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    زينب امجديان
رهبر انقالب در دي�دار اخير جمعي از 
استادان زبان و ادب پارسي و شاعران 
جوان از ولنگاري زباني و ساخت لفظي 
بسيار نازل برخي ترانه ها انتقاد كرده 
و به صراحت اظهار گله مندي كردند و 
فرمودند كه نگران زبان فارسي هستند. 
»جوان« با حس�ين قرايي، سرپرست 
هنرس�تان صدا وس�يما و فعال عرصه 
فرهنگ درباره راهكارهاي رفع دغدغه 
رهب�ري در اين ب�اره و نيز پيش�رفت 
ش�عر انق�الب گفت وگو كرده اس�ت. 

    
حسين قرايي در اين گفت وگو ابتدا درباره 
جريان شعر انقالب گفت: »موضوع مهمي 
در بيانات رهبر معظم انقالب درخصوص 
پيشللرفت جريان شللعر انقللالب وجود 
داشت. واقعاً اينطور است. امروز پيشرفت 
شعر انقالب قابل رؤيت و ستودني است. 
يعني در حوزه هاي مختلف و قالب هاي 
گوناگون شللعري مانند غللزل، رباعي، 
دوبيتي، مثنوي و شللعر نو در همه اينها 
حرف براي گفتن داريم. شللاعران عصر 
انقالب مانند محمدرضا آقاسللي، قيصر 
امين پور و سيدحسللن حسللني حرف 
مللردم زمانه خودشللان را زدنللد و پاي 
حرف هايشان هم ايستادند. خيلي از اين 
شعر ها اكنون در اختيار عموم قرار دارد. 

اين نكته درست و مهمي است.«
وي درخصللوص انتقللاد رهبللر انقالب از 
ولنگاري زبان و پخش ترانه هاي سطح پايين 
از صداوسلليما گفت: »در بحث ولنگاري 
زباني در صداوسيما كه حضرت آقا اشاره 
داشللتند بايد بگويم كه دانشگاه سازمان 
صداوسلليما االن در رشللته هاي مختلف 
نيرو تربيت مي كند. در حوزه هاي رسانه، 
كارگرداني، انيميشللن و چند حوزه ديگر 
دانشجو مي گيرد و به نظرم تا حدودي هم 
موفق بوده است. الزم است در حوزه شعر و 
ترانه هم ورود كند و دانشجو بگيرد و كادر 
تربيت كند. حتي مي تواند يك دانشكده 
مسللتقل، يك اتاق فكر مستقل يا شوراي 
ويژه براي ايللن كار راه اندازي كند. فضايي 
باشد براي اينكه مثالً شعرها و ترانه ها قبل از 
اينكه به سمع مخاطبان عمومي برسد، آنجا 
مورد بحث و بررسي قرار گيرد. به اصطالح 
چكش كاري و نقد شود تا جلوي بروز و ظهور 
ولنگاري گرفته شود. اگر اينگونه شود امور 
سامان بهتري پيدا مي كند و هر كار سطح 

پايين و نازل مجوز پخش را از صداوسيما 
نمي گيرد. به نظر من بهترين راه حل براي 
حل اين مسللئله انجام دو كار است؛ يكي 
اينكه نيرو تربيت شود و دوم تشكيل شوراي 
شعر و ترانه در صداوسيما كه خيلي مي تواند 

در اين زمينه كمك كند.« 
   از مشهد تا ژوهانسبورگ

اين پژوهشللگر ادبي و نويسللنده درباره 
دسللتاوردهاي ديدار ساالنه شللاعران با 
رهبر انقالب مي گويد: »من كتابي دارم 
به نام »از مشهد تا ژوهانسبورگ« كه در 
آن به طور مفصل چگونگي شللكل گيري 
جلسللات ديدار شللاعران با رهبر حكيم 
انقالب آمده است. اين جلسات واقعاً يك 
فرصت مغتنم است. نگاه رهبر انقالب به 
مقوله شعر و شاعري واقعاً حكيمانه است. 

