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تئاتر و مترجم درگذشت.
 کیوان نخعی با تائید خبر درگذش��ت این 
هنرمند، گفت: طبق اعالم خانواده رکن الدین 
خس��روی، او پ��س از تحمل مدت طوالنی 

بیماری از دنیا رفته است.
رکن الدین خس��روی، که چن��دی بود از 
بیماری آلزایمر رنج می برد، به دلیل کهولت در س��ن 88 س��الگی درگذش��ته 
اس��ت.»جایی که صلیب گذاشت«، »خاموشی دریا«، »پایان بازی«، »از پشت 
شیش��ه ها«، »س��الم و خداحافظ« و »محاکمه ژندارک« از آثار اجرا ش��ده این 
هنرمند به شمار می رود.رکن الدین خسروی متولد سال  1308 و دانش آموخته 
هن��ر نمای��ش بود. او از بنیانگذاران اداره هنر ه��ای دراماتیک در ایران بود و در 
شکل گیری تئاتر دانشگاهی نقش زیادی داشت.خسروی در مدت فعالیت هنری 
خود بیش از 20 نمایش در داخل و خارج از کش��ور روی صحنه برد و در س��ال 

89 مراسم بزرگداشتی برای او توسط خانه تئاتر برگزار شد.
یادمان »گل آقا« برگزار می شود

فرمان��دار فوم��ن از برگزاری یادمان کیومرث صابری در این شهرس��تان در 
1۴بهمن ماه جاری خبر داد.

میرشمس مومنی زاده با اشاره به جایگاه مرحوم صابری اظهار کرد: اکثر افراد 
کیوم��رث صابری معروف ب��ه گل  آقا را به طنزپردازی می شناس��ند. علیرغم 
برجس��ته بودن این ویژگی وی دارای یک ش��خصیت سیاس��ی و فرهنگی بوده 
اس��ت.وی با بیان اینکه کیومرث صابری در دوره نخس��ت وزیری و ریاس��ت 
جمهوری شهید رجایی نزدیکترین فرد به وی محسوب می شد، افزود: مطلوب 
اس��ت همه مفاخر شهرس��تان ارج گذاشته ش��وند. برگزاری یادمان برای مفاخر 
اقدامی ارزش��مند اس��ت.مومنی زاده به برگزاری این یادمان پس از 10 سال در 
فومن اش��اره و تصریح کرد: با توجه به وقفه طوالنی مدت باید این مراس��م در 

شأن این شخصیت برگزار شود و از کیفیت و کمیت مطلوبی برخوردار باشد.
ورود اپل به دنیای سینما

 Netflix ،Amazon ،HBO شرکت اپل قصد دارد تا مانند شرکت های
و Hulu وارد عرصه فیلمسازی شود.

 س��ازندگان آیفون در حال برنامه ریزی برای ایجاد یک کس��ب و کار جدید 
قابل توجه در زمینه برنامه های تلویزیونی و فیلم های سینمایی هستند.گزارشها 
حاکی از اینس��ت که این فیلم ها در دس��ترس مشترکان Apple Music قرار 
خواهد گرفت.اپل برای رقابت با ش��رکت هایی امثال HBO و Netflix  باید 
فیلمنامه های فیلم و سریال را خریداری کرده و از تهیه کنندگان برای همکاری 
دع��وت ب��ه عمل بیاورد.مدیران اجرایی اپل اعالم کرده اند که این فیلمنامه ها تا 

پایان سال 2017 به همکارانشان در هالیوود ارائه خواهند شد.
طرفداران پرتعداد حاجیلی و شکوهی در میالد

در س��ومین روز از سی و دومین جش��نواره بین المللی موسیقی فجر 11 اجرا 
روی صحنه رفت.در این روز س��الن میالد نمایش��گاه بین المللی تهران پر بود از 
طرفداران امید حاجیلی خواننده پاپ که صدای جیغ و دس��ت تماش��اگران را به 
عنوان معیارش برای برگزاری کنسرت نام برد و همچنین عالقه مندانی که بعد از 
مدت ها برای دیدن و ش��نیدن اجرایی از شهرام شکوهی به این سالن آمده بودند. 
همچنین در نقطه دیگری از شهر گروه ژیوار اجرایش را به ارفع اطرائی یکی از 
بهترین س��نتورنوازاِن زِن ایرانی که این روزها برای درمان بیماری س��رطان در 
آمریکاس��ت تقدیم کرد.در این روز ارکس��تر مهر )ناصر ایزدی، امید رفعتی و 
محمد صرفه جو( و ُکر نامیرا و فیالرمونیک )فرهاد هراتی و علیرضا شفقی نژاد( 
در تاالر وحدت، ارکستر بادی کارا )بردیا کیارس( و ترانه های ماندگار )آرمین 
قیطاس��ی( در سالن رودکی، کیان پورتراب و گروه بُمرانی در برج آزادی، گروه 
ژیوار و نگین در فرهنگسرای نیاوران، شهرام شکوهی و امید حاجیلی در سالن 

