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ستون یاد

همایون فرزند خلف
موسیقی ایران

 21مه برابر با  31اردیبهشت از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی تنوع فرهنگی نامگذاری شده است

یونسکو ،نوامبر ســال  2001میالدی بیانیهای در زمینه
تنوع فرهنگــی صادر کرد و پــس از آن ،مجمع عمومی
ســازمان ملل متحد روز  21ماه مه برابر با  31اردیبهشت
را به عنــوان روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت و گو و
توسعه نامگذاری کرد.
روز جهانی تنوع فرهنگی ،گفتگو و توســعه فرصت آن
ی ما فراهم مــیآورد تا ارزشهای تنوع فرهنگی را
را برا 
بیشــتر درک کنیم و بهتر بشناسیم تا مهارتهای خود را
در زمینه «چگونه باهم زیستن» ارتقا ببخشیم .یونسکو از
تمامی اعضای سازمان ملل متحد و تمامی جوامع متمدن
درخواست کرده اســت تا این روز را با حضور هر تعداد از
هنرمندان و شــرکت کنندگان که امکانپذیر است ،جشن
بگیرند.
حقوق فرهنگی بخشی مهم از حقوق بشرند .این حقوق
جهانی است و از حقوق بشــر جداییناپذیر و در ارتباطی
تنگاتنگ با آن میباشــد .الزمه شکوفاشدن تنوع خالق؛
تحقق بیچون و چرای حقوق فرهنگی اســت ،همانگونه
که در ماده  27اعالمیه جهانی حقوق بشــر و در مادههای
 13و  15معاهــده بینالمللی حقوق فرهنگی ،اجتماعی و

نامگذاری روز جهانی تنوع فرهنگی

اقتصادی نیز به این مطلب اشاره شده است .بنابراین همه
افراد حق دارند خود و افکار و ایدههایشــان را بیان کنند و
آثار خود را به زبان مورد عالقهشان و بهخصوص به زبان
مادریشان خلق و منتشــر کنند .آموزش کیفی حق همه
است .همه حق استفاده از آموزشهایی را دارند که در آن
هویتهای فرهنگی آنان به رسمیت شناخته شده است و
به آن احترام گذاشته میشود .همه افراد حق دارند زندگی
فرهنگی خود را به گونهای که مایلند بسازند و فعالیتهای
فرهنگیای متناسب با آن و به ســلیقه خود اختیار کنند،
تا جایی که به حقوق و آزادیهای بنیادین بشــر لطمهای
وارد نشود».
این روز امکان درک عمیقتر از ارزش تنوع فرهنگی را
به وجودآورد تا همزیستی را بهتر بیاموزیم.
یونســکو از تمامی اعضای سازمان ملل متحد و تمامی
جوامع متمدن درخواست کرده است تا این روز را با حضور
هر تعداد از هنرمندان و شــرکت کنندگان که امکانپذیر
است ،جشن بگیرند.
در سال  ،2005کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع بیانیهای
فرهنگی با هدف حمایت و ترویج تنوع بیانهای فرهنگی

و تقویت پیوند میان فرهنگ ،توســعهپایدار و گفت و گو و
تاکید بر لزوم احترام به حقوق و آزادیهای یکســان همه
فرهنگها در اجالس عمومی یونســکو به تصویب رسید
و راه را بــرای حمایت جهانی از تنوع فرهنگی و زبانی به
عنوان میراث مشترک بشریت هموار کرد.
بر این اســاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال
 2010را به عنوان ســال جهانی دوستی بین فرهنگها
نامگذاری کرد و یونســکو هدایت کننــده و برگزار کننده
برنامههــای آن بود.آموزش کیفی حق همه اســت .همه
حق استفاده از آموزشهایی را دارند که در آن هویتهای
فرهنگی آنان به رسمیت شناخته شده است و به آن احترام
گذاشته میشود .همه افراد حق دارند زندگی فرهنگی خود
را به گونهای که مایلند بســازند و فعالیتهای فرهنگیای
متناســب با آن و به ســلیقه خود اختیار کنند ،تا جایی که
به حقوق و آزادیهای بنیادین بشر لطمهای وارد نشود».
تنوع فرهنگی منبعی برای نوســازی اندیشهها و جوامع
است
یونسکو برای جشــن گرفتن روز جهانی تنوع فرهنگی
چند فعالیت پیشنهاد کرده است:

