
از زمانی که شاعران پاییز را با شعر همراه کردند، همیشه عده ای 
مانند اخوان و منوچهری پنجره شعر را رو به زیبایی های شورانگیز 
و عاشقانه پاییز و عده ای دیگر رو به مرگ طبیعت و اندوه این 

فصل گشوده اند.
شادی باشد یا اندوه، پاییز همواره با شعر همراه بوده است. فرقی 
نمی کند از پاییز طعم انار را به خاطر سپرده باشید یا خرمالو؛ هر 

آن چه هست طعمش به یاد می ماند. 
آن چه می خوانید گفت وگوی ایسنا با تعدادی از شاعران است 
درباره تصویرهایی که در شعرهای پاییزی  خود و دیگران دیده اند.

پاییز؛ یک باغ جاودانه خاطرات 
پوران کاوه مهارت یک شاعر را برای خلق تصاویر نسبت به یک 
عکاس متفاوت می داند و می گوید: رنگ های بسیار زیبا و تصویری 
که پاییز از زندگی به ما می دهد علی رغم این که ممکن است 
انسان احساس کند فروپاشی و از بین رفتن طبیعت است به نوعی 
می تواند انگیزه ایجاد کند و این زیبایی ها به جهان روح تازه ای داده 
است. شاعر خلق تصاویر پاییز را با واژه انجام می دهد در صورتی 
که عکاس عکس می گیرد و آن ها را نشان می دهد. ما باید واژه ها را 
در زمینه اصلی کار خودمان طوری به کار ببریم که بتوانیم اهمیت 
ویژه اش را نشان دهیم. در واقع شاعر باید آن جسارت را برای بهتر 

دیدن آموخته باشد. 
این شاعر می افزاید: شاعر باید از نگاه و دید خاص خودش از 
سطح تمام اشیا عبور کند و به درک عمیق تری برای دیدن پاییز 

برسد.
کاوه پاییز را فصلی می داند که می تواند یک باغ جاودانه خاطرات 

در اذهان همه باشد.
او با ابراز عالقه نسبت به پاییز و سرودن درباره آن می گوید: پاییز 
برای من اندوه و غم نداشته و به نظرم برهه ای است که می توانیم 
زیبایی و آرامش خاصی را ببینیم و اثرات آن را در شعرهای مان به 

کار ببریم و این اثرات را جاودانه کنیم. 
با  امروز  نسل  میان شاعران  دیدگاه  تفاوت  درباره  این شاعر 
شاعران نسل های قبل در استفاده از پاییز در شعر بیان می کند: 
طبیعتا امروز با توجه به مشکالت زندگی و شرایط خاص موجود، 
و  نظر  فکر می کنم  این مسئله هستند.  درگیر  بیشتر  جوانان 
اندیشه شان نسبت به این فصل و حتی فصل های دیگر و حتی 
زندگی تغییر کرده باشد؛ چون آرامشی که ما داشتیم امروزه با 
توجه به شرایط و مشکالت در جوانان وجود ندارد و باعث دیدن 

یک منظره غم انگیز می شود. 
پاییِز شعرآفرین و نگاه های متفاوت به آن

است  عارفان  بهار  پاییز  این که  به  اشاره  با  زاده  رجب  کریم 
می گوید: پاییز فصلی است که با خود نوعی دلتنگی همراه دارد. 
خود واژه پاییز یا خزان، یک نوع حالت استعاری پیدا می کند؛ 
یعنی پاییز می تواند نشانگر ظلمت، ستم و ظلم باشد و شاعران ما 
هم از این استعاره استفاده کرده  یا در مقابل آن بهار را گذاشته اند.

