت۲۲روزهایدوشنبهوچهارشــنبه۱۲و۱٤
تیرمــاه،همزمانباافتتاحنمایشــگاهپرویزتناولیدر
موزههنرهایمعاصرتهران،کنسرتیرابااجرایآثاری
ازکریســتفرضاعی،پیمانیزدانیانومازیاریونسی
درتاالروحدتبرگزارکند.ارکســترسمفونیکآیسو
)ایران-اتریــش(ازســال۱٣۸۵درانجمــنفرهنگی
اتریشدرتهرانآغازبهکارکردهاست.مدیریتهنری
اینمجموعهبرعهده»کریســتیانشــولتز«نوازنده
ویلونســلورهبراتریشیاستکهخودبهعنوانمدیر
اجراییارکسترسمفونیکوین،رهبرارکستردرمدرسه

موسیقیموتزارتدروینونیزمدیرسریکنسرتهای
تحتعنوان»نوسانات«مشغولبهکاراست.

ارکسترســمفونیکایران-اتریشتاکنوندرچندین
فستیوالحضورداشــتهودرمناسبتهایرسمیدر
ســفارتخانههایکشورهایمختلف،شــرکتهاونیز
دانشــگاهتهراناجراکردهاســت.رپرتواراینارکستر
دربرگیرندهآثارکالســیکاروپاییوایرانیوموسیقی
فولکلورمحلیاســت.ازسویدیگرهموارهکارگاههای
آموزشی،ســمینارهاومسترکالسهاینوازندگیویژه
نوازندگانارکسترسمفونیکدرانجمنفرهنگیاتریش

درتهرانبرگزارمیشود.
ارکسترسمفونیکآیســودرکنسرتبهاریخودبا
رهبریمازیاریونسیبهاجرایکنسرتویپیانوشماره
۲۱موتــزارتوســمفونیهفتمبتهــوونپرداختو
پیانیســتبرجستهاتریشیکریســتیانهکرایوادراین
کنســرتبهعنوانتکنوازمیهمان،آیسوراهمراهی

کرد.

طنین» شیرهای ایرانی« در تاالر وحدت می پیچد 

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

افتتاح نمایش
»بنگاه تئاترال«

آیین افتتاح نمایش »بنگاه تئاترال« با حضور چهره های 
فرهنگی برگزار و این نمایش توســط جمشــید مشایخی 

افتتاح می گردد.
نمایــش »بنــگاه تئاترال«، نوشــته علــی نصیریان و 
کارگردانــی هادی مرزبان، جدیدترین تولید نمایشــی این 
گروه اســت که از اوایل تیرماه 96 در تاالر ســنگلج تهران 

به روی صحنه می رود.
بنابراین گزارش نمایش یاد شــده طی مراســمی  که با 
حضور هنرمنــدان و چهره های فرهنگی و پیشکســوتان 
برگزار خواهد شد، توســط جمشید مشایخی افتتاح و رسما 

آغاز به کار می کند.
در ایــن نمایش که بــا نگاهی به ســیاق تخت حوضی 
اجرا و حال و هوای کمــدی دارد بازیگران چون: ایرج راد، 
ســعید امیر سلیمانی، فرزانه کابلی، امین زندگانی، میرطاهر 
مظلومی، محمود بصیری، داود فتحعلی بیگی، علی فتحعلی، 
سامان تیرانداز، آیه قبادیان، مجید غفاری، فائقه شالل وند، 
نوشین نامی، پریسا ذوالفقاری، باقر مرادی، حاتم میرزایی، 
فواد منیرزاده، ســجاد احمدی نیا، شاهین علیپور و... ایفای 

نقش می کنند.
خواننــده: محمد حشــمتی/ آهنگ پــرداز: علی المعی/ 
دســتیاران کارگردان: مهری آسایش، مجید غفاری/ طراح 

صحنه: رضا مهدیزاده/ طراح لباس: صدف شجاعی/ طراح 
نور: امیر ترحمی/ طراح گریم: فریبا حســینی/ طراح پوستر 
و گرافیک: محمــد وفایی/ عکاس: امیــر کورش اعرابی/ 
منشی صحنه: اکرم حاج حسینی از دیگر عوامل این نمایش 

هستند.
»بنگاه تئاترال« از روز دوشــنبه 5 تیرماه تا اواسط مرداد 
ماه 96 هر روز به غیر از شــنبه ها راس ساعت ۲0 در تاالر 

سنگلج روی صحنه می رود.

