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باشگاه خبرنگاران جوان-نام روزبه بمانی ،ترانهسرا که سال گذشته آلبوم «کجا باید برم» را با ترانه و صدای خود منتشر کرد ،به تازگی به عنوان یکی از بازیگران
نمایش «عاشقانههای خیابان» به کارگردانی شهرام گیلآبادی اعالم شده است .او قرار است از  27خرداد ،در کنار سیما تیرانداز ،ژاله صامتی و الهام پاوهنژاد ،در
سالن استاد سمندریان برای اجرای این نمایش ،روی صحنه برود.

...
هنری

ایران درودی :دعا کنید
برای افتتاح موزه زنده باشم
مراسم واگذاری زمین
و افتتاح پروژه عمرانی
مـــوزه ایـــران درودی،
بعد از چهار سال31 ،
اردیبهشت ماه با حضور
این بانوی هنرمند برگزار شد .به گزارش
ایسنا ،ایران درودی گفت« :دعا کنید برای
افتتاح موزه زنده باشم؛ چون هیچ کس غیر
از من نمیتواند این مــوزه را مرکز ارتباط
فرهنگی ایران با دنیا کند».

آموزش

ُاریب عکاسی کنید

بازیگری «روزبه بمانی»
بعد از خوانندگی

...

با پیگیری های خراسان از 5مسئول و کارشناس مشخص شد

زبانفارسی؛قربانینظارتبیخاصیتصداوسیما
انتصاری-آرانیان -رهبر انقالب دوشنبه شب
گذشته در جمع شاعران و استادان زبان فارسی،
درباره فرسایش زبان فارسی ابراز نگرانی کردند.
ایشان به ویژه از صداوسیما ،به این دلیل که زبان
بیهویت و تعابیر غلط و خارجی را ترویج میکند،
گله مند بودند .یک روز بعد از این دیدار ،عبدالعلی
علیعسکری ،رئیس سازمان صدا و سیما ،وظایف
تــازهای را بــرای شــورای تخصصی مجریان و دفتر
موسیقی و ســرود ،در راستای نظارت دقیقتر بر
پــاســداری از زبــان فارسی مشخص کــرد .آن چه
میخوانید ،گفتوگوی خــراســان با تــعــدادی از
مسئوالنوکارشناساننظارتوارزیابیصداوسیما
و همچنین یکی از اعضای فرهنگستان زبان و ادب
فارسیدراینبارهاست.
▪دورههــای آموزشی نویسندگان و گویندگان
کمشدهاست

خطوطاریبمیتوانندکمککنندکهچشمها
بهعکسجلبشوند.اینیکیازنکاتعکاسی
استکهممکناستخیلیمشخصنباشداما
سعی کنید هنگام عکاسی به چیزهایی مثل
جادهها،خطوطنقاشیشدهوساختمانهایی
کــه بــه صــورت ُاریـــب دیــده میشوند ،توجه
کنید .موارد اشاره شده ،به عکس شما عمق
میبخشد .همچنین میتوانید دوربــیــن را
 45درجه کج کنید تا جاده ،ساختمان و دیگر
ســوژههــا ،اریــب شوند .الزم نیست همیشه
عکسهای صــاف بگیریم .بد نیست گاهی
هم شیطنت به خرج دهیم .مثال سعی کنیم از
تصاویر اجسامی که در آب افتاده است ،عکس
بگیریم و عکس خــود را به صــورت عمودی،
برعکس()flipکنیم.
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اشرف منشی ،کارشناس سابق نویسندگی واحد
نظارت و ارزیابی صدا ،درباره چگونگی نظارت
و ارزیابی متنهای رادیویی گفت« :متن همه
برنامههای رادیویی ،چه شبکههای سراسری
و چه شبکههای استانی ،در دورههای مختلف
بــرای واحــد نظارت و ارزیابی صدا فرستاده و
از نظر محتوا و ساختار دستوری و واژگانی

بررسی میشود .هم اکنون تعداد کارشناسان
نظارت و ارزیابی صدا کمتر شده است و از طرفی
دورههای آموزشی برای نویسندگان و گویندگان
هم مانند گذشته مرتب برگزار نمیشود».
▪سیمازیربارویرایشنمیرود

محمدتقیپاینده،ویراستارصدایخراسانرضوی
ّ
ن برنامههای رادیویی
درباره چگونگی نظارت بر مت 
میگوید« :متنهای رادیویی پیش از اجرا بررسی
و ویــرایــش میشوند .متن هر برنامه حتما باید
مهر ویراستاری بخورد و بعد توسط گوینده اجرا
شــود .ارزیــابــی آنالین بیشتر بر نکات محتوایی
برنامه نظارت دارد؛ مثال این که گوینده اشتباه
محتوایی نداشته باشد و  . ...به صورت دورهای هم
برنامهها به همراه متن به تهران فرستاده میشوند
ونمرهمیگیرند».اودربارهویرایشمتنبرنامههای
تلویزیونی تصریح کرد« :متنهای تلویزیون به هیچ
عنوان ویرایش نمیشوند؛ چون عوامل سیما زیر
یروند».
بار نم 
▪چگونگیبررسیاشعار

مظلومی ،مدیر نظارت و ارزیابی دفتر موسیقی و
سرودصد اوسیماضمناشارهبهروندتاییدترانههادر
دفترموسیقیوسرودمیگوید«:طبقآمار،درسال