در شــهرهایتان جشــنوارههای فرهنگی راه بیندازید و
فرهنگ اقلیتها را به نمایش بگذارید.
از آموزشگاههای موسیقی دعوت کنید که کنسرتهای
موسیقی چندفرهنگی برگزار کنند.
از هنرمندان کشــورتان که در کشورهای دیگر زندگی
کردهاند دعوت کنید تا درباره تاثیر مثبت فرهنگ کشــور
میزبان بر روی آثارشان صحبت کند.
دانشآموزانتان را تشــویق کنید که دوستان مکاتبهیی
از کشــورهای دیگر با پیشــینه جغرافیایی و مذهبی پیدا
کنند و با آنها درباره تجربهها و تفاوتها و شــباهتهای
فرهنگیشان گفتوگو کنند.
کودکتان را با قصههای ســنتی فرهنگ خودتان آشنا
کنید و آنها را در هنگام خــواب برای فرزندانتان روایت
کنید.زبانی جدید را از کســانی که بــه آن زبان صحبت
میکنند یاد بگیرید و به طور مرتب با او تمرین کنید.
هنگامی که به کشور جدید سفر میکنید ،با مردم محلی
همصحبت شوید و اطالعاتی را درباره فرهنگ منطقه به
دســت بیاورید که شــاید راهنمای تورتان به آنها توجه
نکند.

گروه موسیقی مشهدی در دو فستیوال آلمان و استونی

یک گروه موســیقی از اســتان خراســان رضوی در دو
فســتیوال آلمانی و استونیایی شــرکت و در آنها تلفیقی
از قطعات و تصانیف موســیقی شــمال و جنوب خراسان و
موسیقی دستگاهی ایران را اجرا خواهد کرد.
ســاالر مرتضوی  -سرپرست گروه موســیقی «بامداد»
مشــهد ضمن اعالم ایــن مطلب ،اظهار کــرد :این گروه

موسیقی پیرو دعوت دو فستیوال معتبر موسیقی در شهرهای
لیبمورگ آلمان و تالین استونی حضور پیدا میکند.
وی ادامه داد :ما همچنین قصد برگزاری کنسرت موسیقی
در شــهر کایزرسالترن آلمان را داریم؛ این کنسرت  ۲۹ماه
می توسط انجمن فرهنگی ایرانیان برگزار میشود.
او بیان کرد :هفتمین فســتیوال (پنج ساالنه) بینالمللی

نسل آینده هرگز این تصمیم تاریخی را فراموش نخواهد کرد

رییس ســتاد هنرمندان حامی حســن روحانی با تشکر از مردم،
هنرمندان و اصحاب رســانه اظهار کرده اســت که در این دوره از
انتخابات حضور فیلمسازان بی ادعای مردمی ،بویژه آنها که حتی
از حق نمایش فیلمی که ساختهاند محروم هستند بسیار پرمعنا بود.
حجتاهلل ایوبی نوشت:
«هان مشو نومید نور از آسمان/حق چوخواهد می رسد در هر زمان
هنرمندان گرامی
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری برای همیشه در یادها
خواند ماند .انتخاباتی که راه را بر توســعه و پیشرفت ایران همواره
کرد .نســل آینده هرگز این رویداد بــزرگ و این تصمیم تاریخی و
تاریخ ساز را فراموش نخواهد کرد .نقش شما هنرمندان در آفرینش
این حماســه بزرگ خود حماسهای دیگر است .شما آمدید و با زبان
دل با مردم ســخن گفتید .آمدید از همه ســلیقهها .آمدید و خود را
ندیدید .ایران را دیدید .مصالح گروهی را ،اختالف سلیقهها ،انتظارات

