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فرهنگی و هنری

پروژه اتاقها
در
برج آزادی

علی قمصری نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی به زودی تور کنسرت های خود را با اجرای برنامه در برج آزادی تهران آغاز  میکند.
بر اساس برنامه ریزی انجام گرفته تور کنسرتهای بی کالم علی قمصری از هشتم و نهم تیرماه در شهرهای کرج و یزد آغاز شده و در شهرهای دیگر کشور
نیز ادامه خواهد یافت .این آهنگساز و نوازنده ،پس از اجرا در دو شهر کرج و یزد ،در روزهای  ۱۵و  ۲۲تیر ماه ،در تبریز و اصفهان نیز به صحنه  خواهد رفت.
قمصری با رویکردی متفاوت نسبت به اجراهای سابقش روزهای  ١٣و  ١٤مرداد ماه ،پروژه «اتاق ها» را در برج آزادی تهران به صحنه  میبرد .در این اجرای
با کالم ،آثار شنیده نشده قمصری در کنار آثاری که با اقبال مواجه شده به مخاطبان ارائه  میشود.
هاله سیفی زاده و بهرخ شورورزی همآوایان این کنسرت هستند ضمن اینکه یکی از خوانندگان «ارکستر موج نو» نیز در این کنسرت معرفی  میشود.

نگاهی به ریزش مناره مسجد نوری و جنایتهای داعش علیه میراث بشریت

نماد  800ساله بشریت فرو ریخت

مسجد «نوری» بنای 800ساله شهر موصل
است که با مقصد قرار گرفتن زاویه اسالمستیزی
تروریستهای داعش ،در نهایت بهت در مقابل
دیدگان همه فرو ریخت.
مسجد «نوری» از مساجد قدی میو تاریخی
عراق بود ،که به دســت نورالدین زنگی (حاکم
والیت ســوریه در امپراتوری سلجوقی که علیه
صلیبیون اولیه میجنگید) ســاخته شد .در این
مسجد از هفت ردیف آجرکاری تزئینی استفاده
شده بود که با اشکال هندسی پیچیده به سمت

باال درهم تنیده بودند.
تاریخنگاران ،ســال ســاخت این مســجد را
 ۱۱۷۲-۷۳میــادی یعنی ک میپس از مرگ
نورالدین زنگی تخمین زدهاند و گفته میشــود
که این مســجد در آغاز به عنوان مدرسه اسال
میمورد اســتفاده قرار میگرفته اســت .پس از
ســاخت مسجد ،گلدسته مسجد کج شد و گفته
میشود زمانی که ابن بطوطه ،جهانگرد سدههای
میانه به این محل رسید این مناره کج بود.
در حقیت مســجد «نوری» عــراق عالوه بر

جایگاه تاریخیاش ،نمادی از شــهر موصل هم
محسوب میشــد که گلدسته خمیدهاش 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
میوزید .این بادها بر آجرها و گچهای 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 پلهای جداگانه به ســمت باالی میرسید .این
ورودیهــا و پلهها را معمار «ابراهیم الموصلی»
ساخته بود .یکی از این پلهها برای باال رفتن بود
و دیگری برای پایین آمد ،به گونهای که فرد در
حال صعود ،فرد در حال پایین آمدن را نمیبیند.
یکی دیگر از اهــداف قرار دادن دو پله در داخل
گلدسته ،کاهش فشاری است که بر پی آن وارد
میشود .اوایل قرن بیستم ،گلدسته یک بار ترمیم
شده بود.
در سال  1981میالدی یک شرکت ایتالیایی،
تالشهایی برای تثبیت گلدسته انجام داد چرا که
سالهای متمادی جنگ در این کشور باعث شد
تعدادی از لولههای زیر زمینی آب شکسته شده
و نشتی آب ،زیربنای گلدسته را تضعیف کند .در
آن دوره ،خمیدگی گلدسته به میزان  40سانتیمتر

