فرهنگ و هنر
ساعتی با خواننده نابینای موسیقی سنّتی و تهیهکننده

آلبوم رقص آتش
 تصنیفهای من بیشتر از حافظ و موالنایند
محمد غیوری

گ�روه موس�یقی
ارشیا با تصنیفهای
زیبایی که غالمرضا
چم�ک خواننده خوشص�دای کرمانی
اجرا میکند و با همنوازی زیبای اعضای
گ�روه ،ج�ای خ�ود را در می�ان اهالی
موس�یقی و دلدادگان موسیقی سنتی
بازکرده اس�ت .سرپرس�تی ای�ن گروه
ّ
متش�کل از  22زن و مرد
موسیقی که
هنرمند هس�ت با علی ح�اج اکبری از
فعاالن حوزه موسیقی است.
رضا چمک ،نابینای کرمانی و  40س�اله
اس�ت .وی از نوجوانی و پس از اطالع از
استعدادهای ذاتی خود در خوانندگی،
کالسه�ای آم�وزش موس�یقی را نزد
زندهی�اد ایرج بس�طامی ش�روع کرد
و توانس�ت در مدتزم�ان کوتاه�ی
تعدادی از ردیفها و گوشههای آوازی
را فرابگی�رد .گفتگوی کوت�اه من را با
این خواننده موسیقی سنّتی که برخی
از تصنیفهای�ش در کان�ال تلگرام�ی
نگارس�تان نیز اخیرا ً منتشر شد با هم
میخوانیم.

■ آقای چمک متولد کجا و چه سالی هستید؟
من س��ال  1357در کرمان به دنیا آمدم؛ اما پدر و مادرم
اهل جیرفت هستند.
■ ازدواج هم کردهاید؟
بله .دو فرزند هم دارم.
■ نابینایی شما مادر زادی است یا بعدا ً ایجاد شد.
نه من نوزاد نابینا متولد ش��دم و راضی هس��تم به رضای
پروردگار.
■کسی بهجز شما در خانواده نابینا هست؟
بله ما  6خواهر و برادریم که س��ه نفرمان نابینایند .بهجز
من یک خواهر و یک برادرم نیز نابینا هستند.
■ از کِی متوجه استعداد خود در خوانندگی شدید؟
از بچگی عالقه زیادی به خواندن س��رود ،ترانه و نواختن
تنبک داش��تم ولی از  14سالگی و در دوره راهنمایی بود
جدیتری موس��یقی و آواز را دنبال کردم.
ک��ه بهصورت ّ
حیفم آمد زمان را از دست بدهم لذا از همین سن و سال
برای یادگیری بیش��تر نزد مرحوم ایرج بس��طامی رفتم.
از مرحوم بس��طامی خیلی چیزها ی��اد گرفتم .مدتی هم
برای ادام��ه تحصیل به تهران رفت��م .ضمن تحصیل ،در
کالسهای موس��یقی نیز ش��رکت میکردم تا اینکه بعد
از اخذ دیپلم برگش��تم کرمان و گروه موسیقی ارشیا که
تشکیل شد عضو این گروه شدم.
■ در گروه ارشیا چند نفر عضو هستند؟
 22نفر از خانمها و آقایان

