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فرهنگ و هنر

 شماره 1141
 شنبه  17شهریور 1397

گفتگو با مازیار محیاپور خواننده موسیقی پاپ

نگاه

مدیون همشهریانم هستم

نگاهی به اجراهای موسیقایی در سیرجان

عالیم حیات در موسیقی سنتی
در هفته اول ش��هریور م��اه برنامههای
خوبی از منظر کیفیت و س��طح کار در
زمینهی موس��یقی س��نتی شهرستان
س��یرجان اجرا ش��د که مایه خرسندی
و مباهات اهالی موس��یقی و دوستداران
این هنر ارزشمند ش��د و مطلوبست در
ابتدای این تحریر و به رسم قدرشناسی
و احترام از آفرینندگان این آثار و افرادی
که زمینهساز و تسهیل کننده این اجراها بودند تشکر
و قدردانی نمود.
نخستین کار اجرا شده کنسرت تصنیف و ترانه بود
که توسط گروه موسیقی حصار به روی صحنه رفت.
در ای��ن برنامه اگر چه تصنیفهایی نوس��تالژیک و
مشهور اجرا شد اما استفاده از سازهای متفاوت و از
همه مهمتر تنظیم مجدد و متفاوت سرپرست گروه
مانع از آن ش��د که کار کسل کننده و تکراری جلوه
کند .سرپرستی گروه حصار را حسام اسدی هنرمند
نام آشنا بر عهده داشت .تخصص اصلی حسام اسدی
سازهای کوبهای و سنتور است که نقش پررنگ این
سازها در این کنس��رت برگرفته از همین تخصص
بود .بعضی از س��ازهای کوبهای نی��ز اول بار بود که
در سیرجان به روی صحنه میرفتند .نوازندگی این
سازها را فرزاد عسکری هنرمند بااخالق و جوانی که
در آینده بیشتر از او خواهیم شنید بر عهده داشت.
مهارت فرزاد عسکری در نواختن سازهای کوبهای و
سرعت مضرابزنی حسام اسدی باعث زایش ویژگی
چشم و گوش نواز بودن این کنسرت میشد .ویژگی
که نمیتوان از اهمیت آن در راستای جذب بیننده
دائم و حرفهای برای موسیقی چشم پوشی کرد.
برنامه دیگر نه یک کنس��رت بلک��ه قطعهای بود بهنام
«نخل» که در مایه اصفهان و در جشنی که به مناسبت
عی��د غدیر برگزار ش��ده بود توس��ط گروه موس��یقی
دلش��دگان اجرا ش��د .نکتهی بارز و ویژگی این قطعه
نیز پدید آورندگان آن بود .عالوه بر اعضا ،کار هرس��ه
ضلع اصلی این کار یعنی آهنگ ،شعر و تنظیم توسط
سیرجانیها بهوجود آمده بود .آهنگ و تنظیم این کار
را سرپرس��ت گروه دلش��دگان و نوازنده چیره دس��ت
«نی» محمدرضا خان آقایی برعهده داشت و کالم این
اثر نیز س��روده ابوالفضل عمادآبادی نویسنده و شاعر

مازی�ار محیاپور خواننده س�یرجانی موس�یقی
پاپ نامی آش�نا در موسیقی این ش�هر است .او
بهتازگی مجوز اولین آلبومش را گرفته و در حال
آمادهسازی آن برای انتشار در بَعد از محرم و صفر
است .با این خوانندهی جوان موسیقی که بیش از
یک دهه در حوزه موس�یقی پاپ فعالیت میکند
گفتگوی کوتاهی انجام دادیم .مازیار متولد بیست
و دومین روز از فصل پاییز س�ال  69در سیرجان
اس�ت .او خودش از رزوم�هاش چنین میگوید« :
از س�ال  84وارد این عرصه شدم ،موفقیتهایم
را در زندگ�ی مدی�ون همش�هریان و دعای خیر
مادرم میدانم .مادری که با دنیا عوضش نمیکنم.
تنها فرزند خانواده هستم و پدرم را در سن یک
سالگی از دست دادم .دررشتهی مکانیک دیپلم
گرفتهام اما ُشغلم خوانندگی است.
***
◄چگون�ه وارد عرصه موس�یقی ش�دید و
اولین کارتان را کجا و کی انجام دادید؟
زمان��ی که در تهران زندگی میکردم در اس��تودیو
آقای مس��عود کاظمی فعالیت میکردم .آن سال،
س��ال  84بود که در همین اس��تودیو یک تراک با
ن��ام «دل بیطاقت» خواندم که آق��ای کاظمی از
کارم اس��تقبال کرد و بعد از ارس��ال آن به تعدادی
از دوس��تان بهتدریج از استقبال عمومی برخوردار
شد و اینگونه بود که از آن سال وارد کار موسیقی
پاپ شدم و س��پس آن را بهصورت حرفهای دنبال
کردم .البته قبل از آن و بهصورت آماتور در سال 78
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محمد غیوری