میالد نمایشگاه و ساالر عقیلی در برج میالد روی صحنه رفتند.
اعتراض گسترده به نیکول کیدمن

 نیکول کیدمن درباره س��خنانی که در حمایت از ترامپ زده بود، توضیحاتی 
ارائ��ه ک��رد. این باریگر چند روز پیش گفته بود که االن زمان اتحاد و حمایت از 
رییس جمهور منتخب است. بیان این موضع از سوی کیدمن در برنامه ویکتوریا 
دربی ش��ایر با انتقاد ات گس��ترده ای روبه رو شده بود و در نهایت او را مجبور به 
واکنش کرد.این بازیگر ۴9 ساله سخنان خود را پشتیبانی ساده ای از دموکراسی 
و قانون اساس��ی آمریکا دانس��ت و گفت:  »قصد داشتم باور خود به دموکراسی و 
قانون اساسی را بیان کنیم. به همین سادگی، من فقط گفتم االن دیگر ترامپ انتخاب 
شده است و ما به عنوان یک کشور باید از هر کسی که رییس جمهور شده است 

حمایت کنیم چون این اصلی است که کشور براساس آن بنا شده است.«

گروه فرهنگ و هنر: 28 دی ماه  س�الروز درگذش�ت همایون خرم اس�ت، مادرش 
عاش�ق موس�یقی اصیل ایرانی و به ویژه دستگاه همایون بود، به همین خاطر نامش را 
همایون نهاد. خرم در س�ن ۱۰–۱۱ س�الگی به مکتب اس�تاد صبا راه یافت و چند سال 

بعد به عنوان نوازنده ۱۴ ساله، در رادیو به تنهایی به اجرا پرداخت.
بعدها در بس��یاری از برنامه های موس��یقی رادیو، خصوصًا در برنامه گلها به عنوان آهنگساز، 

تکنواز ویولن و رهبر ارکستر آثاری ارزشمند ارائه داد.
زنی که مرگ را برای خودش می خواست

همسر همایون خرم از همس��رداری اش می گوید و 
اینکه همس��رش خوش اخالق بود. می گوید به تربیت 
بچه ها و نحوه رفتار با آنها حساس بود و به کوچکترین 
اخم ها اعتراض می کرد. می گوید هیچوقت احس��اس 
نک��ردم با یک هنرمن��د زندگی می کنم چراکه خانه و 
خانواده برایش خیلی مهم بودند )صفتی که در بیش��تر 
ش��اغالن این رشته دیده نمی ش��ود(. ما هم هرگز این 
حس را که هنرش از خانواده برای او مهم تر اس��ت در 

او و رفتارش ندیدیم.وقتی از خرم یاد می کند؛ شور و عشق در صدایش و در نگاهش بارقه 
می زند. می گوید اصال دوست ندارم درباره مرگش صحبت کنم. می گوید همایون آنقدر به 
فرزندانمان اهمیت می داد که من نگران مرگ خودم نبودم. همیشه به اش می گفتم اگر بمیرم 
خیالم راحت اس��ت چ��ون از پِس تربیِت بچه ها برمیایی.می گوی��د: همایون هیچوقت اعتقاد 
نداش��ت که از موس��یقی پول دربیاورد. هنر را فقط برای هنر می خواس��ت برای همین هم از 
رشته ی درسی اش؛ مهندسی برق؛ معاش را تامین می کرد.می گوید همایون عالقه داشت هاله 
)دختر همایون خرم( در خارج از کشور تحصیل کند برای همین هم او را به فرانسه فرستادند 
تا مامایی بخواند.می گوید همایون می گفت اگر هاله موفق نشود مامایی را تمام کند؛ دست کم 
دو زبان می داند. اما تکلیف پسرها جدا بود. سختگیری برای آنها ممکن بود. می گفت باید تا 
مقطع کارشناسی درس بخوانند بعد اگر دوست داشتند آنها را به خارج می فرستم تا درس شان 