■ سبک غالب شما در موسیقی چیست؟
م��ن از همان ابتدا به موس��یقی س�� ّنتی عالقه داش��تم.
موسیقی اصیل ایرانی.
■ به کدامیک از خوانندگان قدیمی عالقه دارید؟
ای��رج بس��طامی برای من ی��ک الگوی تمامعی��ار بود .به
صدای بزرگانی چون ش��جریان ،گلپایگانی ،استاد بنان و
ایرج (خواجه امیری) هم زیاد عالقه دارم.
■ آلبومتان باالخره بیرون آمد؟
بله با «رقص آتش» به انتظار عالقهمندان پایان دادیم.
■ چرا رقص آتش؟
نام یکی از تصنیفهایم است.
■ کدام تصنیف آلبوم را بیشتر دوست دارید؟
همهشان مثل بچههایم میمانند.
■ اگر بخواهی دو سه تا اسم ببری...؟
آهنگ المنته هلل ،رقص آتش و چه آشفته و مستیم
■ تصنیفهایی ک�ه اجرا میکنید بیش�تر از کدام
شعرا هستند؟
از موالنا ،حافظ و...
■ اگر در یک جمله به مش�کالت موس�یقی استان
بخواهی اشارهکنی چه میگویی؟
موس��یقی ما همهچیز دارد .خواننده و نوازنده خوب،
اس��تعداد خوب ،اس��تقبال خوب مردم اما تنها چیزی
که کم دارد حمایت مس��ئوالن اس��ت که فقط حرف
میزنند و ما کمتر چیزی از حمایتشان میبینیم.

کاریکلماتور

محمدعلی آزادیخواه
«چم چاره!» -چون
■ بی چاره! مگو؛ بگو ُ
روی دنیای خدا ،آد ِم بیچاره در هیچگاه
و جا و شرایطی وجود ندارد.
■ ُچم چاره ،یعنی کسی که با بیخردی
چارهاش را ُگم ک��رده و بیخردان همان

ُچم چارگانند.
■ بیچارگی از تاریخ درس و پند نگرفتن است
معنی نمایان بیچارگی ،بیخردی است.
■
ِ
آرامش بهشت اس��ت و دروغ ،اضطراب و ترس و
■ راس��تی،
ِ
واهمهی جهنم.
■ حیف! تاریخ را چه دردناکانه زیس��تهایم و گذشته را گیج و
گول چه بیشرمانه دوره کردهایم و همچنان بیتجربه ماندهایم.
■ برای دلس��وزان جامعه بهترین سیاست وارد بودن به کار و
صداقت و راستی است.
■ راس��تی ،ریشه و اساس تمام فضیلتها و مزیّتهای انسانی
است.
■ دروغ ،در هیچ گاهی و در هیچ جایگاهی از برابری و آزادی
برنخاسته است.
■ کس��ی ک��ه دروغ تحویلت میده��د ،تو را ن��اآدم و خود را
شیطان گرفته است.
■ ُم َمیِز ،حتماً باید «یکی از بزرگان اهل تمیز» باشد.
■ راستی را که از زندگی بگیری ،عینهو این است که خورشید
را از جهان گرفتهای.
■ عاشق پرندگانی هستم که از شکاف ابر هم درمیگذرند.
■ عاشق ماهیانی هستم که از آبشار باال میروند.

تازههای نشر

خیال عارفانه

نفرات برتر چه کسانی هستند؟

نتایج جشنواره ققنوس اعالم شد
گروه فرهنگ هنر :در آخرین روزهای پایان سال مراسم
اختتامیه جشنواره ققنوس برگزار شد اما موفق به انعکاس
نتایج آن نش��دیم که ب��ا پوزش از ش��رکت کنندگان به
اطالع میرس��اند در این جشنواره که به گفته مدیرعامل
معراج اندیش��ه س��رآغازی بود بر ایدهپردازی افرادی که
دغدغهی تغیی��رات مثبت در جامع��ه را دارند؛ در حوزه
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خان��واده و فعالیتهای اجتماع��ی آذر فرهادی رتبه اول،
نجمه پورزن��دی رتبه دوم و محمدمهدی افس��ری رتبه
سوم را از آن خود کردند .همچنین ایدههای مریم فروغی،
مینا شهابی نژاد و سوده شیبانی شایسته تقدیر شناخته
ش��د .در حوزه دفاع مقدس نیز محمدحسین خاکسارپور
رتب��ه اول ،مریم کاظمی جلفای��ی رتبه دوم و حجتا…

