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حسیناطمینان
بهمن ماه سال گذشته در کنار «کیوان
ساکت» یکی از نوازندگان چیرهدست تار در
سیرجان برنامه اجرا کرد و خود را به عنوان
یک خواننده باکیفیت معرفی کرد .خودش
میگوید نزدیک به دو سال است برای تمرین
با نوازندگان مطرح کشور پایش به پایتخت باز
شده و هر ماه یکی دو بار برای تمرین به تهران
میرود .او عالوه بر افزایش کیفیت آوازخوانی قصد
دارد هنرمندان مطرح و اساتید موسیقی را هم
برای اجرای برنامه به سیرجان بیاورد تا به قول
خودش سیرجانیها هم از حضور این افراد بهره
ببرند .محمد شهسواری را سیرجانیها با گروه
سایهسار میشناسند اما حاال او راهی جدید در
پیش گرفته و پنجشنبه این هفته با سه تن از
نوازندگان مطرح کشور در سینمای سیرجان
کنسرتی با عنوان «نگاه کن به نگاهم» دارد .با او
بهگفتوگونشستیم.
 تا چند سال پیش وقتی دیگران
میخواستند تو را معرفی کنند میگفتند
برادررحیمشهسواری.
بله درست است.
 اما االن باید بگوییم رحیم شهسواری
برادر محمد شهسواری چه اتفاقی در این
چند سالها رخ داده است؟
هیچی( .میخندد) االن هم رحیم استاد من
است .من االن چند سال است عالوه بر کارهایم
در سیرجان تمرکزم را روی پایتخت گذاشتهام .بر
اساس تمرینهایی که داشتم و آموزشی که دیده
بودم االن با آدمهای حرفهای تمرین میکنم و هر
ک یا دوبار به تهران میروم.
ماه حداقل ی 
 برای آموزش میروید؟
بیشتر برای تمرین میروم .با گروهها و
نوازندگانمختلفیکارمیکنم.
 چی شد که پایتخت را انتخاب
کردید؟
پایتخت جوری است که هنرمندان خیلی
خوب و اساتید و نوازندگان طراز اول آنجا هستند.
اینجور نیست که شهرستانها نوازنده خوب
نداشته باشند ،نه .همان نوازندگان خوب هم
شهرستانی هستند که به تهران مهاجرت کردهاند
و در تهران متمرکز شدهاند .من هم مجبور شدم
به همین دلیل به تهران بروم .از دو سال پیش این
موضوع به صورت جدی شروع شده و ادامه هم
دارد .در اینجا هم با گروه سایهسار فعالیت دارم
ولی آنجا هم با نوازندگانی کار میکنم .بعد از این
کنسرت هم ممکن است یک اتفاق بزرگتری

محمد شهسواری خواننده کنسرت نگاه کن به نگاهم:

میخواهم سیرجان را با هنرمندان مطرح کشور آشنا کنم
 کنسرت «نگاه کن به نگاهم» پنجشنبه این هفته در سالن سینما برگزار میشود