را کامل کنند. رضا را به آلمان هم فرستاد اما رضا آلمان را دوست نداشت.
خرم به خانه صبا می رود

همایون خرم نزد مردان بزرگی تلمذ کرده و با آنها روزها را به شب و شب ها را به صبح رسانده 
بود. یکی از آنها ابوالحسن صبا بود. اینکه اولین بار چگونه نزد او رفته؛ داستانی شنیدنی دارد. 
خودش این داس��تان را این طور روایت می کند: اولین دیدار من با اس��تاد صبا به همراه خانم فرح 
رکنی بود که بعدها همسر آقای ابوالحسن ورزی، شاعر گرانقدر معاصر شدند. ایشان با خواهر 
بزرگ ت��ر م��ن دوس��ت بودند. وقتی خانم ف��رح رکنی به خانه ما آمد، دید که م��ن دارم یکی از 
تصنیف های آن زمان را با همان ساز اسباب بازی می زنم و همان روز به مادرم گفت که به نظر 
من؛ همایون اس��تعداد موس��یقی خوبی دارد و حیف اس��ت که استفاده نکند. مادر من از این حرف 
خیلی استقبال کرد ولی گفت نمی دانم چه کار کنم. ایشان در آن زمان شاگرد استاد صبا بودند و 
پیش��نهاد کردند که من هم به کالس های اس��تاد بروم که اتفاقا خیلی هم به منزل ما نزدیک بود. 
اینجاست که به یاد این بیت از موالنا می افتم که می گوید: "از سبب سازیش من سودایی ام/ وز 
سبب سوزیش سوفسطایی ام" دو روز بعد من پیِش استاد صبا بودم. خانم رکنی به ایشان گفتند: 
همایون استعداد زیادی در موسیقی دارد و می خواهد ویلن یاد بگیرد. صبا هم مرا صدا کرد و گفت: 
دستت را ببینم باباجون!...البته از همان اول تا آخرین روزهایی که خدمت شان می رسیدم با همین 

لفظ »بابا جون« صدایم می کرد. حتی آن وقت ها که ویلن یک و تکنواز ارکسترش شده بودم.
وقتی صبا دس��ت هایم را دید تا بررس��ی کند انگشتانم آمادگی نواختن ویلن را دارند یا 
نه؛ آدرِس یک مغازه ویلن فروش��ی در خیابان بهارس��تان را داد. من هم رفتم و یک ویلن 
خری��دم. ی��ک ویلن چهار چهارم. چون آن زمان ویلنی که با ابعاد اس��تاندارد مخصوص 
بچه ها باش��د، وجود نداش��ت. یادم هست که وقتی ویلن را زیر چانه ام می گذاشتم؛ تناسب 
ویل��ن با ق��د کوچک من، طوری ب��ود که یک مثل��ث قائم الزاویه متساوی الس��اقین را 

تشکیل می داد... بعد از آن کالس های استاد صبا با من آغاز شد.
حسرت قطعه ای برای ابوالحسن خان

خ��رم خاط��رات زی��ادی از صبا دارد. بخش��ی از ای��ن خاطرات به رابطه ش��اعران با معملش 
بازمی گردد. مثال می گوید: رابطه استاد صبا با استاد شهریار خیلی خوب بود. می توان گفت رفیق 
گرمابه و گلستان بودند. شهریار چند شعر برای صبا گفته  یکی شعری ست که می گوید: "بزن که 
سوز دل من به ساز می گویی/ ز ساز دل چه شنیدی که بازمی گویی" . این شعر را هم در سوگ 

صبا گفته است: عمر دنیا به سر آمد که صبا می میرد/ ورنه آتشکده عشق کجا می میرد
صبر کردم به همه داغ عزیزان یارب/ این صبوری نتوانم که صبا می میرد/ به غم انگیز ترین 
نوحه بنالی  ای دل/ که دل انگیز ترین نغمه سرا می میرد .  و آخر هم اشاره می کند که: شهریارا 
نه صبا مرده، خدا را بس کن/ آن که شد زنده جاوید کجا می میرد؟  خرم می گوید: همیشه دو 
افس��وس بزرگ دارم؛ یکی اینکه زمانی که اس��تاد صبا فوت کردند من در سد کرج؛ مشغول 
کار بودم. دیگر اینکه هنوز نتوانس��ته ام قطعه ای در رثای اس��تاد بس��ازم که درخورش باشد. 
البته دو سال است که دارم روی این موضوع فکر می کنم و امیدوارم روزی برسد که بتوانم 

قطعه ای درخور استاد گرانقدرم، صبای موسیقی ایرانی بسازم.