خادمی پور رتبه س��وم را به دس��ت آوردند و ایده سهیال
ملک محمدی شایس��ته تقدیر شناخته شد .اما در حوزه
هنر رتبه دومی وجود نداشت طاهره سادات فاطمی رتبه
اول و محمدمهدی افسری رتبه سوم را از آن خود کردند.
در حوزه قرآن و عترت نیز هیچ ایدهای به رتبههای اول تا
سوم دست نیافت اما ایدههای فرزانه خواجویی ،ابوالفضل
و حجتا… خادمی پور شایس��ته تقدیر شناخته شدند.
همچنین در حوزه رسانه و ارتباطات رتبه اولی نداشت اما
مجید اس�لامی رتبه دوم و اسما فیروزآبادی رتبه سوم را
بهدست آوردند .در این حوزه ایدههای عارف شاه کرمیپور
و گروه هنری پاپلی شایس��ته تقدیر ش��ناخته شدند .در

حوزه کتاب و کتابخوانی نیز هیچ ایدهای نتوانس��ت رتبه
اول و دوم را به دست آورد اما رتبه سوم بهصورت مشترک
به س��ارا س��توده نژاد و حجتا… خادمیپور اختصاص
یافت .همچنین ایدههای گروه هنری پاپلی ،پایگاه خبری
س��یرجان تیتر ،مجید اسالمی ،رضا ش��اهمرادی ،المیرا
جعفری ،نرگس روحاللهی و سوده شیبانی شایسته تقدیر
ش��ناخته ش��دند .در حوزه کودک و نوجوان نیز هیچیک
از ایدههای رس��یده به دبیرخانه این جش��نواره رتبههای
اول تا س��وم را به دس��ت نیاوردند اما آثار زینب اس��دی،
محمدمهدی افسری ،آیگین قاسمی ،شیوا روشنی و آرسیا
کیانفر بهعنوان ایدههای شایسته تقدیر معرفی شدند.

این عنوان کتاب شاعر همشهری محمدرضا
محمودآبادی است که سال گذشته منتشر
ش��د ولی به تازگی وی در سال  98تجدید
چاپ کرده اس��ت .وی در مجموعه ش��عر
خود که با نام «خیال عارفانه» در دویست
صفحه از س��وی نش��ر وافی منتشر ساخته
دهها قطعه ش��عر ،غ��زل ،دوبیتی ،رباعی و
مثن��وی خ��ود را غالباً با محت��وای طنز به
چاپ رسانده است .محمدرضا محمودآبادی
از فرهنگیان بازنشسته و شاعران طنزپرداز سیرجانی است که در اوایل
دهه هشتاد تعداد زیادی از اشعار فکاهی خود را در نگارستان به چاپ
رس��اند .عالقهمندان میتوانند این مجموعه شعر را از کتابفروشیهای
معتبر سیرجان دریافت کنند.

آمادگی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر برای کمکرسانی به آسیب دیدگان حوادث بارندگی

کمک  ۲۴میلیارد تومانی به سیل زدگان
مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر از اختصاص
مبالغی از س�وی ش�رکت گل گهر و ش�رکتهای زیر
مجموعه آن جهت کمک به س�یل زدگان کش�ور خبر
داد .به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل شرکت
گلگهر ،مهندس تقیزاده مدیر عامل گل گهر با تأکید
بر مس�اعدت و کمک همه جانبه گل گهر به هموطنان
آسیب دیده در حادثه سیل اخیر گفت :پیرو جلسات
تشکیل شده در استانداری کرمان و سازمان ایمیدرو
مبلغ  24میلیارد تومان جه�ت کمکهای همه جانبه
به آس�یب دی�دگان س�یل اخیر در کش�ور اختصاص
داده میش�ود ک�ه از این مبلغ  14میلی�ارد تومان آن
توس�ط سازمان ایمیدرو و  10میلیارد تومان آن نیز به
اس�تانداری کرمان بهعنوان معین اس�تان خوزستان
تخصیص داده میشود.
مهن�دس تق�ی زاده در این خصوص گف�ت :مبلغ 12
میلی�ارد توم�ان توس�ط ش�رکت معدن�ی و صنعتی