رمان هــای »مالون می میرد« ســاموئل بکت با ترجمه 
مهدی نوید و »وقت سکوت« از لوییس مارتین سانتوس با 

ترجمه ونداد جلیلی راهی بازار شده اند.
رمان »مالون می میرد« از ساموئل بکت با ترجمه مهدی 
نوید در ۲85 صفحه با شمارگان ۱000 نسخه و قیمت ۲۳ 

هزار تومان در نشر چشمه منتشر شده است.
در بخش حواشــی و تعلیقات دربــاره کتاب می خوانیم: 
نسخه انگلیسی رمان را انتشــارات گروو در ۱956 منتشر 
کــرد، در تیراژ 500 نســخه. چاپ انتشــارات پنگوئن که 
بیست هزار نسخه بود تا ســال ۱964 تمام شد. این اثر را 
انتشارات گروو در ۱958 با عنوان »سه رمان« به مجموعه 
تبدیل کرد، بعدتر انتشارات الیمپیاپرس آن را در اکتبر ۱959 

با عنوان »سه گانه« بدون رضایت بکت، منتشر کرد.
عنوان تداعی کننده ترانه ای عامیانه اســت: »و این هم 
عاقبت مالی مالون نازنین«. این رمان انزوا و پایان ُملوی، 
موران و مالون را به تصویر می کشــد. راوی اول شخص، 
که به فلجی و مرگ نزدیک می شــود و به تختی در یک 
موسسه مخصوص فقرا بسته شده، وضعیت رقت انگیزش 
را توصیــف می کند. رمان به نظر ایســتا و گــه گاه تقریبا 
متعارف می رســد؛ رمان با وجود این شاید در میان  بهترین 
تالش های پارودیک بکت باشــد، چرا که ادبیات و قواعد 
قصه گویی را به اســتهزا می گیرد. در نوشــته پشــت جلد 
کتاب هم آمده اســت: بله، روزگاری بود که بی درنگ شب 
می شد و با جست وجوی گرما و تکه های تقریباً خوردنی به 
خوبی می گذشــت و تو تصور می کنی که این  وضع  تا آخر 
همین طور باقی می ماند. اما ناگهان همه چیز دوباره شروع 
به خشــم وخروش می کند، در جنگل هایی از سرخس های 
بزرگ ُگم می شــوی یــا در زمین های بایــر در معرض 

بادهای شــدید می چرخی، تا این که کنجکاو می شوی که 
آیا بی خبر مرده ای و به دوزخ رفته ای یا باری دیگر در جایی 
حتــی بدتر از جای قبلی به دنیا آمــده ای. همچنین رمان 
»وقت سکوت« از لوییس مارتین سانتوس با ترجمه ونداد 
جلیلی در ۳۳۷ صفحه با شــمارگان ۱000 نسخه و قیمت 

۲۷ هزار تومان در همین نشر عرضه  شده است.
در نوشته پشــت جلد کتاب می خوانیم: »وقت سکوت« 
را »بزرگ ترین دســتاورد اجتماعی رمان اسپانیا«، »رمانی 
تکرارنشدنی« و از شــاهکارهای رمان نویسی قرن بیستم 
نامیده اند و گفته اند مسیر رمان اسپانیایی را دگرگون کرده 
است. گی یرمو کابررااینفانته گفته »سنت رئالیسم اسپانیایی 
را که همچــون عفونتی در ادبیات پراکنده بود، ختم کرد« 
و »اولیس« جویــس را با آن قیاس کرده. ریکاردو گویون 
ایــن دو کتاب را از منظر عناصر افســانه ای، توصیف های 
سوررئالیستی و گوناگونی گفتارهای درونی همتراز شمرده 
و جولین پالی گفته وقت سکوت بازآفرینی افسانه اودیسه 
هومر در فضای معاصر اســت. »وقت سکوت« به محض 
انتشارش ستایش منتقدان و عموم خوانندگان ا برانگیخت، 
بی درنگ جایگاهی باقی در ادبیات اسپانیا یافت و آن را به 

بسیاری از زبان ها ترجمه کرده اند.
لوییس مارتین سانتوس چهل ساله دوسال پس از انتشار 
»وقت ســکوت«، بعد از مدت ها آزار دیدن از دیکتاتوری 
فرانکو و چهاربار به زندان افتادن، در سانحه اتومبیل جان 

باخت.