گروه فرهنگ و هنر

اهل سیرجان بود .ویژگی مهم و مشترک هر دو برنامه
نیز ظهور و درخش��ش خوانندگانی جدید در س��پهر
موسیقی سنتی ش��هر بود .مسعود شریف و مصطفی
بس��تانپیرا خوانندگانی هس��تند که با تکیه بر اصل
آموزش و مه��ارت و نهتعریف و اعتماد به نفس کاذب
گام در راهی درست و اصولی نهادهاند هر چند که هنوز
در ابتدای راه هستند .زهره نجفآبادی همخوان گروه
دیگر هنرمند کنسرت تصنیف و ترانه بود که نمیتوان
جسارت و توانایی او را با در نظر گرفتن محدودیتهای
بیشمار نادیده گرفت.
واقعیت اینکه در گذشته و تا قبل از این اجراها ،شاهد
اجراهایی از موسیقی سنتی در سیرجان بودهایم اما اگر
بخشهایی از یک یا دو کار را کنار گذاش��ته و استثنا
بدانیم ،بقیه کارها هیچکدام چنگی به دل نمیزدند و
جذابیتی برای آنانی که دوس��تدار موسیقی هستند و
آثار متنوع دیده و شنیده اند نداشت و شاید هم کسل
کننده بوده باشد.
موسیقی سنتی س��یرجان در حوزه اجرا و کنسرت
ت��ا پیش از این چونان بیماری بود که بر روی تخت
بیمارستان چشمها را نگران و امیدوار بهخود دوخته
بود و فقط زنده بود .این امید و پتانسیل وجود دارد
که این رویدادها نقطه عطف و ش��روع سیر صعودی
کیفیت اجراهای موس��یقی سنتی شهرستان باشد.
عالئ��م پویایی و حیات در حوزه اجرایی موس��یقی
شهرمان نمایان شده و این پویایی را میتوان پیوسته
بهخروج از انزوا و پستونش��ینی هنرمندان کاربلد و
حرفهای دانست .هنرمندان متعهد ،دلسوز و خالقی
که ب��ا جدیت هر چ��ه تمامتر س��عی در نگهداری
و گس��ترش این میراث گرانبه��ا دارند .در این باب
عؤامل مؤثر دیگری نیز دخیل هستند که در گفتاری
جدا به آن خواهم پرداخت.

اولین اجرائم روی سن به پیشنهاد مرتضی پاریزی
دوست عزیزم در شهرستان بافت و دریک همایش
پیادهروی بود که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.
◄ تا حاال چند اجرا و در کجاها داشتهاید؟
تعداد اجراهایم زیاد اس��ت .دقیقا آمارش را ندارم
ش��اید  800تا  900مورد باشد و شاید هم بیشتر
که غالب آنها را در سطح شهر ،شهرستان و استان
اجرا کردم .البته در بندر عباس هم اجرا داشتهام.
◄شنیدیم مجوز آلبوم گرفتهاید درباره آن
صحبت میکنید؟
بل��ه بعد از اینکه وارد کار حرفهای ش��دم چندین
سال متوالی بهدنبال اخذ مجوز بودم ولی متأسفانه
موفق نش��دم ت��ا اینکه بعد از س��الها پیگیری و
دوندگیهای متوالی چن��دی پیش در مرداد ماه
مج��وزم را برای اولین آلبوم از کمیس��یون وزارت
کشور زیر نظر مؤسسه آوا هنگام تهران گرفتم.
◄عنوانش چیست و چند تراک دارد؟
عنوان��ش «تنهام گذاش��تی» و  6ت��راک دارد
بهنامهای تنهام نذار ،ش��هدای گمنام ،دوس��تت
دارم ،تنهایی ،اشتباه ،بابایی
◄آهنگس�ازی و ترانه س�رایی تراکها به
عهدهی چه کسی است؟
آهنگس��ازی به عهدهی رامین بهارستانی و تنظیم
از مس��عود کاظمی اس��ت 4 .تا از ترانهها را خودم
گفتهام ،یکی را آقای کمیل و یکی دیگر را س��عید
تاتینا سروده است.
◄ یادم رفت بپرس�م نزد چه اساتیدی کار
کردهاید؟
من همیش��ه دل��ی و ب��رای خ��ودم میخواندم تا