ارکســتر ســمفونیک ایران و اتریش(آیسو) پس از
نخســتین کنســرت بهاری خود در فروردین ماه سال
جاری  ،حاال و همزمان با آغاز نمایشــگاه پرویز تناولی
و شــیرهای ایرانی در موزه هنرهای معاصر ،قرار است
در پاسداشــت ،ســالها فعالیت هنــری آقای خاص
مجسمهســازی ایران قطعاتی از سه آهنگساز مشهور
کشور ،کریستف رضاعی ،پیمان یزدانیان و مازیاریونسی
را اجرا کند.
ارکستری متشکل از نوازندگانی جوان و رهبری خوش
آتیه که موسیقی کالسیک را به خوبی میشناسد .این
ارکستر به واسطه اجرا برای آقای خاص هنر ایران ،این
روزها در سالن رودکی مشغول تمرین هستند و با شور
و شوق تا پاسی از شــب را به تمرین قطعات کنسرت
میپردازند.
صدادهی ارکســتر در میان تمرینها ،گوشها را تیز
میکنــد .اعضای اصلــی گروه و برخــی میهمانهایی
که از دیگر ارکســترها به «آیسو»آمدهاند در یک نظم

انتشار «مالون میمیرد» و
«وقت سکوت»

رمانهــای «مالون میمیرد» ســاموئل بکت با ترجمه
مهدی نوید و «وقت سکوت» از لوییس مارتین سانتوس با
ترجمه ونداد جلیلی راهی بازار شدهاند.
رمان «مالون میمیرد» از ساموئل بکت با ترجمه مهدی
نوید در  ۲۸۵صفحه با شمارگان  ۱۰۰۰نسخه و قیمت ۲۳
هزار تومان در نشر چشمه منتشر شده است.
در بخش حواشــی و تعلیقات دربــاره کتاب میخوانیم:
نسخه انگلیسی رمان را انتشــارات گروو در  ۱۹۵۶منتشر
کــرد ،در تیراژ  ۵۰۰نســخه .چاپ انتشــارات پنگوئن که
بیستهزار نسخه بود تا ســال  ۱۹۶۴تمام شد .این اثر را
انتشارات گروو در  ۱۹۵۸با عنوان «سه رمان» به مجموعه
تبدیل کرد ،بعدتر انتشارات الیمپیاپرس آن را در اکتبر ۱۹۵۹
با عنوان «سهگانه» بدون رضایت بکت ،منتشر کرد.
عنوان تداعیکننده ترانهای عامیانه اســت« :و این هم
عاقبت مالی مالون نازنین» .این رمان انزوا و پایان ُملوی،
موران و مالون را به تصویر میکشــد .راوی اول شخص،
که به فلجی و مرگ نزدیک میشــود و به تختی در یک
موسسه مخصوص فقرا بسته شده ،وضعیت رقتانگیزش
را توصیــف میکند .رمان به نظر ایســتا و گــهگاه تقریبا
ن بهترین
متعارف میرســد؛ رمان با وجود این شاید در میا 
تالشهای پارودیک بکت باشــد ،چرا که ادبیات و قواعد
قصهگویی را به اســتهزا میگیرد .در نوشــته پشــت جلد
کتاب هم آمده اســت :بله ،روزگاری بود که بیدرنگ شب
میشد و با جستوجوی گرما و تکههای تقریب ًا خوردنی به
ن وض ع تا آخر
خوبی میگذشــت و تو تصور میکنی که ای 
همینطور باقی میماند .اما ناگهان همهچیز دوباره شروع
به خشــموخروش میکند ،در جنگلهایی از سرخسهای
بزرگ ُگم میشــوی یــا در زمینهای بایــر در معرض