بیافتد و با یکی از اساتید کنسرتی
در سیرجان داشته باشم.
 در سیرجان مشکل
زیرساختبرایاینکنسرتها
ندارید؟
بزرگترینمشکلمانبودسالن
است .چون نوازندگان چندین بار به
من تاکید کردند که سالن چگونه
است ،من هم گفتم خوب است .به
خاطر نبود سالن مجبوریم از سالن
سینما استفاده کنیم .هزینههای
یک کنسرت خیلی باالست.
اگر سالنی بود که حداقل 700
صندلیداشتمیتوانستهزینهها
را پوشش دهد .سالن سینما هم
برای کنسرت مناسب نیست .نور و
صدای مناسبی ندارد اما مجبوریم
از آن استفاده کنیم .حاال این را
در نظر بگیرید که اساتیدی مثل
کیوان ساکت و مهاجری و ...که
در بهترین سالنهای ایران و جهان
اجرا داشتهاند بار اول میآیند و
اجرا میکنند ولی برای بار دوم کار
سخت میشود .ما در زیرساختها
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
مشکل داریم .این هنرمندان مطرح
در بندرعباس و کرمان اجرا داشتهاند .خودم تمام دوستند .اگر کار خوب ارایه شود قطعا میشناسند
تالشم این است که تا زمانی که توان دارم و تا و استقبال میکنند .اگر کار بد ارایه بدهی یک بار
جایی که بتوانم اساتید بزرگ را به سیرجان بیاورم .مخاطببیاید،دیگراستقبالنمیکندولیاگرکار
امیدواریمسالنیدرستکنند.
فاخرباشدقطعامخاطباستقبالمیکند.
 شهرداری آهنریزی یک سالن را در
ما برای کنسرت استاد ساکت  300نفر
کنار فرهنگسرا انجام داده است.
مخاطب داشتیم ،استاد ساکت بعد از کنسرت به
این سالن که اصال پیگیری نمیشود .چند من گفت این مخاطبی که من اینجا دیدم هیچجا
سال است رهایش کردهاند به امان خدا و هیچ ندیدم .گفت کم هستند ولی من مثل این 300
بودجهای ندارد .فقط آهنریزی شده .این سالن نفر مخاطب ندیدم .حسی که گرفته بودند خیلی
هزار صندلی دارد و اگر درست شود مشکالت ما خاص بود .استاد ساکت پیشنهاد دادند که ارکستر
حل میشود.
سیرجان را راه بیاندازیم و کارهای خود استاد را
 فکر میکنید از کارهایی که با این اجرا کنیم و خود استاد هم در ارکستر حضور
هنرمندان اجرا میکنید استقبال میشود دارند .البته اگر بتوانیم از پس هزینهها بر بیاییم.
که هزار نفر به سالن بیایند؟
 سیرجان این تعداد نوازنده دارد؟
بله صددرصد ،شک ندارم .کنسرت اولی که
باید از جاهای دیگر هم کمک بگیریم .البته
با استاد ساکت داشتم دلهره داشتم که االن چه خودم هم خسته شدم.
میشود .مردم سیرجان بسیار با فرهنگ و هنر
 چرا؟

کارهای اجرا راحت نیست .ما با گروه در کنار
هم نیستیم .مثال هفته قبل من عصر سه شنبه راه
افتادم و ظهر چهارشنبه رسیدم تهران با توجه به
خستگی زیاد تا شب تمرین کردم.
 خستگی روی صدایت اثر نمیگذارد؟
صددرصد میگذارد .بیخوابی ،استرس و...
تاثیر دارد .قطعا تمرکز الزم را نداریم .بعد از تمرین
شب دوباره برگشتم به سیرجان و روز بعد رسیدم.
این نوع تمرین خسته کننده است.
 دغدغه گرفتن مجوز و ...را در
سیرجاننداشتید؟
نه .مسئوالن خیلی همکاری کردند .از وقتی
یدانند که کار خوب اجرا میشود
شناختند و م 
خیلی حمایت کردند .بدون حمایت آنها این
کنسرت و کنسرت استاد ساکت اجرا نمیشد.
 با توجه به این سختیهایی که
میگویید چه شد که به تهران رفتید و هنوز

آگهی دعوت شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته سیرجان (نوبت اول)

بدینوســیله از کلیــه اعضــای محتــرم شــرکت تعاونــی پســته ســیرجان جهــت حضــور در جلســه
مجمــع عمومــی عــادی کــه در تاریــخ  98/04/24در ســاعت  5عصــر در محــل شــرکت در خصــوص
انتخــاب اعضــای هیئتمدیــره و بازرســین برگــزار میگــردد ،دعــوت بــه عمــل میآیــد.
ضمنــا متقاضیــان شــرکت در انتخابــات اعضــای هیئتمدیــره و بازرســین نیــز میتواننــد تــا تاریــخ
 98/04/18درخواســت و کلیــه مــدارک الزم شــامل( :مــدرک تحصیلــی -عــدم سوءپیشــینه-
کارت ملــی -کارت عضویــت شــرکت -دو قطعــه عکــس  )3×4جهــت ثبتنــام را بــه دفتــر شــرکت
تعاونــی پســته ســیرجان واقــع در انتهــای بلــوار امامرضــا(ع) تحویــل نماینــد.
جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  42209098تماس حاصل فرمایید.