این شاعر می افزاید: به دلیل غارتگری هایی که پاییز دارد و شکل 
خاصی در طبیعت ایجاد می کند، در نگاه برخی شاعران نماد 

غارتگری و نشانه ای از ظلم است. 
او سپس با بیان این که شاعران این فصل را به طور طبیعی 
متفاوت از هم دیده اند می گوید: مثال می توان از اخوان ثالث نام برد 
که می گوید پادشاه فصل ها پاییز. من معتقدم فصل پاییز نسبت 
به دیگر فصل ها برای شاعران شعرآفرین تر است. پاییز وقتی پس 
از تابستان می رسد زمین را از آن عطشناکی اش درمی آورد؛ برای 
همین فصلی است که نسبت به دیگر فصل ها مغتنم است و برای 
همین شاعران گاهی این فصل را ستایش و حتی عاشقانه به آن 
نگاه کرده اند.  مثال در شعری گفته شده که »پاییز دو چشمان تو 

چه زیباست«. 
رجب زاده با اشاره به جلوه دیگری از پاییز بیان می کند: در شعر 
شاعران ما بخش دیگری از پاییز هم نشان دهنده به پیری رسیدن 

انسان است. 
عنوان غم انگیز برای پاییز درست نیست

فرهاد عابدینی پاییز را زیباتر از بهار می داند و درباره نگاه های 
گوناگون شاعران به پاییز می گوید: این دیدگاه به موقعیت شاعر هم 

وابسته است. ممکن است برای شاعر ریزش برگ ها اندوه باشد اما 
نباید فراموش شود که این ریزش هم زایش پیدا می کند و دوباره 
سبز می شود. یعنی این که عنوان گذاری بر این اساس که پاییز 

غم انگیز است درست نیست. 
این شاعر می افزاید: دیدگاه نسبت به پاییز در شاعران نسل نو به 
نسبت گذشته تغییری نکرده چون پاییز همان پاییز است و همان 
دگرگونی را در خود دارد. اما شاعران کالسیک ما غالبا خانه نشین 
بودند و معموال از زیبایی ها می گفتند، اما امروزه شاعر در متن 
زندگی مردم است و به راحتی می تواند هم زیبایی ها و هم زشتی ها 

را بیان کند. 
درباره چیستی واژه خزان 

پوران فرخ زاد در کتاب »از پاییز« )زنجیره ای از شعرهای پاییزی 
قالب های گونه گون« درباره  امروزین در  تا  از سروده های کهن 
چیستی واژه خزان نوشته است: چنان که می دانیم زایش هر واژه، 
در هر زمان بر پایه  نماد و نمود ریشه یا ریشه هایی است که بتوان 
به یاریگریشان، آن نیاز ویژه را برآورده ساخت. برای نمونه، نامواژه  
تابستان، آمیزه ای است از واژه  تاب »تابیدن و تابش« و ستان 
»جایگاه و هنگام« که معنای آن اشاره ای است به هنگام تابش 

خورشید و گرما. یا زمستان که آن اشاره ای است به هنگام سرما و 
سردی هوا. و واژه  بهاران به هنگاِم بهی هوا، جوانه زدن درختان، و 

شکوفه برآوردن آن گیاهان است.
بدین سان نامواژه  خزان نیز، همین راه را رفته و می  باید از همین 
نهادهای ویژه سرچشمه گرفته و برآمده باشد... برآمده از باران های 
موسمی و نمای خیسی و خیس شدن زمین! اشاره به زمانی که 
زمین در انتهای گرمای تابستان آب های جمع شده در پهنه  زیرین 
خود را وانهاده، غرقه در تشنگی است و به باران های خزانی نیاز 

مبرم دارد!
بدین گونه می توان گفت اگر تابستان هنگام تابش آفتاب و 
فرارسیدن فصل گرما و زمستان هنگام بارش برف و فرارسیدن 
سرما و بهاران هم هنگام بهی و جوانه زدن درختان و شکوفه 
برآوردن است، خزان نیز هنگام وزش بادهای سرد، برگ ریزان، 
خزان کردن گیاهان، خیس شدن زمین و برنشانیدن برگ ها در 
خاک است! پس واژه  خزان، هنگام خیسی یا خیس شدن باید 
باشد! خیسان، خزان! و بی گمان مصرع دیرآشنای همگان نیز، که 
منوچهری گفت: خیزید و خز آرید که هنگام خزان است... آن زمان 

را، زماِن ریزش باران یا خیسان را به یادمان می آورد.

6فرهنگی

دستورالعمل مبارزه با قاچاق صنایع دستی ابالغ شد

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دستورالعمل 
مبارزه با قاچاق کاالهای صنایع دستی را به استان ها ابالغ کرد.