یونســکو نیز از بین رفتن آثــاری که در میراث
جهانی به ثبت رسیده بود را محکوم کرد.
موزه تاریخی موصل و از بین رفتن مجسمهها
و آثار تاریخی که قدمتی چندین هزارساله داشتند
و از دوره تمدن آشــوریها و بابلیها باقی مانده
بودند ،از جنایتهای پیشــین داعش بوده است.
داعشــیها که نگرش خود را بر اساس جهل و
نادانی نسبت به دین اسالم بنا نهادهاند ،معتقدند
آشوریها ،بابلیها و اکدیها و دیگر اقوام موجود
در بینالنهرین خدای باران ،کشتوکار ،جنگ و
دیگر خدایان مختلف داشتند و به وسیله آنها به
خدا شرک میورزیدند بنابراین آثارشان نیز باید
از میان برود.از دیگر تخریبها به آتش کشیدن
کتابخانه مرکــزی موصل بود که جنایتی کمتر
از گرفتن جان انسانها نبود .این گروه تکفیری
در این عملیــات بیش از  88هزار کتاب نایاب و
نســخههای خطی را که از زمانهای مختلف
تاریخی بود به بهانه اینکــه با آموزههای دین
اسالم مطابقت ندارد ،به آتش کشید.
متأســفانه جنایتهای داعــش به همین جا
محدود نمیشــود چراکه آنها حتی احترا میبه
بعد الهی انسانها هم ندارند و این امر از تخریب
آرامگاههای اولیا و صالحان ،مجسمههای مشاهیر
و مقبرهها نیز ثابت شده است.

بادهای شــدید میچرخی ،تا اینکه کنجکاو میشوی که
آیا بیخبر مردهای و به دوزخ رفتهای یا باری دیگر در جایی
حتــی بدتر از جای قبلی به دنیا آمــدهای .همچنین رمان
«وقت سکوت» از لوییس مارتین سانتوس با ترجمه ونداد
جلیلی در  ۳۳۷صفحه با شــمارگان  ۱۰۰۰نسخه و قیمت
 ۲۷هزار تومان در همین نشر عرض ه شده است.
در نوشته پشــت جلد کتاب میخوانیم« :وقت سکوت»
را «بزرگترین دســتاورد اجتماعی رمان اسپانیا»« ،رمانی
تکرارنشدنی» و از شــاهکارهای رماننویسی قرن بیستم
نامیدهاند و گفتهاند مسیر رمان اسپانیایی را دگرگون کرده
است .گییرمو 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 افســانهای ،توصیفهای
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،
بیدرنگ جایگاهی باقی در ادبیات اسپانیا یافت و آن را به
بسیاری از زبانها ترجمه کردهاند.
لوییس مارتینسانتوس چهلساله دوسال پس از انتشار
«وقت ســکوت» ،بعد از مدتها آزار دیدن از دیکتاتوری
فرانکو و چهاربار به زندان افتادن ،در سانحه اتومبیل جان
باخت.

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

منتخــب آثار عباس کیارســتمیدر قالب برنامه «زندگــی و دیگر هیچ» از
 10تا  12تیر در ســینما تک خانه هنرمندان ایران به نمایش درمیآید .مشــق
شــب ،کلوزآپ ،گزارش ،زندگی و دیگر هیچ ،ده ،خانه دوســت کجاست ،مثل
یک عاشــق ،طعم گیالس ،زیر درختان زیتون ،مرا به خانه ببر 24 ،فریم و باد
ما را خواهد برد آثاری از عباس کیارســتمیهستند که در چهار سانس (ساعت
 ،15ساعت  ،17ســاعت  19و ساعت  )21به مدت سه روز در سینما تک خانه
هنرمندان ایران به نمایش درمیآید .نکوداشت عباس کیارستمینیز همزمان با
نمایش فیلم «مرا به خانه ببر» و « 24فریم» دوشنبه  12تیر ساعت  17:30در
سال شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
عالقهمندان برای تماشای آثار عباس کیارستمیمیتوانند از  10تا  12تیر به
خانه هنرمندان ایران به نشانی خیابان آیتاهلل طالقانی ،خیابان موسوی شمالی،
باغ هنر ،خانه هنرمندان ایران مراجعه فرمایند .ورود برای عموم آزاد است.