خللودش ارائه يك سللبك و طريق براي 
شاعران است. ايشان به عنوان عالي ترين 
مقام كشوري سللاالنه وقت مي گذارند و 
شعر و سخن شاعران جوان و پيشكسوت 
از سراسر كشور بلكه از ديگر كشورهاي 
فارسي زبان را مي شنود. اين خيلي مهم 
اسللت. بايد الگوي ديگر مسللئوالن قرار 
گيرد. به نظر من ديگر مسئوالن كشوري 
در حوزه هاي فرهنگي مثل رئيس جمهور، 
وزيللر فرهنگ و ارشللاد اسللالمي، وزير 
آمللوزش و پرورش، حتي ائملله جمعه و 
ديگر روحانيون و استادان زبان فارسي كه 
تريبون دارند، اينها شاعران شهر و استان 
و كشور را حسب مورد جمع كنند و با آنها 
همنشيني و هم انديشي داشته باشند. اين 
كار موجب مي شود به تالش ها براي حفظ 
زبان فارسي و جهت دهي به شعر شاعران، 
ضريب داده شود. وقتي يك امام جمعه با 
شاعر و ترانه سراي شهر و استان خودش 
مي نشلليند و حرف مي شللنود و سخن 
مي گويد اين كار ضريللب پيدا مي كند و 
تأثيرش بيشتر مي شللود. چه عيبي دارد 
اينها اين نگاه را به پيروي از رهبري انجام 
دهنللد؟  نگاه هللا و كارها نقد شللود و در 
همانجا و در همان مرحله اصالح شود تا 
كار غلط به سطوح باالتر سرايت نكند و ما 
شاهد ولنگاري و كار سطح پايين در سطح 
بااليي چون صداوسلليما و دستگاه هاي 

دولتي و غيردولتي نباشيم. به نظرم اين 
ولنگاري خيلي راحت قابل كنترل و قابل 

اصالح است البته اگر بخواهيم.« 
   تقويت ادبيات در صدا و سيما

سرپرسللت هنرسللتان صداوسلليما در 
خصوص تأثير رسللانه ملللي در ارتقاي 
سللطح ترانه ها معتقد اسللت: »به نظرم 
رسللانه ملي چه صدا و چه سيما خيلي 
مي توانللد مؤثر باشللد. چللون فراگيري 
زيادي دارند. دقيقه به دقيقه اين رسانه 
مخاطللب دارد. كسللي كه در ماشللين 
نشسللته و در حال گوش دادن به راديو 
فرهنگ است، كسي كه در منزل در حال 
تماشاي تلويزيون است براي اين رسانه 
يك فرصت ايجاد مي كند تا تأثيرگذاري 
خودش را نشللان دهد. بايد گروه ادبيات 
و به خصوص ادبيات انقالب اسللالمي در 
صداوسيما در شبكه هاي مختلف تقويت 
شللود. من اين را هم از دانشگاه سازمان 
صداوسلليما مطالبه مي كنللم. آنها بايد 
تربيت نيرو در اين زمينه را جدي بگيرند. 
نيرو تربيت كنند و به سللازمان گسلليل 
دارند. اين اتفاق بايد بيفتد. به خصوص كه 
حاال اصالح روند موجود مطالبه رهبري 
هم اسللت. صداوسلليما بايد به موضوع 
پرورش شاعر و ترانه سرا ورود كند و براي 
آن سللرمايه گذاري كند. اين پيشللنهاد 
در همان شوراي شللعر و ترانه مي تواند 

پخته و تكميل شود. با شللناختي كه از 
رئيس صداوسلليما و برخي دوستان در 
آنجا دارم، به نظرم اين كار شدني است و 