همایون شجریان کاندیدای خواندن آثار به جا مانده از خرم
رضا )پس��ر همای��ون خرم( که این روزه��ا در گیر و دار 
جش��نواره نوای خرم بوده و س��ومین س��ال این مراس��م را 
پرش��ور برگزار کرده است؛ می گوید: برای دوره سوم بیش 
از هزار نفر ش��رکت کننده داشتیم و استعداد بچه های 12 تا 
15 س��ال بی نظیر اس��ت. هدف مان آش��نایی بچه ها با آثار 
آهنگسازان بزرگ است. دل مان می خواهد بچه ها سر شوق 
بیایند و درباره این آثار تحقیق کنند، هرچند انتظار نداریم 
همه آنها روح اهلل خالقی ش��وند ی��ا همایون خرم... اما همین 
آش��نایی می تواند یک تلنگر برای جهش موس��یقی باشد.

رضا درباره آثار منتش��ر نش��ده پدرش می گوید که بسیار 
زیاد هستند: نزدیک به 15 سی دی منتشر نشده تکنوازی از پدرم به جا مانده. مجموعه ای از 
تصانیف ایشان هم مانده که برای انتشارشان به مشکلی سخت برخورده ایم. پدرم این آثار را 
برای صدای زیر نوشته و ما می خواهیم تا جایی که به روح اثر لطمه نخورد؛ به محتوا وفادار 
باش��یم. االن هم مش��غول رایزنی با چند خواننده هستیم. یکی از گزینه های مهم مان باتوجه به 

حجم صدا برای خواندن این آثار؛ همایون شجریان است.
۱۰۰ سال خاطره بازی با آهنگ های همایون خرم

هنوز هم ایران دوس��ت دارد "تو ای پری کجای اش" را بخواند. هنوز پدران و مادران ما؛ 
دختره��ا و پس��رهای م��ا با قطعه زیبای تو ای پری کجایی دمخور هس��تند. 50 س��اله ها هم 
می خوانند: س��اغرم شکس��ت  ای ساقی!/ رفته ام ز دست  ای ساقی!/ در میان توفان/بر موج 

غم نشسته منم/در زورق شکسته منم ...
ش��اید دهه هفتادی ها اس��م همایون خرم را نشناس��ند اما با "امش��ب در سر شوری دارم/ 
امشب در دل نوری دارم/ باز امشب در اوج آسمانم/ رازی باشد با ستارگانم..." به خوبی 

آشنایند ولو آهنگسازش را نشناسند.
یک هنرمند چگونه می تواند برای همه نسل ها ماندگار شود و در خاطره ها جان داشته باشد. 
دالیلش در زمان حیاتش از او پرسیده بودم؛ و گفته بود: چیزی که یک اثر موسیقایی را ماندگار 
می  کند، چند عامل اس��ت که مهم  ترین آنها این اس��ت  که به وجود آورنده اثر باید در موس��یقی 
ایرانی از مرحله یادگیری گذشته و به معرفت و عمق قضیه رسیده باشد. باید همه اجزای موسیقی 
اعم از دستگاه ها و ردیف ها را یاد گرفته باشد که مجموعه ای از یادگیری ها در موسیقی می  شود. 
زمانی که به مرحله معنا برسد، عشق پدید می  آید و نسبت به عالم موسیقی عشق پیدا می کند...

همایون در زمان حیاتش ارتباط بسیار خوبی با جوانان داشت. اعتقاد داشت که آهنگساز نباید با 
تعصب به جوانانی که موسیقی ایرانی را یکنواخت می  نامند، جواب دهد. درعوض باید کنکاش 

کند که چرا این موسیقی برای آنها کسل کننده و یکنواخت است.
بدون تعارف می گفت: وقتی به موسیقی خودمان گوش می  دهم، به این نتیجه می  رسم که واقعا 
توجهی به موسیقی ما نشده. باید ساختمان های جدیدی برای این موسیقی ساخت اگر به زیربنای 