فرزاد اوجانی ـ سرپرست اداره صادرات معاونت صنایع دستی ـ در گفت وگو با 
ایسنا، از ابالغ دستورالعمل مبارزه با قاچاق کاالهای صنایع دستی که با بخش حقوقی 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آماده شده بود، توسط مونسان 

رییس این سازمان به استان ها خبر داد.
این دستورالعمل به یگان حفاظت که از نظر قانون دستگاه کاشف است و می تواند 
محموله های قاچاق صنایع دستی و میراث فرهنگی را کشف و ضبط کند، ابالغ شده 
است. گفته می شود پیش از این رویه خاصی برای این یگان در صنایع دستی تنظیم 
نشده بود، به همین دلیل دستورالعملی در این باره تنظیم، تایید و در نهایت ابالغ شد.
قرار شده وظایف افرادی که برای شناسایی، کشف و ضبط محموله های قاچاق 
در حوزه صنایع دستی در این شورا قرار می گیرند، مشخص باشد و یگان حفاظت و 

اداره های کل تابع وظایف خود در این زمینه را بدانند.

عروسک ها برای شادی کودکان زلزله زده به صحنه می 
روند

معاون تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به برپایی 
کرمانشاه،  زلزله  سالگرد  آستانه  در  ها  عروسک  »شادپیمایی«  مراسم 
هدف از برگزاری این رخداد را کمک به افزایش روحیه کودکان این منطقه 

دانست.
سعید زین العابدین روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا، با بیان 
آنکه برای نخستین بار شهرستان های استان کرمانشاه قرار است میزبان مراسم 
شادپیمایی عروسک های نمایشی باشد گفت: این مراسم با هدف ایجاد روحیه 
آفرینی و همچنین شاد کردن کودکان و نوجوانان بازمانده در نخستین سالروز زلزله 

کرمانشاه با همت تمامی هنرمندان عروسک کشور به وقوع خواهد پیوست.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده بنا داریم که مراسم شادپیمایی 
عروسک ها را در شهرستان های سرپل ذهاب، ثالث باباجانی و کرمانشاه به عنوان 
شهرهایی که بیشترین آسیب و خسارت را در زلزله استان کرمانشاه تجربه کردند 

برگزار کنیم.
زین العابدین با ابراز خشنودی از حضور و همراهی هنرمندان تئاتر عروسکی سراسر 
کشور برای حضور در این مراسم گفت: هنرمندان همواره ثابت کردند که در تمامی 
عرصه ها به ویژه در هنگام سختی ها و مشکالت، همراه و همپای مردم آسیب دیده 
بودند. این جای خوشبختی و سعادت است که به محض اعالم برنامه شادپیمایی 
عروسک ها ما شاهد همراهی و حضور هنرمندان عروسکی از سراسر نقاط مختلف 

کشور بودیم.
معاون تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درباره زمان برگزاری مراسم 
شادپیمایی عروسک ها در استان کرمانشاه گفت: برای این مراسم هفته پایانی آبان 
ماه را در نظر گرفته ایم و طی اجرای آن تالش خواهیم کرد که در طول یک روز 
مراسم شادپیمایی عروسک های نمایشی را در شهرهای مختلف استان کرمانشاه 

برگزار کنیم.
وی یکی از مهمترین رسالت های کانون را کمک به تربیت فرهنگی کودکان 
و نوجوانان با زبان هنر دانست و تصریح کرد برگزاری چنین رخدادهایی مانند 
شادپیمایی عروسک ها در طی یک روز در نگاه اول حرکت مثبت و ارزشمندی است؛ 
اما برای تحقق رسالت های کالن کانون، نیازمند تولید و اجرای آثار نمایشی برای 
کودکان ونوجوانان هستیم و بنا داریم در ادامه این مراسم و در آینده نزدیک تعدادی 

از گروه های تئاتر حرفه ای کودک را برای اجرا به استان کرمانشاه اعزام کنیم.
زمین  لرزه کرمانشاه در سال 1396 به بزرگی 7/3 در مقیاس ریشتر شامگاه 
یکشنبه 21 آبان 1396 در نزدیکی ازگله، استان کرمانشاه در نزدیکی مرز ایران و 

عراق در 32 کیلومتری جنوب غربی شهر حلبچه عراق ایران رخ داد.
تعداد کشته ها در ایران به 620 نفر رسید و همچنین 9388 نفر نیز زخمی شده اند 

و حدود 70000 نفر بی خانمان شدند.