در هفتادمین دوره جشنواره فیلم کن که در جنوب فرانسه در حال
برپایی است ،تدابیر امنیتی شدیدی در نظر گرفته شده است و این
تدابیر در نقاط منتهی به کاخ جشنواره کامال مشهود است .دربهای
ورودی به کاخ جشنواره ،کامال کنترل میشود و این کنترل و بازرسی
بدنی مخاطبان ،باعث شده است ،صفهای طوالنی برای ورود به

برآورده نشــده ،دلخوریهایتان را برای ایران کنار گذاشتید و با شور
وعشق و تدبیر در همه صحنهها در کنارمان بودید.
موج اعالم حمایتها ،حضور در اســتانها و شهرستانها ،حضور
فراموش نشدنی در همایش بزرگ تهران و مشهد ،پرکردن فضای
مجازی با آفرینشهای هنرمندانه و زیبایتان شــوری آفرید که میوه
آن شادی و شعف وصف ناپذیر امروز است.
تعظیــم میکنم در برابر شــکوه فهمتان و عشــقتان به میهن.
میستایم حضور حماســی و بیمنت هنرمندان مستقل مردمی را،
سینماگران فهیم ،پیشکسوتان و جوانان سینما و تئاتر ایران را .و چه
پرمعنا بود حضور فیلمسازان بی ادعای مردمی ،بویژه آنها که حتی
محروماند از حق نمایش فیلمی که ساختهاند .و درود می فرستم بر
هنرمندان رشتههای گوناگون تجسمی و بویژه خوشنویسان شریف و
بیمانند .و سپاس میگویم حمایت بی دریغ وهمه جانبه اهل قلم و
اصحاب رسانه و مطبوعات را .و خاطره دل انگیز این انتخابات رقم
خورد با نغمههای دل انگیز اهالی موسیقی که نجوا کردند با مردم و
برای مردم دوباره ایران را.
و مردم با شکیبایی و هوشمندی آمدند و با صحنههای باشکوهی
که آفریدند گشودند راه اعتدال و امید را .راه اعتالی فرهنگ و هنر
را .آنها با آمدنشان زیباترین درودها و سپاسها را نثارتان کردند و
پیوند راستین مردم و هنرمندانشان را بار دیگر به نمایش گذاشتند.
تقدیم میکنیم این جالل و شــکوه را به مردم ایران ،به هنرمندان
مردم .و درود میفرستیم به خانوادههای شهدا ،رزمندگان مقاومت و
حافظان صلح و امنیت ایران.
خداقوت و بازهم سپاس»

موســیقی هارمونی  -لیندن هولتز هاوزن از  ۲۴تا  ۲۸ماه
می در آلمان برگزار خواهد شد .این فستیوال بهدلیل داشتن
فضای خاص هنری و شاخههای رقابتی متنوع موسیقیایی،
شــهرت خاصی دارد و بهعنــوان یکی از برجســتهترین
فستیوالهای موسیقی در دنیا شناخته شده است.
مرتضــوی گفــت :اعالنــات بینالمللــی آواز
()International choral bulletin- ICB
این فســتیوال را به مسابقات المپیک تشــبیه کرده است.
ششمین دوره این فستیوال در سال  ۲۰۱۱با حضور بیش از
 ۱۸۰گروه از  ۳۸کشــور مختلف و با حمایت مستقیم صدر
اعظم آلمان برگزار شد.
سرپرســت گروه موســیقی «بامــداد» همچنین گفت:
فستیوال موسیقی مشــرق زمین (Oriental Music
 )Festival - Estoniaدر کشور استونی نیز  ۳۱می
تا  ۳جون برگزار میشــود .اســتونی از سال  ۱۹۹۲میزبان
شناختهشدهترین موزیسینها و نوازندگان از هند ،صربستان،
خاورمیانه ،آســیای میانه ،خاور دور و جنوب شرق آسیا بوده
است.
او همچنین اظهار کرد :فســتیوال موسیقی مشرق زمین