آگهی مناقصه
شــرکت توســعه ،عمــران و مدیریــت منطقــه گلگهــر در نظــر دارد جهــت طراحی کامل ســایت
نهالســتان بــه میــزان  10هکتــار ،مطابــق طــرح جامــع گلگهــر را بــه شــرکتهای مشــاور بــا
رتبــه  1و  2رســته کشــاورزی و منابــع طبیعــی واگــذار نمایــد.
لــذا از شــرکتهای ذیصــاح متقاضــی دعــوت بــه عمــل میآیــد جهــت اخــذ اســناد مناقصه
از تاریــخ  1398/04/09بــه ســایت ایــن شــرکت بــه آدرس www.geg-area.com
مراجعــه نمایند.
 -1آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  15:00مورخ 1398/04/20
 -2آخرین زمان ارایه پاکتها و پیشنهادات :ساعت  15:00مورخ 1398/04/22
 -3شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
 -4مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  190/000/000ریال
 -5هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 -6کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
 -7تارخ بازدید از پروژه1398/04/15 :
 -8محــل تحویــل اســناد و پیشــنهادات :ســیرجان -کیلومتــر  50جــاده محــور ســیرجان-
شــیراز ،شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر ،ســاختمانهای هلدینــگ مســتقر بــر تپــه،
بلــوک ( 5شــرکت توســعه ،عمــران و مدیریــت منطقــه گلگهــر)
تلفن جهت هر نوع هماهنگی 09131420642 :آقای بلوردی

هم ادامه میدهید؟
من خیلی وقت پیش باید میرفتم .االن که
دارم پیر میشوم( .با خنده)
 متولد چه سالی هستید؟
 .1363من ده سال پیش باید میرفتم .به
خاطر مشکالت مالی نمیتوانستم بروم .فقط از
راه موسیقی نمیشود هزینه زندگی را بگذرانید.
من میبایست در سنی میرفتم که ذوق و شوق و
انرژیام بیشتر بود .اما باز هم باید میرفتم چارهای
نبود.
 برای آموزش نمیروید؟
آموزش که از  9سال پیش میروم .ماهی یا
دوماهی یک بار میرفتم.
 پیش چه کسی؟
پیش آقای نوربخش و چند وقت هم پیش
آقای شاهزیدی کار کردم .موسیقی را باید تا
آخر عمر آموزش دید .در ذهنم این است که