این موسیقی توجه الزم را نکنیم، هرچه ساخته شود، یکنواخت و تکراری می شود.
او از معدود سنتی کارانی است که هیچ مخالفتی با موسیقی پاپ نداشت و هیچ موسیقی ای را 
تکذیب نمی کرد. به اعتقاد خرم؛ نوعی تحرک در این نوع موس��یقی وجود دارد و جوانان به این 
تحرک نیاز دارند. نحوه بیان باید جالب و زیبا باش��د و اگر نحوه بیان زیبا و از س��اختاری خوب 
برخوردار باشد، بسیار موثر است، درحالیکه من خودم عاشق سه گاه، چهارگاه و بیات ترک هستم، 
اعتقاد دارم اگر موسیقی اصیل دارای ساختاری بد باشد، از موسیقی پاپ بدتر نیست؛ بنابراین اگر 

رعایت شود، همه انواع موسیقی  می توانند یک نوع نیاز را برطرف کنند.
پدرم هیچوقت نگذاشت به داشتنش مغرور شویم

 هاله )دختر خرم( می گوید: پدرمان هیچوقت نگذاشت 
به داشتن اش مغرور شویم. بیشتر از آنکه هنرمند باشد و 
م��ا آن وجه از ش��خصیت او را ببنیم؛ برایم��ان پدر بود. 
مردم دار بود و باهوش. میهمان نواز بود. وقتی با رفقایش 
مثل بیژن ترقی، تورج نگهبان و دیگران جمع می ش��دند 
من��زل م��ا؛ انگار تمام وجودش��ان و رفاقت هایش��ان در 
موس��یقی ذوب می ش��د و نتیجه این ذوق هم خلق آثار 
ماندگار بود.او که حاال ماما شده؛ می گوید: پدرم از اینکه 
در این رشته قبول شدم بسیار خوشحال بود. با اینکه مدتی 
پیانو را دنبال کردم اما آن را ادامه ندادم.هاله که شباهت زادی به پدر دارد؛ از اینکه فرزند خرم 

است؛ ابراز خوشحالی می کند. می گوید: تمام آثار پدرم را به یک اندازه دوست دارم.
 ساز خرم در مقایسه با هم دوره هایش

ساز همایون خرم؛ پرصالبت، سنگین و عاری از هر نوع خودنمایی ست. گرچه در شیرین نوازی 
خ��رم را نمی ت��وان با پرویز یاحقی و حبیب اهلل بدیعی هم تراز دانس��ت ب��ا این حال توانایی اش در 
آفرینش آنی ملودی های جان دار و جذاب، بافت تکنوازی های او را به مراتب از کارهای دیگران 
خوش ساخت تر و پرمایه تر می سازد. از این بابت خرم و علی تجویدی را می توان در یک گروه 
قرار داد چون قابلیت آهنگسازی این دو بر نوازندگی شان چیره بود، درست عکس آنچه درمورد 
بدیعی و یاحقی می توان گفت. خرم بنیادهای علمی آهنگسازی را آموخته و بر آنها تسلط داشت. 
هارمونی را با فریدون فرزانه و با ش��یوه "س��ارلی" فراگرفته و در سازبندی از کورساکف متأثر 
بود. خوش سلیقگی و نوآوری های خرم در تنظیم کارهایش جداً شنیدنی است. شیوه تقسیم ملودی 

و همراهی سازها نزد خرم بسیار حساب شده و پرداخت کار بی نقص است.
بخش گسترده ای از آثار خرم حافظه موسیقایی حداقل سه نسل از ایرانیان را در سیطره خود 
دارد. دشوار می شود کسی را یافت که نتواند ترانه "امشب در سر شوری دارم" را زمزمه کند. 
گرچه باید تأکید کرد که اعتبار خرم هرگز در ترانه های ساده و همه پسندش خالصه نمی شد و 
نمی شود. کارهای ارکستری او که غالبًا جمله بندی هایی مرکب و پیچیده توأم با ضرب آهنگ های 
بس��یار متنوع دارد؛ نمونه های س��مفونی گونه ای از موس��یقی ایرانی به دست می دهند که کمتر 

آهنگسازی یارای برابری با آن ها را داشته.
خرم با تواناترین و حرفه ای ترین خوانندگان دوران دو دهه طالیی موسیقی ایران همکاری 
داشته: حسین قوامی، الهه، مرضیه، گلوریا روحانی، دلکش، شجریان، گلپا و ایرج. نباید از یاد 
برد که پروین زهرایی منفرد تا چندین س��ال خواننده انحصاری آثار خرم محس��وب می ش��د. 
س��نگینی و بی پیرایگی صدای پروین قرینه س��نگینی و بی پیرایگی س��از و نغمه خرم بود. 
علی رغم آن که برخی از کارهای خرم با صدای خوانندگان دیگر بازخوانی ش��ده، مش��کل 
می توان گفت درخش��ش و ظرافت بازخوانی ها به پای اجراهای گذش��ته می رسد. در بیش از 
سه دهه تدریس، جوانان بسیاری از محضر درس خرم بهرمند شدند که امروز امانتدار مکتب 
اس��تاد خود هس��تند اما خرم در مصاحبه ای با علی دهباش��ی؛ از مانی فرضی، پژمان پورزند و 