مس�ئول س�تاد اس�تقبال از مهمان�ان
نوروزی شهرداری س�یرجان در تشریح
عملک�رد ای�ن س�تاد ب�ه واح�د خب�ر
ارتباطات ش�هرداری گفت :آماده سازی
شهر برای اس�تقبال از مسافران نوروزی
در پایان هر سال از اهمیت بسیار زیادی
برخوردار اس�ت .در ماههای پایانی سال
گذشته شهرداری و دستگاههای مختلف
خدمترس�ان گ�رد ه�م جمع ش�دند و
آم�اده پذیرای�ی از مس�افران ن�وروزی
ش�دند .محمد اس�ماعیلی اف�زود :نوروز
امسال سازماندهی خوبی در استقبال از
مس�افران نوروزی انجام شد و بیشترین
مس�افران از ورودی ته�ران بودن�د ک�ه
مرکز فنی و حرفهای را مرکز و ایس�تگاه
خدمات رسانی به مس�افران قرار دادیم.
ای�ن مکان آس�فالت ش�ده ب�ا ایجاد 80
غرف�ه که  30غرفه خدماترس�انی و 50
غرفه س�وغات و هدایا در آنجا جانمایی
ش�د و محص�والت محل�ی س�یرجان به
فروش رسید .یکسری خدمات به صورت
رایگان ارایه ش�د؛ مثل خدمات سلامت
مسافر ،بررس�ی و بازدید فنی خودرویی
و اینترن�ت رای�گان .همچنی�ن در آنجا

گلگهر ۶،میلیارد تومان توس�ط ش�رکت سنگ آهن
گهرزمین 3 ،میلیارد تومان توس�ط ش�رکت توس�عه
آهن و فوالد گلگهر  2 ،میلیارد تومان توس�ط شرکت
جهان فوالد س�یرجان و  1میلیارد تومان نیز از طریق
ش�رکت س�رمایهگذاری گلگهر پرداخت خواهد شد.
وی افزود :عالوه بر کمکهای نقدی تعداد  ۱۴دستگاه
ماشینآالت سنگین نیز از طرف شرکت اطلس عمران
گل گهر برای کمک به س�یلزگان ارسال و در منطقه
حمیدیه خوزستان مستقر گردیده است.
مهندس تق�یزاده افزود :مقرر گردیده اس�ت منطقه
معدن�ی و صنعت�ی گل گهر عالوه بر ای�ن ،کمکهای
نق�دی خود را ب�ا هماهنگی اس�تانداری کرمان که به
عنوان معین اس�تان خوزستان تعیین شده در اختیار
س�یل زدگان ق�رار دهد .مهن�دس تق�ی زاده افزود:
موضوع کمک به س�یل زدگان و آس�یب دیدگان یک
فریضه اس�ت و این ش�رکت تمامی تالش خ�ود را به

منظور حمایت از آس�یب دیدگان سیل انجام میدهد
و حتی اگر نیاز باش�د از امکانات لجس�تیکی خود در
این راه استاده میکند.
اختصاص اماکن ورزشی به ستاد بحران
گ�زارش دیگ�ری از رواب�ط عمومی و ام�ور بینالملل
ش�رکت معدنی و صنعتی گل گهر حاکی است در ایام
نوروز نیز جهت همکاری با س�تاد بحران شهرس�تان
ب�ا توجه به بارندگیهای ص�ورت گرفته تمام اماکن و
س�النهای ورزش�ی گل گهر در اختیار س�تاد بحران
شهرس�تان قرار گرفت تا به منظور اس�کان مسافران
از آن اس�تفاده کنند .این گزارش حاکی است با توجه
به بارشهای احتمالی این هفته نیز امکانات ورزش�ی
و لجس�تیکی گل گهر در صورت نیاز در اختیار ستاد
بح�ران شهرس�تان خواهد بود و این ش�رکت در این
رابطه از هرگونه کمکرس�انی به مردم شهرس�تان و
استان دریغ نخواهد کرد.