اتفاق خواهد افتاد.« 
رهبر انقللالب در ديدار اخير با شللاعران 
فرمودند: »ما بايد حرمت زبان را حفظ كنيم 
و اجازه نداريم با بي مباالتي آن را به دست 
فالن ترانه سراي بي هنر بدهيم كه الفاظ 
را خراب كند و بعد نيللز با پول بيت المال 
در صداوسلليما و دسللتگاه هاي دولتي و 
غيردولتي پخش شللود.« قرايللي درباره 
راه هاي رفع اين دغدغه رهبري مي گويد: 
»از اين منظر بيشترين تأكيد من همان 
نكته آموزشي است. يعني بايد ترانه سرا 
آموزش دهيم. البته دستگاه ها و نهادهاي 
ديگر فرهنگي هم به جز صداوسيما بايد 
در بحث شللعر و ترانه ورود كنند. آنها هم 
بايد كار آموزشي خود را انجام دهند و نيرو 
پرورش دهند. آن شوراي شعر و ترانه هم 
كار خود را پيگيري كند. البته بايد بگويم 
كه يكسللري كارهاي خوبي در اين چند 
ساله اخير به ويژه در بسلليج صداوسيما 
صورت گرفت كه واقعاً جزو كارهاي فاخر 
قلمداد مي شود. اگر ما بتوانيم اين نگاه را در 
صداوسيما تقويت كنيم و تسريع ببخشيم، 
فكر مي كنم خيلي از دغدغه هاي موجود 
رفع مي شود. نمونه آنها كاري بود كه آقاي 
مفيدي كيا توليد كرد كه شعرهاي احمد 
بابايي بود. به نظرم كار بسيار خوبي بود. از 
اين نمونه ها چند مورد ديگر هم داريم كه 
بايد بيشتر شود تا جايگاه ترانه و خاصه شعر 

انقالب تقويت شود. 
از قرايي مي پرسللم شللما بر ايللن باور 
هستيد كه صداوسلليما به لحاظ نيروي 
انساني مشللكل دارد؟ او پاسخ مي دهد: 
»مي خواهيد حرفي بزنم تللا از آن براي 
شللما تيتر بيللرون بيايللد؟! تأكيد من 
همچنان روي دانشللگاه است كه عرض 
كردم. به نظرم دانشللگاه صداوسيما در 
سللال هاي اخير در مسللير خوبي دارد 
حركت مي كنللد. ايللن امللور را جدي 
مي گيللرد و ايللن خيلللي مهم اسللت. 
صداوسلليما هرچه بتواند جنبه علمي و 
دانشگاهي خود را تقويت كند به همان 

ميزان ضعف هايش كمتر مي شود.« 
قرايي در پايان يك پيشنهاد هم مي دهد: 
»پيشللنهاد مي كنم كه جبهه فرهنگي 
انقالب در حوزه ترانه تشللكيل شود و با 

قدرت فعاليت نمايد.«
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بايد گروه ادبيات و به خصوص 
ادبي�ات انقالب اس�المي در 
صداوس�يما در ش�بكه هاي 
مختلف تقويت شود. من اين 
را هم از دانش�گاه س�ازمان 
صداوس�يما مطالبه مي كنم. 
آنها بايد تربي�ت نيرو در اين 

زمينه را جدي بگيرند

نمايش فيلم هاي عمار با موضوع 
افغانستان در پويش »برادري«

اكران كنندگان مردمي عمار در سراسر كشور، پويش »برادري« 
را با هدف حمايت از خواهران و برادران افغانستاني كليد زدند. 
به گزارش »جللوان« به نقللل از »عمار فيلللم«، اكران كنندگان 
مردمي عمار در سراسر كشور، پويش »برادري« را به همراه اكران 
فيلم هاي جشللنواره عمار با موضوع افغانستان و با هدف حمايت 
از خواهران و برادران افغانستاني كليد زدند كه اين پويش تا روز 