بابک شهرکی به عنوان زبده ترین شاگردان خود نام می برد.|ایلنا|
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سه شنبه 28 دی 1395
 سال بیست و دوم    شماره  3873

        فرهنگ و هنر

ارکستر بادی کارا و کر نامیرا و فیالرمونیک  به رهبری فرهاد هراتی و 
علیرضا شفقی نژاد در تاالر وحدت اجرا شد. | مجتبی محمدلو |

تصویر
روز

کشف دیوار ۲۰ کیلومتری هخامنشی
کاوش در »مش�هد مرغاب« به کشف دیوار هخامنشی به طول بیش 
از 2۰ کیلومتر، شناسایی ۳۰۰ گور دوران تاریخی و همچنین شناسایی 

و مطالعه ساختارهای آبی دوران هخامنشی منجر شد.
حمیدرضا کرمی، سرپرست هیأت بررسی و شناسایی باستان شناختی بخش 
مش��هد مرغاب شهرس��تان خرمبید با اعالم این خبر گفت: دیوار هخامنشی به 
ط��ول بی��ش از 20 کیلومتر می��ان تنگه بالغی و کوه های جنوبی س��رپنیران، 
شناس��ایی نزدی��ک ب��ه 300 گ��ور دوران تاریخی در مناطق م��ورد مطالعه، 
شناس��ایی و مطالعه س��اختارهای آبی دوران هخامنشی ش��امل چندین سد و 
نزدی��ک ب��ه 80 کیلومت��ر کانال آبرس��انی در منطقه تنگ حنا، دش��ت علفی 
قادرآباد، پاکوه پاسارگاد، سرپنیران و دشت کمین از موارد شناسایی شده در 
ای��ن ط��رح هس��تند.او اظهار کرد: شناس��ایی آثاری از دوران میان س��نگی و 
نوس��نگی و محوطه های اس��تقراری مربوط به دوران پیش از تاریخ، دوران 
تاریخی، دوران اس��المی، کش��ف معادن تاریخی س��نگ در ارتباط با بناهای 
محوطه پاسارگاد، تنها بخشی از آثار و نشانه های فرهنگی است که تاکنون در 
جریان انجام این پژوهش شناس��ایی ش��ده اس��ت.وی افزود: عالوه بر »دشت 
کمین« و »دش��ت س��رپنیران دشت مرغاب« نیز که در شهرستان خرمبید قرار 

دارد، ازنظر طبیعی و موقعیت جغرافیایی در پیوند با پاسارگاد است.

125 اصل موفقیت وارن بافت
اص��ل  کت��اب »125 
موفقی��ت وارن باف��ت« 
نوشته ی »ماری بافت« و 
»دیوی��د کالرک« و ترجمه ی »س��ارا 

میرزایی« است. 
ای��ن کت��اب راهنمایی مناس��ب در 
زمینه ی مدیریت و سرمایه گذاری در 
بورس اس��ت. در بخش��ی از متن این 
کت��اب می خوانی��د: »دنبال یک مش��اور خوب برای توس��عه و 
موفقیت در کس��ب وکار می گردید؟ پس چ��را معطلید، خواندن 
کتاب را فورا آغاز کنید. چه کس��ی بهت��ر از وارن بافت نفر اول 
ثروتمن��د جه��ان که در این کت��اب مانند یک مش��اور، چکیده 
تکنیک های خود را که توانس��ته به واسطه ی آن به موفقیت های 
بزرگ اقتصادی برس��د، در اختیار شما قرار داده است. این کتاب 
با پرفروش  شدنش در دنیا موجب شده تا همه به این نکته برسند 
ک��ه برای ج��ا انداختن نکات مه��م برای موفقی��ت در مدیریت 
کس��ب وکار و س��رمایه گذاری نیاز به توضیح و تشریح نیست، 
بلک��ه می ت��وان ماهرانه و در جمالتی کوت��اه و کامال کاربردی، 

غوغایی به پا کرد.«| سکوی پرتاب، قیمت: 16,000 تومان|

»گفتم نرو«
 آلبوم موس��یقی »گفتم 
نرو« ب��ا ص��دای محمد 
علیزاده ب��ه تهیه کنندگی 
صدرالدین حس��ین خانی مدیر شرکت 
موس��یقی ایران گام توسط پخش »هنر 