خانه تئاتر خواستار حمایت وزارت ارشاد از جریان سالم 
نمایش شد

هیات مدیره خانه تئاتر در جلسه فوق العاده ای خواستار حمایت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و مسئوالن فرهنگی از جریان سالم هنر و تئاتر 

شدند.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی خانه تئاتر، جلسه فوق العاده هیات مدیره خانه 
تئاتر صبح امروز )یکشنبه( با حضور اکثریت اعضای هیات مدیره خانه تئاتر و »شهرام 

کرمی« مدیرکل اداره کل هنرهای نمایشی برگزار شد.
در این جلسه آنچه » اتفاقات اخیر و رویکرد جدید قوه قضائیه و شورای نظارت در 
سختگیری بعضا بی مورد نسبت به نمایشنامه ها و نمایش ها« عنوان گردید، بررسی 
شد و اعضای هیات مدیره نگرانی خود را از وضعیت موجود اعالم کردند و ضمن بیان 
همکاری با مدیر اداره کل هنرهای نمایشی از وی خواستند: »نگرانی هیات مدیره را 
به اطالع وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونت هنری برساند و حمایت از جریان 

سالم هنر و تئاتر را طلب کند.«
عالوه بر این هیات مدیره خانه تئاتر از کرمی خواست که در سیاست گذاری تئاتر 
بیشتر از پیش کنشگر باشد و پیشاهنگی کند تا بتوان پیش از وقوع هر اتفاقی که 

حقوق هنرمندان را بی دلیل تضییع می کند پیشگیری شود.
هیات مدیره خانه تئاتر همچنین اعالم کرد که معتقد است اداره کل هنرهای 
نمایشی باید نسبت به انتظاراتش از هنرمندان و همینطور فضای فعالیت تئاتر اعالم 
موضع کند و میزان اطالع رسانی در وقایع را برای هنرمندان این عرصه بیشتر کند.

خانه تئاتر خود را در قبال صیانت از حقوق معنوی و مادی هنرمندان تئاتر 
مسئول دانسته و تمام موضوعات اخیر را به دقت رصد کرده و اجازه نمی دهد حقوق 

هنرمندان تئاتر تضییع شود.
کرمی نیز با اعالم اینکه فضا به سمت نظم و آرامش در حال حرکت است، وعده داد 

تا یک ماه آینده مجددا موارد روال طبیعی خود را طی خواهند کرد.
وی ضمن بیان اینکه بخشی از صیانت از فضای تئاتر به عهده اهالی تئاتر است، 
خواستار انسجام درونی تئاتری ها در پیشگیری از مواردی شد که ممکن است 

وجاهت تئاتر را مورد تاثیر قرار دهند.
رفع  را در جهت  و روشن خود  پیشنهادات مصداقی  نیز  اعضاء هیات مدیره 

مشکالت و موانع موجود ارائه کردند.

اخبار
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قطعه حامد زمانی برای اربعین حسینی
در آستانه فرا رسیدن اربعین حسینی، قطعه »سرانجام« اثر حامد زمانی منتشر شد. به گزارش ایسنا، به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی، قطعه »سرانجام« تازه ترین اثر حامد زمانی منتشر شد. این قطعه موسیقی که به زبان فارسی و عربی 

منتشر شده، با ترانه ای از قاسم صرافان و مرتضی آل کثیر، ملودی حامد زمانی و تنظیم امیر جمال فرد، توسط استودیو ایستاده و به سفارش موسسه منتظران منجی تولید شده است.