پنج شنبه، ۹ خردادماه ادامه خواهد داشت.
  بر اسللاس اين گزارش، با توجه به صحبت هاي نسنجيده اخير 
يكي از مسللئوالن در مورد مهاجللران افغانسللتاني مقيم ايران، 
اكران كننده هاي مردمي سراسللر كشللور در اقدامللي ابتكاري و 
خودجوش، پويش »برادري« را در مدت زمان يك هفته در سراسر 

كشور برگزار مي كنند. 
تا امروز و در قالب پويش »برادري«، آثار جشللنواره مردمي فيلم 
عمار با موضوع افغانسللتان، در شهرهاي چناران، ميناب، نهاوند، 
فراشللبند، باغملك و نيك شهر اكران شده اسللت. در اين ميان، 
شهرهاي فراشبند و نهاوند نسبت به ساير شهرهاي كشور فعال تر 
ظاهر شدند و فيلم هاي جشنواره عمار را در مصالي نماز جمعه، 

مدارس و بقاع متبركه نمايش دادند.  
در اين پويش، مسللتندهاي »فرمانده«، »مادرانه«، »پسللرم« و 
»مأموريت خدا« در كنار فيلم داستاني »جمعه گل« و نماهنگ 
»وارثيللن«، براي مخاطبللان و عالقه منللدان اكران مي شللود و 
همچنين كتاب »از دشللت ليلي تا جزيره مجنون« كه در مورد 
شهداي افغانستاني دفاع مقدس و نوشته »محمدسرور رجايي« 
است، براي مخاطبان معرفي و توزيع مي شود.  عالقه مندان براي 
 دريافت اين فيلم ها و پيوستن به پويش برادري، مي توانند به سايت

 Ekran. AmmarFilm. Ir  مراجعه كنند.

 فيلم ترنس ماليك 
منتقدان كن را ۲ دسته كرده است

فيلِم درام�ي درب�اره جنگ جهان�ي دوم كه ترن�س ماليك 
كارگردان امريكايي ساخته است به يكي از بحث برانگيزترين 
پيش نمايش هاي فس�تيوال فيلم كن ۲۰۱۹ بدل ش�ده است. 
به گزارش مهر به نقل از آسوشيتدپرس، نمايش فيلم »يك زندگي 
پنهان« ساخته ترنس ماليك كه در جشنواره كن امسال در بخش 
رقابتي به نمايش درآمد منتقدان را به دو دسللته تقسلليم كرده 
اسللت؛ شللماري از منتقدان مي گويند اين كارگردان يك استاد 
سينماسللت كه در اوج كارش قرار دارد و ديگران مي گويند اين 
فيلمي ضعيف است.  »يك زندگي پنهان« درباره مردي اتريشي 

است كه نمي پذيرد براي آلمان نازي بجنگد.
 اين فيلم امسللال يكي از كانديداهاي دريافت جايزه نخل طالي 
كن اسللت و اين در حالي اسللت كه ماليك سللال ۲۰۱۱ با فيلم 
»درخت زندگي« يك بار نخل طال را برده است.   داستان اين فيلم 
در منطقه برفي كوه هاي آلپ آغاز مي شود و بعد تبديل به درامي 
مي شود كه داسللتانش در يك زندان به وقوع مي پيوندد. تقريباً 
تمام منتقدان از آن به خاطللر فيلمبرداري فوق العاده اش تجليل 
كرده اند و گفته اند فيلم به زيبايي توانسته پس زمينه هاي طبيعي 

و لحظه هاي صميمي خانوادگي را به تصوير بكشد.
  آگوست ديل كه نقش شخصيت اصلي داستان را بازي مي كند 
در كنفرانللس خبري جشللنواره گفت: ماليك طللي كل مراحل 
فيلمبرداري به ما آزادي بسللياري داد و در عيللن حال زاويه ها و 
لنزهاي بسلليار گسللترده اي را انتخاب كرد كه اجازه مي داد كل 
صحنه را در اختيار داشته باشد.  اما ماليك كه از حضور در مجامع 
عمومي خودداري مي كند و در پيش نمايش فرش قرمز فيلمش و 
رخداد رسانه اي هم حاضر نبود، تقريباً در تمام موارد ديگر باعث 