شهر« منتشر  شد.
محمد علیزاده در یادداشت کوتاهی 
با دس��ت خط خودش روی کاور آلبوم 
»گفتم نرو« نوش��ته است: »خداوندا، اراده ام را به زمان کودکی 
بازگ��ردان. هم��ان زم��ان که برای ی��ک بار ایس��تادن، هزار بار 
می افتادم اما ناامید نمی ش��دم.«»بی معرفت«، »بیمارم«، »یه آدم 
دیگه ای«، »خدا نگهدار«، »عش��قم ای��ن روزا«، »چهل درجه«، 
»تصمیمت��و بگیر« و »گاهی بخند« عنوان آثاری هس��تند که در 
این آلبوم منتشر شده است.در آلبوم موسیقی »گفتم نرو« فرشید 
ادهمی نوازنده گیتار آکوستیک و اسپانیش، معین راهبر نوازنده 
پیانو، امیرحس��ین اویسی نوازنده پیانو، هومن نامداری نوازنده 
ساکس��یفون، اش��کان موسوی ارکس��تر زهی، علیرضا شهبازی 
نوازنده گیتار الکتریک، بهمن میرزازاده نوازنده عود، امیرحسین 
کاش��انیان نوازن��ده گیت��ار اس��پانیش، داوود اریک��ه نوازن��ده 
ساکس��یفون، احس��ان نی زن نوازنده ویولن، پیام طونی ارکستر 
زه��ی و نوازن��ده ویولن آلت��و و مجتبی تقی پ��ور نوازنده گیتار 
الکتریک با س��ازهای خود در کنار محم��د علیزاده به هنرنمایی 
پرداخته اند.میالد ترابی، معین راهبر، امیرحسین اویسی و شهاب 
اکبری تنطیم کنندگان »گفتم نرو« هس��تند و مهرزاد امیرخانی و 
سید محمد کاظمی نیز ترانه های این اثر موسیقایی را سروده اند و 
میکس و مس��ترینگ قطعات این اثر توسط میالد ترابی و آرش 

پاکزاد صورت گرفته است.| هنر شهر، قیمت: 5,000 تومان|

»مسافران« در صدر گیشه جهانی
فیل��م جدی��د و علمی 
تخیل��ی »مس��افران« به 
ص��در فهرس��ت فروش 
هفتگ��ی پرف��روش ترین های گیش��ه 

بین الملل سینمای جهان راه یافت.
فیلم »مس��افران« با ب��ازی » جنیفر 
الورنس«، »کریس پرت« و »مایکل 
ش��ین« با فروش 32,5 میلیون دالری 
در 65 کش��ور جهان بهترین عملکرد خارجی را در میان تمامی 
محص��والت هالی��وودی به نام خود ثبت ک��رد و مجموع فروش 

بین المللی خود را به بیش از 1۴7 میلیون دالر رساند.
این فیلم که درباره یک س��فینه فضایی اس��ت که هزاران نفر را 
ب��ه س��یاره ای دور دس��ت می ب��رد، در اولی��ن هفت��ه نمایش در 
س��ینماهای چی��ن 17,5 میلیون دالر در 12 هزار س��الن س��ینما 
فروخ��ت و در س��ینماهای آلمان نیز با ثبت ف��روش 2,5 میلیون 
دالر برای دومین هفته پیاپی پرفروش ترین  فیلم شد.س��ینماهای 
فرانسه نیز پس از سه هفته نمایش تاکنون 8,1 میلیون دالر برای 
فیلم علمی-تخیلی »مسافران« فروخته اند و مجموع فروش این 
فیل��م در برزی��ل نیز در دومین هفته نمایش ب��ه 5,7 میلیون دالر 
رسیده اس��ت.فیلم »روگ وان: داستانی از حنگ ستارگان« که 
بر اساس مجموعه فیلم های اصلی »جنگ ستارگان« ساخته شده 
نیز با اضافه کردن 21,9 میلیون دالر در 51 کش��ورئ جهان، به 
مجم��وع فروش خارجی بالغ بر ۴81 میلیون دالر رس��ید. ضمن 
این که این فیلم با رس��اندن فروش خود در س��ینماهای آمریکا به 
۴98,9 میلیون دالر، عنوان پرفروش ترین فیلم اکران ش��ده سال 