،97ازکلکشور 1201اثروشعربهشوراینظارت
رسیدکه 384اثرتصویبو 817اثرردشد.هرشعر
و اثــری که به دست ما میرسد ،شــورای شعری از
هنرمندانفرهیختهکشورجمعمیشوند،باتوجهبه
سطحبرنامهدربارهآناثرنظرمیدهندودرنهایت،در
یکشورایعالیبههمراهموسیقیدانهاوشاعران
بنام،بررسیمیشودوتاییدیهپخشمیگیرد.ضمن
اینکهاعضایشورایشعربرایشکلنگرفتنالبی،
درگردشاست.اگرمابهبرنامهحمیدهیرادوامثال
آن،دربرنامهدورهمی،مجوزدادیم،گردنمانازمو
نازکتراست».
▪توجهبهزبانفارسی،ضمانتاجراییندارد

احتما ًال مسابقههای ورزشــی زیــادی را با گزارش
رضا جاودانی شنیدهاید .او میگوید«:معموال برای
گزارشگرهای ورزشــی ،جلسههای مشترکی با
فرهنگستان مبنی بر استفاده از کلمات فارسی و
معادل ،به خصوص در زمان مسابقههای بزرگی
مانند جامجهانی گذاشته میشود؛ اما بیشتر آنها
حالت یک ابالغ دارد و به آن شکل ضمانت اجرایی
نــدارد؛ یعنی اگر تهیهکنندهای دربــاره استفاده از
کلمههای فارسی سخت گیری کند ،مجری هم
مجبوربهاستفادهازآنهامیشودامااگرتهیهکننده
ینداشتهباشد،مجریهمیکیدوروزبعد
سختگیر 

موضوعرافراموشمیکند».
▪نظارتهستاماروندشقابلتوضیحنیست!

محسن ُخش ،مدیر نظارت سیمای مراکز استانها
در پاسخ به چگونگی نظارت بر حفظ زبان فارسی
گفت« :نــظــارت وجــود دارد امــا نمیتوانم روند
نظارتمان را برای شما توضیح بدهم .به صدا و
سیمای خراسان مراجعه کنید ،همانجا شما را
راهنمایی میکنند .من نه شما را میشناسم و
نه میتوانم اطالعات سازمانی را در اختیار شما
بگذارم .این ها چیزی نیست که من خدمت شما
توضیح بدهم».

صدا و سیما ،برنامهساز محور است
محمدرضا ترکی ،عضو وابسته
دکتر ّ
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
به خراسان گفت« :فرهنگستان
متو ّلی مسائل ک ّلی زبان فارسی
است .در عرصه اجرایی ،صدا و
سیما و رسانهها دخیل هستند.
البته ریشه این مشکالت به مراکز

دانشگاهی برمیگردد .اگر یک مترجم یا کسی که کار علمی
فارسی اصطالحات را عرضه کند ،مردم هم
میکند ،معادل
ِ
پیروی میکنند .نمیتوان انتظار داشت مردم واژهای را که
عین ًا از زبان بیگانه وارد شده و معادلی برایش نیست ،به کار
نبرند».
دکتر ُترکیدرپاسخبهاینکهآیافرهنگستانبرنامههایصداوسیما
را رصد میکند یا خیر ،گفت« :همکاریهایی با صدا و سیما وجود

دارد و گاهی مشکالت به صورت موردی و با نامه نگاری یادآوری
میشود .صداوسیما خودش هم بخش نظارت و ارزیابی دارد و
همانها هم گلهمند هستند؛ چون نظارتشان بعد از پخش است
و برخطنیست.برنامهسازخودشرامحورمیداندوهرجوربخواهد
عمل میکند .به نظر من حداقل باید بر برنامههای پرشنونده و پر
بیننده،مثلبرنامههایورزشی،باکمکافرادمسلطبهزبانفارسی
نظارتشود».

موسیقی
خوانندگی چاوشی برای فیلم
پر سروصدای جشنواره فجر
خواننده آلبوم «ابراهیم»
و آلبوم در آستانه انتشار
«قــمــاربــاز» ،بــه عنوان
خوانندهدر«شبیکهماه
کامل شد» ،فیلم پر سر و
صدایجشنوارهفیلمفجرامسالحضورخواهد
داشــت .به گــزارش موسیقی ما ،در روزهــای
گذشته،قراردادهمکاریبینمحسنچاوشی
و عوامل این فیلم منعقد و نهایی شده است.
محسن چاوشی ضمن تایید این مطلب ،اعالم
جزئیات این همکاری را طبق قرارداد منعقد
شده،درحوزهاختیاراتدستاندرکارانفیلم
دانستواعالمکردایناثربهصورتاختصاصی
برایاینفیلمتولیدشدهاست.

موسیقی خوب
مانند گالب اصل است
فریدسعادتمندمیگوید:
قبولدارمدراردیبهشت
موسیقینیستیماماباور
دارم اگر یک قطره گالب
اصــل بــه مــردم بدهیم،
آنها گلستان هویت و اصالت موسیقی ایرانی
را کشف میکنند .آهنگ ساز تیتراژ سریال
«برادر جان» به ایسنا گفت :باید دید چه کاری
کردهایم که گوشهای مردم از موسیقی خوب
فاصلهگرفتهاست؟باهمهایناحواالت،بازهم
قطعات خــوب تولید مـیشــود؛ امــا نسبت به
گذشتهتعدادشکمتراست.کمکمبانگاههای
مدیریتی غلط و نازل به موسیقی ،شاهد این
هستیم که امــروز آهنگساز حتی یک سوم
موسیقی فیلم را به دلیل هزینههای زیادش
نمیتواندباارکسترضبطکند.
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