موسیقی موتزارت در وین و نیز مدیر سری کنسرتهای
تحت عنوان «نوسانات» مشغول به کار است.
ارکستر ســمفونیک ایران-اتریش تاکنون در چندین
فستیوال حضور داشــته و در مناسبتهای رس میدر
ســفارتخانههای کشورهای مختلف ،شــرکتها و نیز
دانشــگاه تهران اجرا کرده اســت .رپرتوار این ارکستر
دربرگیرنده آثار کالســیک اروپایی و ایرانی و موسیقی
فولکلور محلی اســت .از سوی دیگر همواره کارگاههای
آموزشی ،ســمینارها و مسترکالسهای نوازندگی ویژه
نوازندگان ارکستر سمفونیک در انجمن فرهنگی اتریش
در تهران برگزار میشود.
ارکستر سمفونیک آیســو در کنسرت بهاری خود با
رهبری مازیار یونسی به اجرای کنسرتوی پیانو شماره
 ۲۱موتــزارت و ســمفونی هفتم بتهــوون پرداخت و
پیانیســت برجسته اتریشی کریســتیانه کرایوا در این
کنســرت به عنوان تکنواز میهمان ،آیسو را همراهی
کرد.

افتتاح نمایش
«بنگاه تئاترال»
آیین افتتاح نمایش «بنگاه تئاترال» با حضور چهره های
فرهنگی برگزار و این نمایش توســط جمشــید مشایخی
افتتاح میگردد.
نمایــش «بنــگاه تئاترال» ،نوشــته علــی نصیریان و
کارگردانــی هادی مرزبان ،جدیدترین تولید نمایشــی این
گروه اســت که از اوایل تیرماه  ۹۶در تاالر ســنگلج تهران
به روی صحنه میرود.
بنابراین گزارش نمایش یاد شــده طی مراســمیکه با
حضور هنرمنــدان و چهرههای فرهنگی و پیشکســوتان
برگزار خواهد شد ،توســط جمشید مشایخی افتتاح و رسما
آغاز به کار میکند.
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 فتحعلیبیگی ،علی فتحعلی،
سامان تیرانداز ،آیه قبادیان ،مجید غفاری ،فائقه شاللوند،
نوشین نامی ،پریسا ذوالفقاری ،باقر مرادی ،حاتم میرزایی،
فواد منیرزاده ،ســجاد احمدی نیا ،شاهین علیپور و ...ایفای
نقش میکنند.
خواننــده :محمد حشــمتی /آهنگ پــرداز :علی المعی/
دســتیاران کارگردان :مهری آسایش ،مجید غفاری /طراح

الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

تنهــا مزیت زندگیام  این اســت که در آبادان
دنیا آمدم .من هر چه دارم از آن ســرزمین دارم،
خاک و خورشــید آنجا تأثیرش را بر من گذاشت
که راز آلودگی داســتانهایم از آن  میآید .تمام
نویســندگان جنوب تحت تأیید این غروب ،این
رودخانه و این کشتیها هستند.
من داســتان نویسی هســتم که در خوزستان
به دنیــا آمدم و ریشــه داستاننویســی و گونه
داستاننویســی مرا در آنجا  میتوانید جســتجو
کنید اگر همچنین ســبک داستانی به نوع نگاه داســتانی من که نگاه به جهانی
متحول است با جریان ادبیات داستانی ایران حرکت  میکند .جهت و مشخصههای
معین داستان نویسی من معطوف به این وضعیت است  .البته خیلی به این قضیه
فکــر کردم که جنوب یا جغرافیای جنوب خصوصاً اگــر جایی مانند آبادان با آن
شرایط خاصش باشد چگونه روی نویسنده تأثیر میگذارد .چون به هر حال تأثیر  
میگذارد و نمیتوان این تاثیر را رد کرد و  نمونه جهانیاش نویسندگان آمریکای
التین هستند که یک فضای خاصی در داستانهایشان  دارد.
فاکنر داســتانهایش با همه فرق ی کند  .فاکنر در داســتانهایش یک فضای
خشــن وحشــی ،بدوی و داغ دارد آدمهایش بدوی اند در عین حال که به شهر  
میروند یا از دهکده بر  میگردند باز بدوی هستند اگر قائل به تاثیر جقرافیا بر بر
ناخودآگاه باشیم خوب این یکی از نمونههای بارز آن است .من در تهران نشستهام
امــا بچه جنوبم تمام کودکی و نوجوانیم در جنوب اســت ولی هیچوقت نمیدانم
چرااما نمیخواهم به طور مســتقیم در مورد جنوب یا زندگی در جتوب بنویسم
حداقل این موضوع تاامروز برایم بوده هرچند در آینده شــاید طور دیگری باشد
،اماامروز آن فضا و زندگی مثل یک حالت مقدس و چیز بکری است و نمیخواهم
خرابش کنم.
خودش را اینگونه معرفی  میکرد از نویســندگان نســل دوم خوزســتان بود و
جایــزه گلشــیری را ازآن خود کرده بود .کورش اســدی در  ۱۸مرداد  ۱۳۴۳در
آبادان زاده شد .شروع داستاننویسی وی از دوران نوجوانیاش بود .اسدی از اواخر
دوره دبیرســتان احساس کرد میتواند داستان بنویسد و به همین دلیل از همین
دوران شــروع کرد به نوشتناما چون کسی را نمیشناخت این نوشتن به شکلی
شــخصی باقی ماند تا آنکه در ســال  ۱۳۵۹به همراه خانواده به تهران مهاجرت
کردند .در دوره دبیرستان عالوهبر نوشتن ،به طور جدی شروع به خواندن ادبیات
کرد و در دوره سربازی بنا به گفته خودش ،آثار تمام داستاننویسان مطرح ایران
و داســتانهای جدی خارجی را خواند .پس از سربازی با هوشنگ گلشیری آشنا
شــد و با او تماس گرفت و اولین نوشتههایش را به او داد و دوستیاش با او شکل
گرفت و نگاه وی نسبت به داستان آرامآرام شکل گرفت.
در آن مقطع چیزی که بر وی تأثیر گذاشــت دیگر اعضای جلسات پنجشنبهها
در تهران بودند که اکثرشــان اهالی خوزســتان بودند؛ قاضی ربیهاوی و یارعلی
پورمقدم از مسجدسلیمان ،همینطور کامران بزرگنیا و دیگران .وی از خالل این
جلسات با آنها دوست شد و آنها روی وی تأثیر زیادی گذاشتند و بعدها با هم
جلسات جداگانه داستانخوانی گذاشــتند .سال  ۱۳۶۶یا  ۱۳۶۷۷بود که اسدی
اولین داستانهای جدیاش را نوشت که بعدها مجموعه داستان شد.
چیزی که بیشــتر در داســتان برای وی مطرح بود جســتجو به دنبال چیزی
گمشده و کشف یک راز (که معموالً در زندگی شخصیت داستان است) بود.
بــاغ ملی  ،پوکه بــاز  ،گنبد کبود و پایان محا رویت اســت از مهمترین آثار او
هستند .کوروش اسدی ،نویسنده و منتقد ادبی جمعه شب ( 2تیرماه) دار فانی را
وداع گفت .طبق اعالم دلآرام استادی ،روابط عمومینشر نیماژ ،کوروش اسدی-
نویســنده و منتقد ادبی -شب گذشته (جمعه) در سن  53سالگی در منزل خود
از دنیا رفت .خاموش زیســت و خاموش رفت .رفتن هر انســان فروتنی که چراغ
نوشتههایش گرمابخش و روشنی ذهن دیگران است شهر ما را تاریکتر میکند،
ما نیز یاد اسدی را با خواندن آثارش زنده و جاری نگه داریم.
کتابخانهای برای زندگی بهتر

غول مدفون

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  ۵تیرماه تا اواسط مرداد
ماه  ۹۶هر روز بهغیر از شــنبهها راس ساعت  ۲۰در تاالر
سنگلج روی صحنه میرود.