اینکه بعد از شروع کار
حرف��های بهخص��وص
از س��ال  1395ن��زد
اس��اتیدی مانند محمد
بی��ات و اس��تاد پی��ام
رضای��ی در کرم��ان
شاگردی کردم.
◄بهج�ز خوانندگی
به چه کارهای دیگری
مشغول هستید؟
چند س��الی اس��ت که
در ورزش بوک��س ه��م
فعالی��ت دارم و اکنون
تحت مربیگ��ری آقای
محمد محمودی تمرین
میکنم ،مربی بدنسازیام هم آقای سیامک حسنپور
است.
◄حرفها ی کار میکنید؟
بله سعی میکنم حرفهای باشد( .با خنده)
◄یک آهنگ داش�تید که در استان پخش
شد ،درباره آن توضیحی میدهید؟
آهنگ رفتگر بود که کلیپ آن هم درست شد.
کلیپ��ی بود که بس��یار مورد توجه مس��ئولین
محیط زیس��ت اس��تان قرار گرفت و در برنامه
رونمای��ی از کت��اب فرن��ود و فره��ود انجم��ن
رفتگرانطبیع��ت س��یرجان نیز ک��ه در حضور
دکت��ر دروی��ش و مهندس نجاری��ون و محمد
بختیاری اجرا ش��د بس��یار مورد توجه این سه
عزیز قرار گرفت.

نشریه عاشورایی عطش منتشر میشود

نشریهی فرهنگی و عاشورایی «عطش» با موضوعات
تخصص��ی مباح��ث عاش��ورا و نهض��ت اباعبداهلل
الحس��ین (ع) پس از یک وقفهی نس��بتا طوالنی،

بار دیگر در دهه محرم امس��ال منتش��ر میش��ود.
مدیر مس��ئول نش��ریه عطش با اعالم این خبر به
نگارس��تان گفت :با توجه به گس��تردگی مباحث
عاش��ورا و ضرورت توجه خاص ب��ه این حوزه ،این
نش��ریه در دورهی قبل با همین محتوا برای مدتی
منتشر گردید که مورد اس��تقبال عالقمندان قرار
گرفت .وی افزود :نشریه عطش اکنون با یک نگاه نو
به این مباحث و نیم نگاهی به شبهات ،آسیبها و

تهدیدات و پرداختن به مسائل مغفول مانده در این
حوزه دوباره از ابتدای دهه اول محرم امسال منتشر
خواهد شد .وی افزود :از ویژگیهایی منحصربهفرد
دوره جدید عطش ،انتش��ار چندرسانهای آن است
که مخاطبین میتوانند در کنار خواندن مطالب ،با
استفاده از تلفن همراه خود و با نصب یک نرمافزار
س��اده فایلهای صوتی و تصوی��ری صفحات را نیز
ببینند و بش��نوند.گفتنی است این نشریه با مجوز

◄حامی کار چه کسی بود؟
حامی نداشتم و با وجود تمام سختیها چون عاشق این
آهن��گ و این ترانه بودم خودم انج��ام دادم ولی حامی
معنوی اثر انجمن رفتگران طبیعت سیرجان بود.
◄و حرف آخرتان ؟
همانطور که گفتم خودم را مدیون همش��هریان
گرام��یام میدانم .از مادر عزیزم نیز که از اول راه
حامی من بوده تش��کر میکنم و خواهش��ی که از
همش��هریان عزیز دارم این است حق کپیرایت را
رعایت کنند .به جای کپی ،سیدیهای اورجینال
هنرمندان را خریداری کنند چراکه واقعاً زحمات
زی��ادی ب��رای تهی��ه و تولید یک آلبوم کش��یده
میشود و اگر قرار باشد آثار آنها کپی شود واقعاً
هیچ حمایتی از هنر و هنرمندان صورت نمیگیرد.
اداره ارشاد و صرفاً با کمکهای خیرین و همکاری
داوطلبانه اهالی رسانه سیرجان منتشر و به صورت
رایگان در اختیار همش��هریان قرار خواهد گرفت.
آدرس دفتر نشریه در خیابان امام ،کوچه روبروی
پاس��اژ کوثر ،طبقهی فوقانی مطب دکتر امینپور
اعالم ش��ده اس��ت .هیئتها و تکای��ا و عالقمندان
میتوانند جهت هماهنگی بهمنظور دریافت نشریه
و یا هرگونه پیشنهاد سوژه ،نظر ،عکسهای قدیم و
یا هر مطلب مرتبط دیگر به آدرس مذکور مراجعه
و یا با شماره تلفن  ۰۹۲۱۰۰۲۹۲۶۳تماس حاصل
نمایند.