نمایش دو فیلم از کارگردانان ایرانی در کن

دو فیلــم «ل ِرد» ســاخته محمد رســول اف و «آنها» به
کارگردانی آناهیتا قزوینی زاده در ســومین روز جشنواره فیلم
کن به نمایش درآمدند.
»«ل ِرد» که طی دو ســانس  11و  16:30در سالن دبوسی
به نمایش درآمد،حکایت رضا جوان  ٣٥ساله است که همراه
همسر و پســرش در روستایی واقع در شــمال ایران زندگی
میکند و به کار پرورش ماهی آب شــیرین مشــغول است.
شرکتی خصوصی که با بخش دولتی و مراجع محلی روابطی
نزدیک دارد ،مصمم است یکه تاز عرصه تولیدات منطقه شود.
رضا بی آنکه آلوده شــود به دنبال مبارزه با فساد است اما در
نهایت خود نیز آلوده میشود.
«آنهــا» که کارگردانــش ( آناهیتا قزوینــی زاده) در دوره

سایه سنگین تدابیر امنیتی بر «کن»

کاخ جشــنواره تشکیل شود و در ســطح شهر نیز حضور گسترده
پلیس کامال مشهود است .تهدید به بمبگذاری باعث تغییراتی در
جانمایی مکانهای هرساله و برخی برنامههای این رویداد سینمایی
شده است ،ایستگاه پایانی اتوبوسهایی که مسافران جشنواره را از
شهر نیس به کن منتقل میکنند از میدان شهرداری واقع در جنب

کاخ جشنواره به فاصلهای دورتر در کنار ایستگاه قطار منتقل شده
و محل نگهداری وسایل مهمانان جشنواره نیز تغییر کرده و وسائل
قبل از تحویل توسط سگهای پلیس بازرسی میشوند .بنابر اعالم
امیر اســفندیاری مدیر چتر سینمای ایران این تدابیر امنیتی باعث
شده بعد از گذشت دو روز از آغاز بازار جشنواره ،با توجه به ممنوعیت

اعتراض بازیگر سینما به سوء استفاده از تصویر او و همسرش

امیر جعفری :مخالفان دولت برای باال رفتن از
نردبان قدرت هرکاری میکنند

بــا نزدیــک شــدن بــه  29اردیبهشــت ماه و داغ شــدن
فضــای انتخاباتی ،برخی از ســتادهای تبلیغاتــی کاندیداهای
ریاســتجمهوری با بهــره گیری از فضای مجــازی به تبلیغ
کاندیدای مورد عالقــه خود می پردازند .اخیرا رقبای حســن
روحانی ،ویدیوها و اســتیکرهایی را در فضای مجازی منتشــر
کردهاند که به هنرمندان به دلیل حمایت از دولت حسن روحانی
طعنه زده است .امیر جعفری یکی از هنرمندانی که از تصاویر او
استفاده شده ،واکنش تندی نشان داده است.
روز گذشته لیلی رشــیدی و بهاره رهنما به انتشار ویدیوها و
استیکرهایی انتخاباتی سینماگران علیه دولت روحانی اعتراض
کردند .در این اســتیکرها تصویر آنها در کنار جمله «یک اشتباه
را دوبار تکرار نکنیم» قرار گرفته است.
این اســتیکرها در حالی منتشر شــده که در روزهای گذشته
ویدیوهایــی در فضــای مجازی پخش شــده کــه به صورت
گزینشــی صحبت های سینماگران در کنار یکدیگر قرار گرفته
و این گونه به نظر می رســد که ســینماگران از عملکرد دولت
روحانــی ناراضی به نظر می رســند و می خواهند به کاندیدای
دیگری رای دهند.
اما پس از اعتراض لیلی رشــید و بهاره رهنما به انتشــار این
ویدیوهــا و اســتیکرها ،امیر جعفری به تنــدی از این موضوع