برگریزان همواره با شعر همراه بوده است

پاییز شاعران چه رنگی است؟

مدیرعامل خانه موسیقی: امروز بیش از همیشه نگرانم

از صداهای ناهنجار می نالیم نه موسیقی پاپ
به  من  گفت:  ایرانی  اصیل  موسیقی  درباره  موسیقی  خانه  عامل  مدیر 
عنوان مدیرعامل خانه موسیقی و خواننده ای که سال ها زحمت کشیدم 
امروز بیش از همیشه نگران هستم. ما باید بتوانیم فضا را عوض کنیم یا 
نگذاریم چراغ خاموش شود. جوان هایی که با انگیزه زحمت می کشند کم 

نداریم اما متاسفانه دیده نمی شوند.
با  است  قرار  که  پژوهشی«  »کنسرت های  خبری  نشست  ایسنا،  گزارش  به 
همکاری خانه موسیقی و خانه هنرمندان ایران روی صحنه بروند، صبح ششم 

آبان  ماه در خانه هنرمندان برگزار شد.
در حالی که اعالم شده بود مجید رجبی معمار )مدیرعامل خانه هنرمندان( 
قرار است در این برنامه حضور داشته باشد توسط حمیدرضا نوربخش )مدیرعامل 
خانه موسیقی( اعالم شد او به دلیل کسالت نتوانسته در این نشست حضور داشته 

باشد. این موضوع باعث تاخیر در برگزاری این نشست شد.
در ابتدا حمیدرضا نوربخش اظهار کرد: ما بیشترین تالشمان برای این است که 

بتوانیم جریان هنری موسیقی به ویژه موسیقی اصیل را زنده نگه داریم.
موسیقایی  و گفت: صبغه  اشاره کرد  فضای مجازی  و  رسانه ها  به گستره  او 
ماهواره ها، موسیقی اصیل ما نیست و بیشتر به انواع پاپ اختصاص دارد. این ها به 

نوعی ضایعه سازی می کند.
او ادامه داد: من به عنوان مدیر عامل خانه موسیقی و خواننده که سال ها زحمت 
کشیدیدم امروز بیش از همیشه نگران هستم. ما باید بتوانیم فضا را عوض کنیم یا 
نگذاریم چراغ خاموش شود. جوان هایی که با انگیزه زحمت می کشند کم نداریم 

اما متاسفانه دیده نمی شوند.
این خواننده آواز گفت: من به عنوان مدرس آواز در این 30 سال ده ها خواننده 
تربیت کردم که خیلی شایستگی داشتند، اما واقعیت این است خیلی هایشان 
دیگر نیستند و نتوانستند در عرصه موسیقی عرض اندام کنند. این جای تاسف 
دارد. آیا بضاعت کشور ما چهار، پنج خواننده است؟ خیلی افراد شایسته در گوشه 
و کنار کشور هستند. کشور پر از استعداد است اما چگونه باید مردم آن ها را 

بشناسند؟
رسانه ملی که هیچ کاری انجام نمی دهد

او بیان کرد: رسانه ملی که هیچ کاری انجام نمی دهد. در دوره ای رسانه قالب 
رادیو بود امروز این تریبون نیست و هنرمند باید با چنگ و دندان بجنگد تا بتواند 
مخاطب جذب کرده و با او ارتباط برقرار کند. مجموعه مدیریت فرهنگی هم 
بدون تعارف کاری انجام نداده است و وزارت ارشاد بخش حمایتی اش در زمینه 

موسیقی اتفاق نیفتاده است.
او بیان کرد: بخشی از گروه هایی که کار می کنند شانس همراهشان بوده است 
و این اتفاق در یک بستر طبیعی رخ نداده است. ما به سهم خودمان تالش کردیم 

و می کنیم اما بیش از همه رسانه باید کمک کند.
نوربخش گفت: ما در خانه موسیقی سعی کردیم تالش هایی هرچند کوچک 
اما در بضاعتمان انجام بدهیم. می دانید بضاعت مالی نداریم اما تالش کردیم به 
عنوان واسط بتوانیم امکاناتی جذب کنیم و بستری فراهم کنیم که گروه ها بتوانند 

فعالیت کنند.
مدیرعامل خانه موسیقی در ادامه از خانه هنرمندان و همکاری اش تشکر کرد.