با حضور مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری و جمعی از مسئوالن شهری

پالتو تئاتر شهرداری افتتاح شد
 ساختمان پالتو شهرداری در دوطبقه با اعتباری بالغ بر  3میلیارد ریال و زیربنای  200متر مربع احداث شده است
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آیین افتتاح پالتو تئاتر ش��هرداری س��یرجان صبح
چهارشنبه با حضور مدیرکل امور شهری و شوراهای
استانداری ،شهردار سیرجان ،رییس و اعضای شورای
شهر و تنی چند از مسوولین شهری و هنرمندان در
فرهنگس��را برگزار شد .به گزارش مدیریت ارتباطات
ش��هرداری س��یرجان ،در این آیین مدی��رکل امور
شهری و شوراهای اس��تانداری کرمان با بیان اینکه
فرهنگ به عنوان یک عام��ل تعیین کننده رفتاری،
همواره در عرصه های اجتماعی مطرح اس��ت ،اظهار
داشت :فرهنگ مجموعه ای است از عقاید ،سنت ها،
باورها ،الگوهای رفتاری و در یک کلمه بینش انسان
که اولویت های انسان را در دستیابی به اهداف مادی
و معن��وی و معیار نیک و بد ،صحیح و غلط ،زش��ت
و زیبا را معین م��ی کند.غالمرضا نژاد خالقی ضمن
قدردانی از شهردار سیرجان در خصوص احداث پالتو
تئاتر ،این اقدام را در راستای اعتالی فرهنگ ،بسیار
ارزنده و مهم دانس��ت و افزود :رش��د فرهنگی را می
توان به عنوان زمینه س��از رفع نیـازهای شهروندان
دانس��ت و باید توجه داش��ت که پایـداری مجموعه
ای از وضعی��ت ه��ا اس��ت که در طـ��ول زمان دوام
دارد و توس��عه فرایندی اس��ت که طی آن پایداری

می تواند اتفاق بیفتد .همچنین شهردار سیرجان در
این مراس��م ب��ا بیان اینکه توجه ب��ه هنر و فرهنگ
یکی از اولویت های شهرداری است در خصوص این

بنای فرهنگی و هنری ش��هرداری گفت :س��اختمان
پالتو تئاتر با زیربنای  200مترمربع ،ش��امل  2طبقه
همکف (س��الن نمایش به مساحت  100مترمربع و

بهره برداری از
آسفالت جدید بلوار سیدجمال
◄ به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری با حضور مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کرمان ،شهردار  ،رییس و
اعضای شورای شهر ،آسفالت جدید بلوار سیدجمال به بهره برداری رسید و این مسیر زیر بار ترافیکی رفت .شهردار سیرجان
در مراسم بهره برداری از آسفالت این محور افزود :در راستای آسفالت معابر شهری و به منظور تسهیل در تردد شهروندان و
نیز جلب رضایت آنها ،آسفالت الین شرقی بلوار سیدجمال حدفاصل میدان امام علی(ع) تا میدان امام خمینی(ره) با استفاده از
 6300تن ماسه آسفالت و روکش آسفالت و با اعتباری بالغ بر 15میلیارد ریال انجام شد  .رضا سروش نیا همچنین با اشاره
به قرار داشتن در آستانه مهر ماه و فصل بازگشایی مدارس گفت :سرعت بخشیدن به روند بهسازی و زیباسازی خیابان ها در
دستور کار قرار دارد و در این راستا در صورت همکاری پیمانکاران خیابان ولی عصر تا مهر ماه آماده بهره برداری کامل خواهد
شد .وی ضمن تقدیر از بردباری مردم به هنگام اجرای طرح ها و پروژه های شهری از شهروندان خواست در اجرای این
طرح ها با شهرداری همکاری نمایند.

دو اتاق گریم) و طبقه باال (اتاق کنترل ،نورپردازی و
همچنین آرشیو لباس) با اعتباری بالغ بر  3میلیارد
ری��ال و با نظ��ارت حوزه معاونت فنی و شهرس��ازی

شهرداری احداث شده است .گفتنی است در حاشیه
افتتاح پالتو تئاتر شهرداری ،گروهی از هنرمندان به
اجرای تئاتر پرداختند.