نهم تیر و با اجرا در در دو بخش کالسیک و محلی

دلشدگان مشهد در تبریز روی صحنه میروند

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 میجدید 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
نوازندههای گروه موسیقی «دلشدگان» به هنرنمایی
خواهند پرداخت.
«حامد علیپور» مدیر برنامه گروه «دلشــدگان» در
اینباره میگوید « :گروه موسیقی «دلشدگان» ،عالوه
بر کســب مقام اول و دوم در جشنوارههای موسیقی
شهناز و فجر ،کنسرتهای موفقی در شهرهای بزرگ

ستون یاد

کوروش اسدی از ما
گذشت و درگذشت

طنین« شیرهای ایرانی» در تاالر وحدت میپیچد
و هماهنگی قطعههای نوشــته شــده برای «شیرهای
ایرانی» پرویز تناولی را مینوازند .نظ میکه نشان از یک
پیشرفت در میان نوازندگان و در کل خود ارکستر دارد.
با افتخار برای پرویز تناولی مینوازیم
مازیار یونسی آهنگســاز و رهبر ارکستر «آیسو» در
اینباره گفت« :آیســو» افتخار میکند که قرار است در
پاسداشــت پرویز تناولی بنوازد .این نخستین بار است
که در ایران برای چنین رخدادی  و در کنار نمایشــگاه
آثار یک هنرمند ،اجرای کنسرتی سفارش داده میشود.
در حقیقت نحوه ســفارش به این صــورت بود که بعد
از صدور مجوز برگزاری کنســرت که با همکاری نشر
هرمــس و بنیاد پری صفا  انجام گرفت ،بحثی به میان
آمد که آثار سه آهنگســاز در این ارکستر نواخته شود
و آن ســه نفر یکی خود من بــودم و دیگران  ،پس از
این زمان به دنبال انتخاب ارکســتری برای اجرا بودند،
نهایت نظر همه با «آیسو» بود و کار هم به این ارکستر
سپرده شد.
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خبر خیلی کوتاه بود:

بیشتر شــد.در قرن سیزدهم هجری ،محمد بن
المال جرجیس القادری النوری در ســال 1865
میالدی ،تالشهایی 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  1939میالدی نوشت« :مسجد مهجور
و خرابه شده و نمیتوان در آن اقامه نماز کرد».
در سال  ،1944مســجد ترمیم شد و توسعه
یافت به گونهای که چهار گلدســته برای آن بنا
شد .در این بازسازی ،از سنگ مرمر استفاده شد».
مسجد «نوری» در شهر موصل عراق عالوه بر
اینکه 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  800ســال داشــت و چنــدی پیش با
بمبگذاری گروه تروریستی داعش منهدم شد.
با توجه به اقدامات وحشــیانه گروه تکفیری و
بیتوجهی آنها نســبت به نیازهای یک انسان
متمدن و نقش تاریخ در زندگی بشــر ،تاکنون
آثار تاریخی بسیار زیادی از سوی داعش تخریب
شدهاند ،به طوریکه وزارت گردشگری عراق نیز
در خصوص تخریب فضاهای تاریخی چون شهر
الحضر بیانیه صادر کرد و از سوی دیگر سازمان

رهبر ارکســتر آیسو گفت :آثاری که در این کنسرت
ارائه میشــود با الهام از مجموعه آثار شــیرهای ایرانی
آقای تناولی است و ما بر اساس ایده ایشان و بر اساس
کلکســیون محلی این هنرمند و بر اســاس شیرهای
ایرانی آهنگســازی کردیم و امیــدوارم که از این اجرا
خوششان بیاید.
ارکستر ســمفونیک ایران و اتریش (آیسو) قرار است
ســاعت  ۲۲روزهای دوشنبه و چهارشــنبه  12و 14
تیرمــاه ،همزمان با افتتاح نمایشــگاه پرویز تناولی در
موزه هنرهای معاصر تهران ،کنسرتی را با اجرای آثاری
از کریســتف رضاعی ،پیمان یزدانیان و مازیار یونسی
در تاالر وحدت برگزارکند .ارکســتر سمفونیک آیسو
(ایران-اتریــش) از ســال  ۱۳۸۵در انجمــن فرهنگی
اتریش در تهران آغاز به کار کرده است .مدیریت هنری
این مجموعه بر عهده «کریســتیان شــولتز» نوازنده
ویلونســل و رهبر اتریشی است که خود به عنوان مدیر
اجرایی ارکستر سمفونیک وین ،رهبر ارکستر در مدرسه
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کشور برگزار کرده و همچنین شرکت در جشنوارههای
موسیقی خارجی (در کشورهای آلمان و گرجستان) را
در کارنامه خود دارد.
بلیتفروشــی این اجرا بهصورت اینترنتی و تنها از
طریق وبســایت  ebilit.comانجام میپذیرد که
امیدوارم مردم هنردوســت تبریــز از اجرای این گروه
خالق و جوان با همکاری شــهرام آبرومند ،استقبال
خوبی کنند».