برجســتهترین رخداد موســیقیایی در منطقه بالتیک است
و عاشــقان موســیقی در سالهای قبل شــاهد هنرنمایی
گروههای بزرگ و موزیسینهای شناختهشدهای مانند راوی
شــانکار ،آنوشکا شانکار ،ژیوان گاسپاریان ،عالیم قاسیموف
و بســیاری دیگر از بزرگان موســیقی مشرق زمین در این
فستیوال بودهاند.
مرتضوی افزود :شــرکت در این برنامهها ،فســتیوالها
و کنســرتها قطعا اهمیت فوقالعادهای خواهد داشت؛ اما
هیچگاه برای ما جای برگزاری کنسرت در زادگاه و شهرمان
را نخواهد گرفت .بهعنوان یک موزیسین مشهدی امیدوارم
روزی امکان ارائه این قطعات و اجرای کنســرت موسیقی
برای همشهریهای خوبم در مشهد عزیز نیز فراهم شود.
به گزارش ایســنا ،اعضای گروه «بامداد» مشهد را ساالر
مرتضوی (نوازنده دف ،همخوان و سرپرســت گروه) ،امیر
گوهریان (نوازنده تــار وهمخوان) ،بابک شــایق (نوازنده
سنتور) ،رضا شــریعتی و علی ظفری (نوازندگان کمانچه)،
نفیسه طباطبایی (نوازنده نی) ،امیررضا نقوی (نوازنده عود)،
امید ناگهانی (نوازنده تمبک و همخوان) و فرشته مدرسزاده
(همخوان آواز) تشکیل میدهند.

انتقاد کرده گفته اســت« :همه میداننــد که من فرزند معنوی
رئیس دولت اصالحات هســتم و ایشان پدر معنوی من است و
بنابراین کســی چنین مزخرفاتی را حداقل از من باور نمیکند.
ایــن از این ».جعفری در ادامه به تندی از جریان مخالف دولت
انتقاد کرده و گفته که آنها قادر به انجام هر اقدام غیر منصفانه
ای برای بــاال رفتن از نردبان قدرت هســتند« :اما میخواهم
این نکته را بدانم و دوســت دارم مردم نیز پاسخ این پرسش را
بدانند ،جریانی که پیش از رســیدن به قدرت خواستههای دل
خویش را بهعنوان حرف و درددل مردم منتشر میکند و نشان
میدهــد که برای باالرفتن از نردبان قــدرت قادر به انجام هر
اقدام غیرمنصفانهای اســت ،بعد از اینکه به قدرت رسید -که
البته محال است مردم گول چنین افرادی را بخورند -میخواهد
ایــن راه را تا کجا بــرود و تا کجا این سوءاســتفادهها را ادامه
خواهد داد؟»
ریما رامین فر همســر امیر جعفری که این روزهای مشغول
ایفای نقش در ســریال «پایتخت »5است ،بهعنوان یکی دیگر
از چهرههایی که مورد سوءاســتفاده سیاسی  -تبلیغاتی جریانی
خاص واقع شده ،از واژه بیشرمی آشکار در قبال چنین اقدامی
اســتفاده کرده و در یک جمله گفت« :چنیــن کارهایی برای
افرادی که ادعای خدمتگزاری مردم را دارند ،شرمآور است».

گذشته جشنواره فیلم کن موفق به دریافت جایزه بخش سینه
فونداسیون شده بود ،مســتقیم وارد جشنواره شده است و در
ساعت  19در سالن  60سالگی به روی پرده رفت.
این فیلم داســتان جی نوجوان  ١٤سالهای است که همراه
والدینش در حومه شــیکاگو زندگی میکنــد .او که در حال
هورمون درمانی اســت در مقطعی از زندگی به سرمیبرد که
باید درباره هویت جنسیاش تصمیمگیری کند .در این برهه
حساس و پس از دو سال مصرف دارو و روان درمانی« ،جی»
در نبود والدینش ،آخر هفتهای را با خواهرش لورن و دوســت
او« ،آراز» ،می گذراند.
پیش از آغاز فیلم ،قزوینی زاده کارگردان ایرانی مقیم آمریکا
به همراه عوامل فیلمش به روی سن حاضر شد.