اختالف نظر منتقدان شده است. 
ماليك يكي از رقباي كوئنتين تارانتينو اسللت كلله با فيلم درام 
پرستاره اش »روزي روزگاري در هاليوود« بازگشته است. از ديگر 
چهره هاي اصلي رقابت امسللال فيلللم نيمه اتوبيوگرافيكي پدرو 

آلمادوار يعني »درد و شكوه« است.

هوشنگ جاويد مطرح كرد
 »موسيقي رمضان« 

براي ارشاد اهميت ندارد
پژوهشگر شناخته شده موسيقي اقوام ايران با اشاره 
به جاي خالي مناجات خواني ها و آيين هاي موسيقايي 
مرتبط ب�ا ماه مب�ارك رمض�ان، از كم توجهي وزارت 
فرهنگ و ارش�اد اس�المي در اين ح�وزه انتقاد كرد. 
هوشنگ جاويد، مدرس و پژوهشگر صاحب نام موسيقي 
آييني و نواحي كشورمان در گفت وگو با مهر گفت: متأسفانه 
طي سللال هاي اخير شللرايط به گونه اي بللوده كه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسللالمي كمترين حمايت را از موسيقي 
آييني ما انجام داده اسللت. گويي اينكه مديران اين نهاد 
دولتي تصميم چنداني براي حمايت جدي از موسلليقي 
ايراني نداشللته و عمده توجه خود را روي موسلليقي پاپ 
معطوف كرده اند.  وي ادامه داد: با اين حساب هيچ انتظاري 
نمي توان داشت كه موسيقي رمضان كه يكي از گونه هاي 
ناب و پرمخاطب بللراي مردم ايران اسللت، بتواند جايگاه 
ارزشمندي در حوزه اجرا و مسائل مرتبط با آن داشته باشد. 
البته در اين ميان در شهرداري تهران، طي سال هاي گذشته 
و در زماني كه بابك ربوخه امور موسيقي سازمان فرهنگي- 
هنري شللهرداري تهران را به عهده داشللت، فعاليت هاي 
خوبي در حوزه موسيقي آييني انجام گرفت اما بهانه كمبود 

بودجه، كارهاي خوب اين عرصه را نيز متوقف كرد. 
جاويد افزود: من خوب به خاطر دارم كه در مجموعه هايي 
چون فرهنگسللراي بهمن تهران، اتفاقات بسيار ارزشمند 
و پرمخاطبللي پيرامون موضوعاتي چللون مناجات خواني 
و مناقب خواني مي افتاد. در گذشللته ما شللاهد برگزاري 
جشنواره »سروش ستايش« در ماه مبارك رمضان بوديم 
كه اختصاصاً به مناجات خواني و اذان گويي مي پرداخت و 
حتي از خروجي اين رويداد آلبوم هايي هم وارد بازار شللد 
كه در زمان خود مورد استقبال قرار گرفت. اما چقدر حيف 
كه اين رويدادهاي تأثيرگللذار رفته رفته وارد چالش هايي 
شد كه به تعطيلي كاملشان منجر شللد.  وي ادامه داد: من 
يادم مي آيد در سال ۱۳۸۳ جشللنواره اي به نام جشنواره 
هنرهاي قرآني توسللط دولت برگزار مي شد كه من مدير 
بخش موسلليقي آييني آن بودم. اتفاقاً در ايللن رويداد بود 
كه تعدادي از گروه هاي معتبر موسيقي آييني طي سه روز 
برنامه هاي مختلفي را در حوزه هاي مناجات خواني برگزار 
كردند كه واقعاً براي مخاطبان شعف انگيز بود.  جاويد گفت: 
متأسفانه باز هم بايد ابراز تأسللف كرد كه وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي هيچ استقبالي از طرح هاي مرتبط با موسيقي 
آييني ما نمي كند. الاقل من در اين چهار سال گذشته نديدم 
كه عنوان »موسيقي رمضان« جزو برنامه هاي نهاد عريض 
و طويلي چون وزارت ارشاد باشللد. اما تا آنجا كه مي شود 
موسيقي پاپ هر روز از وضعيت بهتري برخوردار مي شود و 