انتشار »مالون می میرد« و 
»وقت سکوت«

کتاب غــول مدفــون جدیدترین و تا 
به امــروز آخرین اثر کازئو ایشــی گورو 
نویســنده ی به نام معاصر است. در سال 
۲0۱5 زمانــی که ده ســال از انتشــار 
آخرین کتاب ایشــی گورو؛ هرگز رهایم 
مکن، می گذشــت این کتاب در بحبوحه 
اشتیاق شدید و انتظار طوالنی خوانندگان 
منتشر شــد. تقریباً تمامی  اهالی ادبیات 
و کتابخوانان مشــتاق بودنــد بدانند این 
نویســنده ی تحسین شــده پــس از این 
همه ســال چه چیزی در کتاب جدیدش 
نوشته است. ولی آیا غول مدفون عطش 
هواداران ایشی گورو را برطرف کرده است 

یا خیر؟ پاسخ ها به این سوال ضد و نقیض است.
غول مدفون یک کتاب فانتزی است، اما نه مانند بازی تاج و تخت یا ارباب حلقه ها، در 
داســتان با المان هایی مانند دیوها و اژدها روبرو می شویم اما روح و قلب داستان در واقع 
فانتزی نیست. داســتان در حدود قرن ششم در بریتانیا روایت می شود. در ابتدا با شرایط 
حاکم بر کتاب آشــنا می شویم، دوران پس از شــاه آرتور که ساکسون ها و برایتون ها در 
صلحی ظاهری در جوار یکدیگر زندگی می کنند. شخصیت های اصلی که در ابتدا با آن ها 
روبرو می شویم اکسل و بیئتریس زوج سالخورده ی برایتونی هستند که با عشق و عالقه 
با یکدیگر زندگی می کنند اما رفتار اهالی دهکده با آن ها خوب نیســت، کودکان آن ها را 

تمسخر می کنند و جامعه آن ها را از داشتن شمع در خانه نهی می کنند. 
به زودی متوجه چیز عجیبی در بین مردم می شــویم و آن یک فراموشی مداوم است. 
در حدی که اکســل و بیئتریس در ابتدا نمی دانند هرگز فرزندی داشته اند یا خیر و اینکه 
چه بر ســر او آمده است. در نهایت آن ها تصمیم می گیرند که باید راهی سفر شوند چون 
پسرشان در روستای دیگری انتظار آن ها را می کشد و آنجا آن ها با آسودگی می توانند به 
زندگی ادامه دهند و این سفر آغاز یک سری ماجراهاست که به پدید آمدن مه فراموشی 
در بین مردم و از بین بردن آن ختم می شــود. در طول داســتان صحنه هایی ازخاطرات 
ناقص برای اکســل و بیئتریس زنده می شــود که برخی از آن هــا بیانگر لحظاتی تلخ و 
تاریک هســتند. آن ها نمی دانند که در طول این سال ها چه بر رابطه شان گذشته است یا 
اینکه جرئت رویارویی با واقعیت ها را دارند یا خیر و اگر تمام خاطرات خود را به یاد بیاورند 
هنوز هم یکدیگر را دوســت خواهند داشت؟ عنوان غول مدفون در واقع استعاره ای برای 
مسائل بزرگ، مهم فراموش شــده و خفته است. این غول های مدفون هم در رابطه بین 
اکسل و بیئتریس وجود دارند و هم در رابطه بین ساکسون ها و برایتون ها، در پایان متوجه 
می شــویم که عده ای اصرار به مدفون ماندن غول دارند و عده ای دیگر با عزمی  جزم به 
سوی بیدار کردن این غول می روند. ایشی گورو در این باره می گوید همیشه سعی کرده ام 
در کتاب هایم درگیری انســان ها با خاطرات شخصی شان را به تصویر بکشم و همچنین 
اینکه آن ها نمی دانند چه زمانی باید از گذشــته فرار کنند و چه زمانی باید با آن ها روبرو 
شوند. اما چیزی که همیشه می خواستم انجام بدهم صحبت از این کشمکش ها در سطح 

جامعه بوده است، تقریباً تمام کشورها غول هایی مدفون دارند.