محمد اسماعیلی ،مسئول ستاد استقبال از مسافران نوروزی:

هدف ما جذبگردشگر بود

با ایجاد س�رویس بهداش�تی و نمازخانه
محیط�ی برای اس�تراحت چند س�اعته
مس�افران ایج�اد و مورد اس�تقبال قرار
گرفت .ضمن اینکه جش�نهای شبانه با
همکاری مدیریت ارتباطات ش�هرداری و
انجمنهای مردم نهاد ب�رای ایجاد تنوع
و رفع خس�تگی و ایجاد نش�اط و شادی
و افزایش روحیه مس�افران برگزار ش�د.
اس�ماعیلی افزود :از س�وی ش�هرداری
بسته راهنمای مسافر به همراه دعوتنامه
برای مس�افران و گردش�گران به منظور
بازدی�د از ش�هر جهان�ی گلی�م تهیه و
اه�دا ش�د؛ همچنین به منظور تس�هیل
آدرسیابی مس�افران ،برنام�ه کاربردی
«س�یرجان م�پ» تکمیل ،بارگ�ذاری و
امکان نصب برروی گوشیهای هوشمند
فراهم و مورد اس�تفاده ق�رار گرفت و با

توج�ه به اینکه امروزه بس�یاری از مردم
از گوش�ی هوش�مند اس�تفاده میکنند
بنابرای�ن سیس�تم مدیری�ت ارتب�اط
«س�یرجان  »mapدر اختیار مس�افران
ق�رار گرف�ت ک�ه در آن تمام�ی مراک�ز
خدمات رس�ان و رفاهی ،بیمارس�تانها،
هتله�ا ،خانهه�ای بومگ�ردی ،اماک�ن
تفریح�ی و گردش�گری ،آث�ار تاریخی و
باس�تانی ،مراکز خرید ،بازار ،پاساژها در
س�یرجان و ش�هرهای اقماری مش�خص
شد.
همچنین دعوتنامهای از سوی شهرداری
به مسافران نوروزی با این متن داده شد:
«هموطن عزیز ،نیک واقفیم که خستگی
و خوابآلودگ�ی ،اصلیتری�ن عام�ل
تصادف�ات مرگب�ار در جادههای کش�ور
اس�ت لذا بر آن ش�دیم مکانی مناس�ب

جهت اس�تراحت و رفع خس�تگی ش�ما
در ش�هر جهانی گلیم فراهم نماییم که با
توجه به وجود بازارها و مرکز دیدنی قابل
توجه در شهر س�یرجان زمان استراحت
ش�ما فرصت�ی مناس�ب ب�رای خان�واده
محترم و همراهان ش�ما به منظور بازدید
از مراکز دیدنی ش�هر س�یرجان به ویژه
محیاشهر است؛ حال انتخاب با شماست
ادامه مس�یر با خستگی و خواب آلودگی
یا ورود به ش�هر جهانی گلیم و اس�تفاده
از خدمات پیش بینی شده برای مهمانان
نوروزی و رفع خس�تگی و ادامه مس�یر
با نش�اط و ش�ادابی .میزبانی شما افتخار
ماست».
از س�وی دیگر با توجه به اینکه امسال
بان�د دوم بزرگراه ته�ران -بندرعباس
راهاندازی میشود و در این صورت شهر

سیرجان مانند شهر کاشان خواهد شد
و دیگر کس�ی متوجه وجود سیرجان با
این همه پتانسیل گردشگری نمیشود؛

بنابراین تصمیم گرفتیم امسال تبلیغات
بسیار و مؤثری انجام دهیم و سیرجان
را به همه هموطنان کشور معرفی کنیم.