مورد توجه مديران قرار مي گيرد. 
وي تصريح كرد: اصوالً وزارت ارشاد اكنون تبديل به جايگاهي 
شده كه برنامه اي براي ارتقاي موسيقي ايراني در آن وجود 
نداشته و بيشللتر به يك مجموعه دولتي مي ماند كه با همه 
موضوعات به شكلي كارمندي برخورد مي شود. باز هم بايد 
تأسف خورد از اينكه به بهانه بودجه موسيقي ايراني و آييني 
در انتهاي صف توجه قرار مي گيرد و اين پارتي بازي و روابط 
است كه مي تواند حاكم بر سياستگذاري هاي موسيقايي باشد؛ 
موضوعي كه اگر توجه بيشتري به آن مي شد ما مي توانستيم 
مانند چندين دهه پيش شاهد ظهور و بروز خوانندگان مذهبي 
باشيم كه مداح و ستايشگر صرف نيستند، بلكه خوانندگاني 
هستند كه با در نظر گرفتن مؤلفه هاي موسيقي آوازي ايران 
مفاهيم مذهبي را به زيباترين شكل ارائه مي دهند.  جاويد در 
پايان گفت: اگر دوستان در جايگاه هاي مختلف مدام بحث 
حمايت از موسلليقي و آواز ايراني را سر مي دهند پس شكل 
اجرايي آن كجاسللت؟ من نمي دانم تا چلله زماني بايد اين 
پُزهاي دروغين را بشنويم و به معنا و مفهوم واقعي كلمه شاهد 
حمايت اصولي و اجرايي از موسيقي اي نباشيم كه سال هاست 

جاي خالي آن را در موسيقي كشورمان حس مي كنيم. 

   معصومه طاهری
به دليل رشدنيافتگي سيستم ريلي در كشور، مهم ترين 
خطوط ارتباطي، اتوبوس هاي بين شهري هستند كه 
اخيراً همگام با توسعه تكنولوژي، اين اتوبوس ها براي 
آسايش و خستگي كمتر مسافران به سيستم تصويري 
مجهز شللده اند كه آنها را به يك ابللزار مهم فرهنگي 
تبديل كرده است؛ اتوبوس هاي جديد داراي مانيتور و 
سيستم چندرسانه اي هستند كه آپشن هاي مختلف 
مثل بازي، موسيقي انواع فيلم هاي داخلي و خارجي و 
انيميشن دارند؛ همچنين امكاناتي كه برخي از آنها 
هنوز در ايران مورد بهره برداري قرار نگرفته است؛ مثل 
پخش برنامه هاي تلويزيوني و واي فاي اينترنت.  درواقع 
با پيشرفت هاي تكنولوژي سيستم حمل و نقل خود به 
يك دستگاه عظيم فرهنگي تبديل شده كه ديگر صرف 

سرگرمي و گذر زمان در آن مطرح نيست. 
 اما از ديرباز فيلم هاي اتوبوسللي كه قسمتي از بازار 
ويدئوكلوپ ها را به خود اختصاص داده اند، مقوله اي 