ورود کامیون به محل برپایی بازار ،هنوز بسیاری از شرکت کنندگان
موفق به انتقال کامل وسایل خود نشدهاند.تیرماه سال گذشته شهر
نیس در  ۳۰کیلومتری کن مورد حمله تروریســتی قرار گرفت و
کامیونی مردم را که برای تماشای آتش بازی به یکی از خیابانهای
شهر آمده بودند زیر گرفت و  84نفر در این حمله کشته شدند.

رونمایی از آلبوم «نرگس فتان» در حوزه هنری

میرجاللی مینوازد

نوزدهمین ویژه برنامه «شــب آواز ایرانی» امروز
شنبه  ۳۰اردیبهشت ماه با تارنوازی شهرام میرجاللی
و رونمایی از آلبوم «نرگس فتان» همراه است.
به گزارش خبرگزاری مهــر ،در جدیدترین برنامه
«شــب آواز ایرانی» که ســاعت  ۱۸امروز شنبه ۳۰
اردیبهشــت ماه در سالن ســوره حوزه هنری برگزار
می شــود ،از آلبوم موســیقی «نرگــس فتان» اثر
شهرام میرجاللی نوازنده پیشکسوت موسیقی ایرانی
رونمایی می شود .این آلبوم شامل  ۱۲قطعه موسیقی
و با همنوازی تار و تمبک شــهرام میرجاللی و رضا
ترشیزی است.
از دیگر بخشهای نوزدهمین برنامه «شــب آواز
ایرانــی» میتوان به اجــرای حمیدرضا فرهنگ به
همراه احسان استیری نوازنده کمانچه اشاره کرد که
به اجرای آوازی در مایه دشــتی با استفاده از اشعار
موالنا میپردازد.
در این نشســت ماهانــه که با هــدف تجلیل از
پیشکســوتان آواز ایرانی ،کشف و معرفی چهرههای
جدید شکل گرفته است ،هنرمندان ویژه دیگری نیز

اجرا دارند.
نوزدهمیــن «شــب آواز ایرانی» بــه همت مرکز
موسیقی و موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر،
شــنبه  ۳۰اردیبهشتماه ســاعت  ۱۸در تاالر سوره
حوزه هنری برگزار میشود.

الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار
همایون شــجریان فرزند خسرو ایران امروز 31 ،اردیبهشت
42ســاله می شود .همایون عالوه بر خوانندگی ،نوازنده تنبک
و کمانچه نیز هست .او از سن ده سالگی به همراه خواهرانش
نــزد پدر آواز را شــروع کرد و در دوران بلــوغ تکنیک آواز و
صداسازی را به صورت فشرده فرا گرفت.
او در هنرستان موسیقی کمانچه را به عنوان ساز تخصصی
انتخاب کرد و در خارج از هنرســتان به ادامه فراگیری آن ساز
نزد اردشــیر کامکار پرداخت .همایون شجریان از سال 1370
یعنی زمانی که تنها  16ســال سن داشــت در کنسرتهایی
که پــدر در آنها می خواند ،نوازنده تنبــک بود و از  1378به
بعد همخوان محمدرضا شــجریان شــد .دهه هفتاد ،آغاز همکاری همایون در کنار پدر بود.
پیــش از این او تحت تعلیمهای فشــرده پدرش قرار داشــت و به قول خودش تنها اســتاد
آوازش یعنی محمدرضا شــجریان در سالهای نوجوانی و جوانی روی صدای او کار میکرد
و با دورههای صداســازی که به نوعی ویژگی تدریس شــجریان محسوب میشود ،صدای
او را برای آوازخوانی آماده میکرد .همچنین همایون در این ســالهای نوازندگی ســازهای
ایرانی را شــروع کرد و به طرز جدیتر روی سازهای کوبهای و کمانچه تمرکز داشت .او در
کمانچه شاگرد اردشیر کامکار بود و نوازندگی تمبک را هم از رفیق شفیق پدرش یعنی ناصر
فرهنگفــر آموخته بود .با این حال حضور رســمی او در صحنه اجرای زنده و در کنار پدر با
نوازندگی تنبک رقم خورد .همایون این شانس را داشت تا به واسطه پدرش در کنار نوازندگان
و آهنگســازان بزرگی چون پرویز مشــکاتیان ،محمدرضا لطفی ،داریوش پیرنیاکان ،جمشید
عندلیبی ،حسین علیزاده و کیهان کلهر قرار بگیرد .کمکم جای همایون شجریان در گروه به
پدر نزدیکتر شد تا در آلبوم «آهنگ وفا» که سال  ۷۷وارد بازار موسیقی شد ،همایون عالوه
بر نوازندگی تنبک و کمانچه ،در تصنیفها هم پدر را همراهی میکرد.
فعالیت مســتقل همایون اما رنگ و بوی دیگری داشت .چهره نام آشنا و موفق موسیقی
ایران که در طول ســال ها که در عرصه موســیقی کوشر حضور دارد ،جزو نوادری است که
فضاهای موسیقیایی مختلفی کار کرده و به تجربه های متفاوت و وسوسه کننده پیش رویش
نه نگفته است.
اولین آلبوم همایون شجریان که به تنهایی خوانندگی آن را بر عهده داشت «نسیم وصل»
نام دارد که آهنگســازی آن را محمدجواد ضرابیان بر عهده داشتهاســت در ســال ۱۳۸۲
منتشــر شد .این سرآغازی بود بر اجرای کنسرتها و آلبومهای مستقل او .وی پس از آن در
ســال  ۱۳۸۳دو آلبوم شوق دوست و ناشکیبا را منتشــر کرد و در سال  ۱۳۸۴نقش خیال را
با آهنگسازی علی قمصری به بازار عرضه کرد که با استقبال فراوانی روبرو شد .پس از آن
در مهرماه  ۱۳۸۵آلبوم با ســتارهها که حاصل همکاری او با محمدجواد ضرابیان میباشد را
به بازار عرضه کرد .در ســال  ۱۳۸۷دو آلبوم قیژک کولی و خورشید آرزو را با همکاری گروه
دستان منتشر کرد .او آب ،نان ،آواز را به آهنگسازی علی قمصری در سال  ۱۳۸۸و آلبوم شب
جدایی را در سال  ۱۳۸۹منتشر کرد .در سال  ۱۳۹۰او آلبوم شوق نامه و ای جان جان بیمن
مرو را عرضه کرد .آلبوم شــوق نامه به نوعی بازیابی تصانیف منسوب به عبدالقادر مراغهای
است که حاصل  ۴سال تالش گروهی به سرپرستی محمدرضا درویشی است.
همایون امروز یکی از مخاطب پســندترین خوانندگان موســیقی در ایران است که کارش
را با موســیقی اصیل ایرانی آغاز کرد و حاال دم به دم و نو به نو تجربه می کند .تجربه های
جدید همایون به مذاق بســیاری از مخاطبان جدی موســیقی اصیل ایرانی خوش نیامده در
عــوض هم خودش را راضی کرده و هم مخاطبان جدیدی برای فرزند خســروی آواز ایران
دست و پا کرده است.