کتاب غــول مدفــون جدیدترین و تا
به امــروز آخرین اثر کازئو ایشــی گورو
نویســندهی به نام معاصر است .در سال
 ۲۰۱۵زمانــی که ده ســال از انتشــار
آخرین کتاب ایشــی گورو؛ هرگز رهایم
مکن ،میگذشــت این کتاب در بحبوحه
اشتیاق شدید و انتظار طوالنی خوانندگان
منتشر شــد .تقریب ًا تمامی اهالی ادبیات
و کتابخوانان مشــتاق بودنــد بدانند این
نویســندهی تحسینشــده 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؟ پاسخها به این سوال ضد و نقیض است.
غول مدفون یک کتاب فانتزی است ،اما نه مانند بازی تاج و تخت یا ارباب حلقهها ،در
داســتان با المانهایی مانند دیوها و اژدها روبرو میشویم اما روح و قلب داستان در واقع
فانتزی نیست .داســتان در حدود قرن ششم در بریتانیا روایت میشود .در ابتدا با شرایط
حاکم بر کتاب آشــنا میشویم ،دوران پس از شــاه آرتور که ساکسونها و برایتونها در
صلحی ظاهری در جوار یکدیگر زندگی میکنند .شخصیتهای اصلی که در ابتدا با آنها
روبرو میشویم اکسل و بیئتریس زوج سالخوردهی برایتونی هستند که با عشق و عالقه
با یکدیگر زندگی میکنند اما رفتار اهالی دهکده با آنها خوب نیســت ،کودکان آنها را
تمسخر میکنند و جامعه آنها را از داشتن شمع در خانه نهی میکنند.
به زودی متوجه چیز عجیبی در بین مردم میشــویم و آن یک فراموشی مداوم است.
در حدی که اکســل و بیئتریس در ابتدا نمیدانند هرگز فرزندی داشتهاند یا خیر و اینکه
چه بر ســر او آمده است .در نهایت آنها تصمیم میگیرند که باید راهی سفر شوند چون
پسرشان در روستای دیگری انتظار آنها را میکشد و آنجا آنها با آسودگی میتوانند 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 میشــود .در طول داســتان صحنههایی ازخاطرات
ناقص برای اکســل و بیئتریس زنده میشــود که برخی از آنهــا بیانگر لحظاتی تلخ و
تاریک هســتند .آنها نمیدانند که در طول این سالها چه بر رابطهشان گذشته است یا
اینکه جرئت رویارویی با واقعیتها 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 استعارهای برای
مسائل بزرگ ،مهم فراموششــده و خفته است .این غولهای مدفون هم در رابطه بین
اکسل و بیئتریس وجود دارند و هم در رابطه بین ساکسونها و برایتونها ،در پایان متوجه
میشــویم که عدهای اصرار به مدفون ماندن غول دارند و عدهای دیگر با عزمیجزم به
سوی بیدار کردن این غول میروند .ایشی گورو در این باره میگوید همیشه سعی کردهام
در کتابهایم درگیری انســانها با خاطرات شخصیشان را به تصویر بکشم و همچنین
اینکه آنها نمیدانند چه زمانی باید از گذشــته فرار کنند و چه زمانی باید با آنها روبرو
شوند .اما چیزی که همیشه میخواستم انجام بدهم صحبت از این کشمکشها در سطح
جامعه بوده است ،تقریب ًا تمام کشورها غولهایی مدفون دارند.