بوده كه مورد نقد و بررسي رسانه ها قرار گرفته است. 
اين فيلم ها دو دسته هستند؛ اول فيلم هاي سينمايي 
كه پللس از اكران به شللبكه هاي خانگللي مي روند 
و در اتوبوس ها پخللش مي شللوند و دوم آثار زرد و 
تجربي كه صرفاً براي همين پخش اتوبوسي ساخته 
مي شللوند و عموماً داراي تم طنز و كمدي هستند. 
اين آثار همانطور كه از نامشان هم برمي آيد بيشتر از 
اينكه قصه و كارگرداني قوي داشته باشند براساس 
شخصيت ها و بازيگران مشللهور توليد مي شوند كه 
پرداختن به آن هم مقوله اي جداست اما حداقل در 
اتوبوس هاي مانيتوردار امكان انتخاب مسافر وجود 
دارد كه باعث مي شود اين آثار كه سيستم فرهنگي 
كشور نتوانسته بود آن را بهينه كند در كورس رقابت 
حذف شللود و اين مسئله از محاسللن تكنولوژي و 
پيشرفت محسللوب مي گردد؛ چه اينكه قبل از اين 
راننده يك آهنگ براي خودش مي گذاشللت و بقيه 
مجبور بودند موافق يا مخالف براي چند ساعت آن 

را گوش بدهند. به نوعي راننده محوري در اتوبوس 
حاكم بود ولي سير تكنولوژي باعث شد تا سيستم 
حمل و نقل كشللوري به سمت مشللتري محوري 
حركت كند و با پخش فيلم اقدام به جذب و رضايت 
مشتري داشته باشللند )البته در صورت عموميت و 

فراگيري اين نوع اتوبوس ها(.
درواقع اتوبوس هاي مانيتوردار فضا و بازار جديدي 
براي فرهنگ ايجاد كرده است؛ بازاري كه مي تواند 
از بازي هاي كامپيوتري تا معرفي خواننده هاي جوان 
يا آثار سللينمايي با كمترين هزينه حمايت كند. اما 
با توجه به جديد بودن اين تسللهيالت، بيشتر از هر 
چيز ساليق رانندگان حرف اول را در اين بازار جديد 
مي زند. بازاري كه مي تواند هم باعث اشللتغال و هم 
رونق توليد ملي شود به خاطر عدم نظارت فرهنگي تا 
حدودي دچار سردرگمي است. در همين رابطه چند 
روز پيش سوار اتوبوسللي در خط تهران به اصفهان 
شدم. با كمال تعجب در ليست موسيقي هاي اتوبوس 

مانيتوردار، انواع و اقسام آهنگ هاي غيرمجاز و مبتذل 
براي استفاده مسافران تعبيه شده بود؛ آهنگ هايي 
از خوانندگان زن يا خوانندگان مردي كه بيشللتر با 
نام لس آنجلسي و آن طرف آبي آنها را مي شناسيم؛ 
اين يعني آن كه نه تنها از بازار موجود در راسللتاي 
تعالي فرهنگي استفاده نكرده ايم، بلكه به دليل نبود 
نظارت و كنترل درست حتي دچار بي سروساماني و 
هرج ومرج فرهنگي در اين عرصه مهم شده ايم كه نياز 
به واكاوي بيشتري دارد تا ظرفيت هاي موجود هدر 

نرود و نتيجه معكوس نداشته باشد. 
چه اشكالي دارد در اين منوي فرهنگي اتوبوس هاي 
بين شللهري سللخنراني هاي جذاب با موضوعات 
استراتژيك تعبيه شللود تا تأثيرگذاري هدفمند و 
مفيد فرهنگي ايجاد شللود و مسللافران به خصوص 
طيف جوان در طول سللفر كه گاه چندين سللاعت 
يا يك شبانه روز طول مي كشللد خروجي فرهنگي 

مطلوبي داشته باشند؟

منوي آهنگ هاي غيرمجاز در اتوبوس!

رسانه ملي بايد جنبه علمي خود را تقويت كند
در گفت وگوي »جوان« با سرپرست هنرستان صداوسيما مطرح شد
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