کتابخانهای برای زندگی بهتر

هفت عادت مردمان مؤثر

نویسنده :استفان کاوی
ترجمه :گیتی خوشدل

بــر طبق آنچه اســتفان کاوی میگوید هفت
عادت عبارتند از:
 1عامل بودن
 2شروع از پایان درذهن
 3نخست به اولین ها پرداختن
 4برنده برنده اندیشیدن
 5اول فهمیدن و سپس فهماندن
 6هم افزایی یا سینرژی
 7تیزکردن اره یا پیشرفت مستمر و فرایندهای
پیشرفت .در کتاب هفت عادت مردمان موثر شما مطالعه یک سیر تحولی را از رشد
شخصی یعنی سه عادت اول آغاز میکنید سپس وارد مرحله کار گروهی و همکاری
میشــوید .پس از آن ارتباطات ،یعنی ســه عادت بعد را مطالعه خواهید کرد و بعد
دوباره سازی همه عادات که همان عادت هفتم میباشد را آموزش خواهید دید.
موضوعات مطرح شده در کتاب
عادت  :۱عامل باشید
اساســی ترین عادت عامل بودن اســت .عامل بودن یعنی مسئولیت کار خود را
برعهده گرفتن ،مالمت نکردن اوضاع و شرایط یا اشخاص و… نقطه مقابل عامل
بودن ،واکنشی بودن اســت .مردمان موثر عاملند ،یعنی مسئول هستند و رفتارشان
حاصل تصمیم و انتخاب آگاهانه خودشان است.
عادت  :۲شروع از پایان ،در ذهن
عادت دوم ما را تمرین می دهد تا پیش بینی کنیم که آینده موضوع مورد نظرمان
چگونــه خواهد بود و یادآور این ضرب المثل قدیمی اســت که اگر نمی دانید کجا
میخواهید بروید ،همه راهها شما را به مقصد می رساند.
شــروع ذهنی از پایان می گوید که آنچه می خواهید بدان برسید را تجسم کنید.
آینده تا به امروز ما را به مقصد راهنمایی می کند ،چیزی که با کمک نتیجه نهایی
ایدهآل به آن معنا می بخشیم با تمام مزایا و ویژگی ها ،مثبت و بدون هرگونه عیب
یا ضرری همان چیزی اســت که استفان کاوی در تشریح عادت دوم در کتاب خود
بیان داشته است .ذهنا از پایان آغاز کنید یعنی به روشنی مقصدتان را بدانید .تا بدانید
که می خواهید به کجا برسید.
عادت  :۳نخست به اولینها پرداختن
عادت ســوم به طور مشخص به روشها و راههای رسیدن به تجسم تعریف شده
در عادت دوم پرداخته است .به این ترتیب که به سمت عمل کردن گام برمیداریم.
عادت  :۴برنده برنده اندیشیدن
از منظر یک عادت فردی مرتبط با دیگران
مردمان موثر ،تفکر برنده برنده دارند؛ همان طور که این تئوری به ما کمک می
کند تا به وســیله روشهای نظام یافته به راه حل برنده برنده دست یابیم .دو چیزی
که بسیار به یکدیگر نزدیک و متصل هستند.
عادت  :۵اول فهمیدن و سپس فهماندن
اول در پی فهمیدن باشــید ،ســپس ســعی کنید بفهمانید .این کار به نظر ساده
مینماید اما در عمل دشوار است.
عادت پنجــم می گوید که پیش از توجه به دیــدگاه خودمان ،به موضوع از دید
دیگران نیز بنگریم .در کتاب اســتفان کاوی ،عادت ششــم به کارگیری توام پنج
عادت پیشین است.
بنابراین ،این عادت به تنهایی شامل تمام اجزای آنها نیز میشود.
عادت  :۶هم افزایی یا سینرژی
اجســام مشــابه یا اجســامی راکه برای انجام عملکردهای پیاپی در نظر گرفته
شدهاند ،به صورت مکانی با هم ترکیب کنید.
عادت  :۷اره تیزکردن
عادت اره تیزکنی ،به مـــــــا می گوید که در مقایســه ســفر با مقصد ،اهمیت
ســفرکردن را بدانیم .مردمان موثر براســاس این عادت ،مردمانی هســتند که به
طور مداوم بازنگری و نوســازی آنچــه را انجام می دهند و روش آن را مدنظر قرار
می دهند.