غول مدفون

خبر خیلی کوتاه بود:  نگاهی به ریزش مناره مسجد نوری و جنایت های داعش علیه میراث بشریت

کنسرت گروه موســیقی »دلشــدگان مشهد« به  
سرپرســتی »رامین میالنی« و خوانندگی »شــهرام 
آبرومند«، نهم تیرماه ســال جاری برای اولین بار طی 
دو سانس در تاالر »استاد صیامی« شهر تبریز برگزار 
خواهد شد. این برنامه در دو بخش موسیقی کالسیک 
ایرانی به آهنگســازی »رامین میالنی« نوازنده سنتور 
و موســیقی محلی خراســانی با تنظــی می جدید از 
»امیرمحســن حجازی« نوازنده عود اجرا خواهد شد. 
»شهرام آبرومند« نیز به عنوان خواننده میهمان در این 

کنسرت، گروه دلشدگان را همراهی خواهد کرد.
 در کنسرت پیش رو، پیام فرشاد )تمبک(، علی مداح 
)قیچک آلتو( و امین بیگدلی )بندیر و کوزه( به عنوان 
نوازنده های گروه موسیقی »دلشدگان« به هنرنمایی 

خواهند پرداخت. 
»حامد علیپور« مدیر برنامه گروه »دلشــدگان« در 
این باره  می  گوید :  »گروه موسیقی »دلشدگان«، عالوه 
بر کســب مقام اول و دوم در جشنواره های موسیقی 
شهناز و فجر، کنسرت های موفقی در شهرهای بزرگ 

کشور برگزار کرده و همچنین شرکت در جشنواره های 
موسیقی خارجی )در کشورهای آلمان و گرجستان( را 

در کارنامه خود دارد.
 بلیت فروشــی این اجرا به صورت اینترنتی و تنها از 
طریق وب ســایت ebilit.com انجام می پذیرد که 
امیدوارم مردم هنردوســت تبریــز از اجرای این گروه 
خالق و جوان با همکاری شــهرام آبرومند، استقبال 

خوبی کنند.«

دلشدگان مشهد در تبریز روی صحنه می روند
نهم تیر و با اجرا در در دو بخش کالسیک و محلی

 منتخــب آثار عباس کیارســتمی  در قالب برنامه »زندگــی و دیگر هیچ« از 
۱0 تا ۱۲ تیر در ســینما تک خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی آید. مشــق 
شــب، کلوزآپ، گزارش، زندگی و دیگر هیچ، ده، خانه دوســت کجاست، مثل 
یک عاشــق، طعم گیالس، زیر درختان زیتون، مرا به خانه ببر، ۲4 فریم و باد 
ما را خواهد برد آثاری از عباس کیارســتمی  هستند که در چهار سانس )ساعت 
۱5، ساعت ۱۷، ســاعت ۱9 و ساعت ۲۱( به مدت سه روز در سینما تک خانه 
هنرمندان ایران به نمایش درمی آید. نکوداشت عباس کیارستمی  نیز همزمان با 
نمایش فیلم »مرا به خانه ببر« و »۲4 فریم« دوشنبه ۱۲ تیر ساعت ۱۷:۳0 در 

سال شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.
عالقه مندان برای تماشای آثار عباس کیارستمی  می توانند از ۱0 تا ۱۲ تیر به 
خانه هنرمندان ایران به نشانی خیابان آیت اهلل طالقانی، خیابان موسوی شمالی، 

باغ هنر، خانه هنرمندان ایران مراجعه فرمایند. ورود برای عموم آزاد است.

نکوداشت و سه روز نمایش منتخب آثار 
عباس کیارستمی  در خانه هنرمندان ایران

 