2016 آمریکا را از انیمیشن »در جستجوی ُدری« گرفت.
انیمیش��ن »موآنا« محصول دیزنی نیز ب��ا اضافه کردن 16,9 
میلی��ون دالر از مح��ل ۴0 کش��ور خارجی، فروش گیش��ه بین 
المللی و جهانی خود را به ترتیب به بیش از 251 و ۴82 میلیون 
دالر افزایش داد.فیلم موزیکال »الال لند« س��اخته »دیمن شزل« 
برنده جایزه بهترین فیلم جوایز گلدن گلوب که توزیع بین المللی 
آن بر عهده کمپانی »الینزگیت« اس��ت نیز در آخر هفته میالدی 
که گذش��ت 17,8 میلیون دالر فروخت و فروش جهانی خود را 
به به رقمی بالغ بر 128,9 میلیون دالر رس��اند.فیلم »هیوالهای 
ش��گفت انگیز و زیس��تگاه آنها« که پیش درآمدی بر مجموعه 
فیلم های »هری پاتر« است نیز با فروش 3,1 میلیون دالری اش 
در 51 کش��ور جه��ان، فروش خارجی خ��ود را به بیش از 571 
میلی��ون دالر ارتق��اء داد و در این میان چین با 85,8 میلیون دالر 
همچنان بهترین بازار خارجی این فیلم اس��ت. فرانس��ه، ژاپن و 
ک��ره حنوب��ی نیز به ترتیب بیش از 67، 61 و 39,5 میلیون دالر 

برای این فیلم فروخته اند. | اسکرین|

به بهانه سالروز درگذشت استاد خرم؛
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        فرهنگ و هنر

معرفی
کتاب

معرفی
آلبوم

گزارش
سینما

روایت یک کارگردان 
از خستگی ناپذیری آیت ا...

محس��ن هاشمی؛ کارشناس س��ینما و از مدیران سابق 
دول��ت اصالح��ات و س��ازندگی در ام��ور فرهنگ��ی و 
اجتماعی؛ یادداش��تی را برای درگذش��ت آیت ا.. هاشمی 
نوش��ته اس��ت: »س��ال 1373 ب��ود که من کارش��ناس 
اجتماعی اس��تانداری اصفهان ب��ودم. از طرف مدیرکل 
اموراجتماع��ی اس��تانداری ماموریت داش��تم تا پیش از 
حضور آیت ا... هاشمی در اصفهان خانه جوان را تجهیز و 
ب��رای آن روز آم��اده بهره ب��رداری کنم. ای��ن خانه یک 

باغچه و یک عمارت در محله ضعیف ش��هر اصفهان بود 
که پیش��تر به باغوشخانه مشهور بود. یک هفته ای به جد 
و کوش��ش گذشت و خوش��وقتانه امکانات و تجهیزات 
خان��ه جوان ش��امل کالس ه��ا، تماش��اخانه، کتابخانه با 
کتاب ه��ای مرجع، مرکز عرض��ه محصوالت فرهنگی و 
دفاتر اداری تجهیز ش��د. روز حضور آیت ا... خبر آمد که 
گش��ایش خانه جوان برای عصر آن روز و پیش از افتتاح 
موزه هنرهای معاصر پیش بینی ش��ده اس��ت. س��اعت و 
وق��ت موعود فرارس��ید. آیت ا... با اس��حاق جهانگیری 
اس��تاندار وق��ت اصفه��ان به باغوش��خانه آمدن��د و با 
توضیحات اس��تاندار؛ آیت ا... روبان گشایش خانه جوان 

را در محل��ه طوقچ��ی اصفه��ان چید.بالفاصل��ه پس از  
گش��ایش خانه جوان همه رهس��پار موزه هنرهای معاصر 
واقع در خیابان استانداری جنب چهلستون شدیم. آیت ا... 
از  هم��ه آثار بازدید کرد و آنگاه در پش��ت تریبون قرار 
گرفت و با صدایی رس��ا از هنرمندان و اقدامات فرهنگی 
انجام یافته در اس��تان اصفه��ان تقدیر کرد. اما من که آن 
هنگام بیست و شش ساله بودم خسته روی زمین نشسته 
بودم و به کنار دس��تی ام از ت��وان و انرژی آیت ا... که از 
ساعت شش بامداد در حال افتتاح پروژه های عمرانی در 
ش��هرهای مختل��ف  اس��تان اصفه��ان بود اب��راز حیرت 

می کردم. روحش شاد که خستگی ناپذیر بود.«