خانه  همکاری  با  فراخوانی  ما  کرد:  بیان  پژوهشی  کنسرت های  درباره  او 
هنرمندان دادیم که گروه هایی که درخواست دارند بیایند. تعدادی اعالم آمادگی 
کردند. این جریان ادامه خواهد داشت و محدود به این گروه ها نخواهد بود اما 
اجماال تا به حال این برنامه ها اجرا خواهد شد. او توضیح داد که بلیت فروشی این 
رویداد که از 23 آبان تا 20 دی ماه برگزار می شود، 1۴ آبان ماه آغاز خواهد شد.

این  در  است  قرار  که  رسید  گروه ها  برخی  نماینده های  به  نوبت  ادامه  در 
کنسرت های پژوهشی اجرا داشته باشند.

برای  مستمر  فعالیت  امکان  کرد:  بیان  بوم(  گروه  )سرپرست  سراجی  سپهر 
ما وجود نداشته است. گروه ما تمام تحصیل کرده هستند. موسیقی ای که کار 
می کنیم موسیقی ایرانی است. ما از دستگاه استفاده می کنیم اما بر مبنای نظام 

دستگاه نیست.
به  دوره ای جریانی  نوداگران( گفت:  گروه  )سرپرست  پویا محمدی  ادامه  در 
وجود آمد بین هنرمندان و خانه موسیقی و من جزو منتقدان بودم اما منتقد 
نباید یک گوشه بنشیند باید صحبت کنیم تا نظام موسیقی درست شود. هرجا 
نقطه ضعفی دارد یا قوتی. به همدستانمان فضایی داده شود که کارشان را انجام 

بدهند و این اتفاق افتاد که باعث خوشحالی است.
سال 89  از  کرد:  اظهار  نیز  کاشان(  موسیقی  گروه  )سرپرست  خلیق  مجید 
کنسرت هایی در کاشان داشتیم اما حق استفاده از نوازنده خانم نداشتیم. حتی 
اصرار می شد خانم ها و آقایان جدا شوند. یکی از دالیلی که خوشحال می شویم 
از مرزها خارج شویم همین است. جالب است می توانند بازیگر تئاتر باشند اما 

نمی توانند با حجاب کامل روی صحنه بنوازند.
است.  بوده  پایداری  اما  با ضرر  ما  اجراهای  به هر حال همه  تا  داد:  ادامه  او 
امیدوارم ما توانمندتر شویم. موسیقی ای که مردم می شناسند سطح پایین است. 

ممکن است نسلی فدا شود اما زحمات باید زیاد شود هم ما و هم نهادها.
نوربخش نیز در این زمینه گفت: یکی از اعتراضات جدی ما همین مشکالت 
پیش روی نوازندگان خانم است و خود اداره ارشاد به آنها اجازه نمی دهد. این 

چندگانگی را چگونه می توان در وزارت ارشاد توجیه کرد؟
مهدی قاسمی )سرپرست گروه سرشک( هم بیان کرد: در برخی شهرها بانوان 
نوازنده نمی توانند روی صحنه بروند اما من از شهری آمدم که ما اجازه کنسرت 

گذاشتن نداریم.
او ادامه داد: ما در سال 9۵ کنسرتی در قم گذاشتیم به نام گروه مهبد که به 
خاطر یکسری شیطنت ها برای وزیر ارشاد و مدیرکل ارشاد قم مشکالتی پیش 
آمد. این کنسرت هیچ مشکلی نداشت، این کنسرت پیش از آغاز ماه محرم برگزار 
شد. نوازندگان ما به احترام ماه محرم همه مشکی پوشیده بودند. این کنسرت در 

هفته دفاع مقدس بود و قطعه شهیدان خدایی در آن اجرا شد.
باید بدانید خانه هنرمندان با چه مشکالتی دست و پنجه نرم می کند