پیش اساتید دیگری هم بروم .هر
استادی یک سری نکتهها دارد که
به شما بدهد .آموزش برای ما مثل
هنرجوی مبتدی نیست که هر
هفته برویم .یک سری تکنیک را
آموزش میدهند و بعد از آموزش
همخودشانراهنماییاتمیکنند.
در حد تکنینک و تمرینهای
حرفهای است.
 شما قبل از اجرا با استاد
ساکت با گروه سیرجانی اجرا
میکردید ،چه شد که با آقای
ساکت اجرا کردید .کجا با
ایشانآشناشدید؟
سه سال و نیم پیش کارگاه
آقای نوربخش بود که من آواز
میخواندم و هنرآموزان صحبت
میکنند که یک نفر از سیرجان
آمده و صدای گرمی دارد .یکی
دو بار هم ایشان صدای مرا از
نزدیک شنید .یک دوست هم
داشتم که از شاگردان آقای ساکت
بودند .رابطهای شکل گرفت و این
کنسرت محصول همان رابطه بود.
سه ماه ونیم تمرین کردیم.
 برای این کنسرت جدید چقدر تمرین
کردید؟
حدود چهار ماه تمرین داشتیم .ماه به ماه
میرفتم تهران و تمرین میکردم.
 در مورد گروه توضیح میدهید؟
آقای شروین مهاجر نوازنده کمانچه که یکی
از چیرهدستترین نوازندگان حال حاضر کشور
هستند .آقای فکوری در تارنوازی هم بسیار عالی
و آهنگساز قابلی هم هستند و آهنگهای این
کنسرت هم از خودشان است.
 کارها قبال اجرا شدهاند؟
چند تا از کارها قبال اجرا شده و چند تا
هم جدید هستند .آقای صفری تنبک و زروان
مینوازند .زروان ساز ابداعی آقای صفری است.
یک ساز مخروطی شکل که در باال سه ساز مثل
تیمپو وجود دارد .ایشان در گروه آقای شهرام
ناظرینوازندگیمیکنند.

 چه تعداد اثر در این کنسرت اجرا
میشود؟
آقای فکوری همه را آهنگسازی کردهاند .سه
تصنیف و دو آواز اجرا میشود .شعرها از مولوی،
اخوان ثالث و کیانا وحدتی است .یک آواز بداهه
هم در دشتی اجرا میکنیم .تکنوازی کمانچه،
تار و تنبک و زروان هم داریم .زمان کنسرت
هم حدودا یک ساعت است .عالقهمندان برای
تهیه بلیط کنسرت به آموزشگاه موسیقی شیدا
در خیابان ولیعصر و ویدئو کلوپ شعله مراجعه
کنند.
 چگونه با این گروه آشنا شدید؟
آنجا این گونه نیست که یک گروه باشند و یک
نوازنده فقط در یک گروه بنوازد .اینجوری نیست
که فالنی با من کار کند و با کس دیگری کار
نکند .آنجا حرفهای نوازندگی میکنند و ممکن
است یک نفر امشب با من و فردا شب با یک
نفر دیگر ساز بزند .البته در سیرجان بچهها خوب
هستند و حاشیهها نسبت به دیگر جاها کمتر
است .یک هنرمند آزاد است و میتواند اجرا
کند و حرفهای هم همین است .یک گروه چقدر
میتواند در سال کنسرت بگذارد؟ البته پایتخت
ضبط دارند و آموزشگاهها هم هست .من هم با
آنها در آموزشگاهها آشنا شدم.
 شغلتچیست؟
در شرکت آرمان گهر کار میکنم.
مدیرانتهمکاریمیکنند؟
بله همکاری دارند .اگر نداشتند واقعا
نمیتوانستمکارکنم.
نمیخواهیدآلبومبدهید؟
نه .دو پیشنهاد خیلی خوب از دو آهنگساز
معتبر یکی از اصفهان و دیگری از تهران داشتم.
هزینههایش را پرسیدم حداقل هزینه تولید آلبوم
 25میلیون تومان میشود .البته اگر بخواهی از
نوازندگان طراز اول استفاده کنی و ممکن است
آهنگساز بگوید فقط فالن نوازنده باید بزند.
اینجوری هزینهها باالتر میرود.
 احتمال بازگشت سرمایه هم خیلی
کم است.
احتمال بازگشتش اصال وجود ندارد .اصال
بازگشتی در کار نیست .مگر اینکه از طریق
آلبوم بتوانی یک سری هنرجو جذب کنی که
آن هم غیرمستقیم است .مستقیم غیرممکن
است .حتی آهنگسازان و خوانندگان مطرح هم
نمیتوانند .مخصوصا حاال که راحت آهنگها را
دانلود میکنند 10 .درصدش هم برنمیگردد.
ولی ممکن است روی کنسرتها هم تاثیر بگذارد.