در بخش دیگر این نشست نوربخش به عنوان عضو شورای عالی خانه هنرمندان 
ایران درباره انتقادات مبنی بر کم بودن برنامه های موسیقایی در این خانه گفت: 
اینجا خانه هنرمندان است. باید بدانید با چه مشکالت کوچک و بزرگی دست و 
پنجه نرم می کند. این خانه بیشترین مسئله را دارد. به شکلی که دوستان تصمیم 
می گرفتند مدتی فعالیت نکند. تغییر و تحوالت شهرداری تهران مسائل مهمی 
تا به حال  اداره خودش هزینه کمی ندارد.  اینجا برای  است و کوچک نیست. 
عمدتا با کمک شهرداری تهران و بخش های از فضاهای رستوران و کافه، هزینه ها 

را تامین می کرده است.
او ادامه داد: اما اینگونه نیست مدیران دست روی دست گذاشته باشند و تماشا 
کنند. مجموعه شورای عالی را چگونه می توان سرپا نگه داشت که مختل نشود. 
ممکن است این اشکال به مجموعه مدیریت وارد باشد. جایی مثل بنیاد رودکی 
برای  پیش تر  ما  کند.  تامین  فضاهایش  اجاره  از  را  هزینه اش  است  مجبور  که 
سالن های بنیاد رودکی تخفیف می گرفتیم و گاهی رایگان در اختیارمان گذاشته 
می شد. االن وقتی می رویم مدیر آن قدر گریه می کند که آدم دلش می سوزد. اگر 

تقصیری متوجه کسی باشد از نهادهای باالدستی است.

سپس مونا رحمانی )مدیر روابط عمومی خانه هنرمندان( درباره دلیل حضور 
نداشتن رجبی معمار در این جلسه، گفت که او به یک جلسه اضطراری رفته است.
رحمانی  که در ادامه به گله خبرنگاران و نوربخش مواجه شد، کسالت حال 
مدیرعامل خانه هنرمندان را تایید کرد و گفت: با همان حالشان به آن جلسه 

رفتند.
او در ادامه درباره برنامه های موسیقایی خانه هنرمندان بیان کرد: خانه دو سالن 
بیشتر ندارد که یکی از آن ها سالن شهناز است که امکان برگزاری کنسرت دارد.

انجمن عضو شورای خانه هستند که گستره و تنوع  ادامه داد: 12  رحمانی 
فعالیت و درخواست آن ها بسیار زیاد است. از طرفی ما به مناسبت های مذهبی 
در همه سال نمی توانیم موسیقی داشته باشیم بنابراین سهم موسیقی در خانه 
کاهش پیدا می کند. اما پیشنهاد می کنم دوستان بیالن های کاری را مشاهده 
کنند که در حوزه موسیقی تالش کردیم در سهمی که داریم اتفاقات رخ بدهند.

او همچنین قول داد: تا آخر هفته بیالن کاری منتشر می شود.
او درباره اینکه چرا برنامه هنرمندان خارجی نسبت به هنرمندان داخلی در خانه 
هنرمندان بیشتر است؟ با اشاره به برگزاری هفته استرالیا و ایتالیا، اظهار کرد: 
یکی از وظایف عرصه فرهنگ و هنر معرفی ملت ها به یکدیگر است. این اتفاق 
در زمان هایی که مورد درخواست 12 انجمن باشد رخ نمی دهد و ما از زمان های 

فعال خانه استفاده نمی کنیم.
در بخش پایانی این نشست نیز نوربخش درباره موسیقی پاپ اظهار کرد: من 
نگفته ام با موسیقی پاپ مخالف هستم اما آنچه درباره اش ناله می کنیم شنیدن 
صدای ناهنجار است. من این موضوع را به آقای ترابی مدیر کل دفتر موسیقی 
وجود  نظارت  باید  موسیقی  مساله  روی  باید  که  گفتم  بارها  هم  ارشاد  وزارت 

داشته باشد.
او با بیان اینکه درباره نظارت روی موسیقی با مدیر کل دفتر موسیقی صحبت 
کرده است، ادامه داد: موسیقی سنتی ما دارد از دست می رود، باید ببینیم چرا ساز 
و آواز ایرانی در حال فراموشی است؟ باید به داد این گوهر ارزشمند رسید. ذائقه 
قابل تربیت است. مصیبت دیگری که داریم به کمرنگ شدن آواز هم برمی گردد. 

شما مطمئن باشید هرجا آواز خوب باشد مردم آن را می شنوند.


