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گزارش »جام جم« از تکیه کالم های  معروف سریال های تلویزیونی 
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ویژه فرهنگ - هنر
5رسانه - جامعه

مدیران دوبالژ خاطراتی از زنده یاد شهروز ملک آرایی را روایت کردند

خداحافظی با صدای کاپیتان لینچ
گزارش

     اما چند نکته مهم 

نخست؛کمبود فعالیت فرهنگی ایجابی در معرفی 
ایــران اسالمی  گنجینه های هویت ملی و محلی 
شاید یکی از مهم ترین ضعف های برقراری ارتباط 
بین نسلی به حساب بیاید. عــدم بیان دقیق و 
تبیین و روشنگری اتفاقات و رویدادهایی موثر در 
تاریخ این سرزمین باعث می شود شهروندان در 
حوزه شهری و مردم ایران اسالمی در جامعه بزرگ 
ملی به داشته ها و سرمایه های خود افتخار نکنند 
و با همین رویکرد نسل امــروز در مقایسه با نسل 

قبل از خود احساس غریبگی دارد .
و  جــوان  اندیشه  و  تفکر  و  انسانی  سرمایه  دوم: 
پویای جامعه بر اساس پیشرفت های قابل توجه 
هنری  فرهنگی،  علمی،  مختلف  عرصه های  در 
بر مبنای رسانه های نوظهور و نوین نویدبخش 
برونداد هایی دگراندیشانه و هنرمندانه در عرصه 
روایتگری رویدادهای جمعی ایران اسالمی است 

و به طــور حتم جهاد تبیین از بین برنده جنگ 
ــه صــداقــت و  گفتمانی خــواهــدشــد، بــه شــرط آن ک
صــراحــت در بیان حقایق و احــتــرام بــه مخاطب 
فراموش نشود و در بیان واقعیت ها کم کاری انجام 

نپذیرد.
سوم : به منظور احیا و معرفی و تبیین واقعگرایانه 
از رویداد های مهم تاریخ انقالب اسالمی و دوران 
دفــاع مــقــدس نــبــایــد تــغــیــیــرات و حــتــی تجهیز و 
بازسازی های فیزیکی باعث از بین رفتن یادمان ها 
و مکان های یادبود همان خاطرات شود، درست 
که در  مانند مدرسه راهنمایی قطب راونــدی قم 
کودکان  ــــدازی مجتمع آمــوزشــی  بــازســازی و راه ان
کــه از جمله خــدمــات خــاص و  استثنایی ایــمــان 
مفید مــردم اســت هیچ نــام و عنوان و یادمانی از 
محل اعزام دانش آموزان و مربی شهید گروه سرود 

به یادگار نگذاشته اند. 
مرکز  می شود  باعث  بی تدبیری  یا  بی سلیقگی  و 

استثنایی  دانــش آمــوزان  مخصوص   توان بخشی 
ــغ بـــر 3700 مــتــرمــربــع در هــمــان  ــال ــای ب ــن ــرب بـــا زی
 مدرسه نتواند معرفی کننده خاطره نخستین روز 

از بهمن سال 65 شود.
نکته پــایــانــی : جــنــگ یــک گــنــج اســـت بــه شــرط 
گنج بتواند بــرای نسل ها باقی بماند  آن کــه ایــن 
گویاترین و رساترین رسانه و ابــزار حفظ و  و هنر 
ارزشمند حوزه  بلند  انتقال مفاهیم  و  نگهداری 
دفاع مقدس و بیان کننده رشادت  و شهامت های 
ــه شـــرط آن کــه  ــران اســالمــی اســـت ب ــ شــهــیــدان ای
زنــده نگه داشتن یــاد و نــام شهیدان در اولویت 
فعالیت های فرهنگی عصر حاضر در برابر سپهر 
که  گیرد؛ چرا  رسانه ای معاندان و دشمنان قــرار 
باور و اعتقاد ما این است که »معارف ملی؛ شهید 
کــه هویت  و شــهــادت از جمله چیزهایی اســت 
ملی را برجسته می کند و رتبه هویت ملی را باال 
می برد.« ایجاد انگیزه و احساس تعلق به هویت 

، محله، فرهنگ،  گرو ایجاد تعلق به شهر ملی در 
فرهنگی،  علمی،  شخصیت های  و  سنت  آیین، 
مختلف  عــرصــه هــای  پیشکسوتان  و  آمــوزشــی 
می آید  وجــود  به  منطقه ای  و  محلی  اجتماعی، 
ــه چــهــره هــا، شــخــصــیــت هــای اصــیــل،  ــی ک ــان و زم
 معروف و شناخته شده با هویت ایرانی - اسالمی 

بــرای مــردم و شهروندان حائز اهمیت و احترام 
شوند، شهیدان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس 
و انقالب اسالمی ایران نیز برای همیشه در دل ها و 
یا ها جاویدان و زنده خواهندماند و هیچ سلبریتی 
کــیــســه و نـــو  رســـیـــده ای در دل نــســل جـــوان   نـــو 

جایگاهی نخواهدداشت.

کمک به هنرمند برای خلق اثر هنری
در سال های اخیر سعی کرده ام در کنار بازیگری، کار اجرا را 

بازیگر
رسول نجفیان

هم در رادیــو و هم در تلویزیون دنبال کنم و در اجرا هم 
ــیـــات ایـــران  ــان ادبـ ــم مــی ــزن ــوعــی پـــل ب ــردم  بـــه ن ــ  ســعــی ک
و مخاطب و کاری کنم که مخاطبان کمی بیشتر با ادبیات 
کارشناس یک برنامه   ایرانی آشنا شوند. وقتی به عنوان 
ارتباط می گیرید با مخاطب  به طــور مستقیم   یا مجری 

ــر مــی تــوانــیــد خـــواســـتـــه هـــای آنـــهـــا را  ــ  مــســلــمــا راحــــت ت
 درک کنید و به نظرم مخاطبان ما خیلی دلشان می خواهد برنامه  های سرگرم کننده 

درباره ادبیات و تاریخ را شاهد باشند. 
البته یکی از بهترین روش ها برای سرگرم کردن، تولید سریال های جذاب است؛ ولی 
گاهی در برنامه  های گفت وگومحور هم می توان به مخاطب، اطالعات الزم را داد و او 

را سرگرم کرد منوط به این که خود را باالتر از مخاطب نبینیم. 
برای من بازیگری همانقدر لذت دارد که اجرا، و هیچ کدام را به چشم یک کار روتین 
کارمندی نمی بینم و با این که مشکالت اقتصادی وجود دارد اما سعی می کنم خدا را 
کر باشم و سخت نگیرم تا راحت بگذرد. به هر حال مشکالت اقتصادی پیش روی  شا

همه مردم و از جمله هنرمندان وجود دارد. 
که می توانند در جهت حل مشکالت اقتصادی به هنرمندان  کمک هایی  یکی از 
ــرار دهند.  کــار را بــه رایــگــان در اختیارشان ق کــه امکانات و ابـــزار   بکنند ایــن اســت 
گر هم داده شود، بد نیست.  الزم نیست به هنرمند مستقیم بودجه داده شود که ا
الزم است به هنرمند ابزاری دهند که خودش به سمت خلقی برود که درآمدزا باشد. 

االن خیلی از گروه های نمایشی را داریم که می شود آنها را زیر پر و بال گرفت و برای 
ضبط تله تئاترهای خوب از آنها استفاده کرد و در عین حال بسیاری از موزیسین های 
جوان را داریم که می شود با حداقل بودجه، آنها را برای تولید قطعه یا اجرای مجدد 

قطعات ماندگار موسیقی برای تلویزیون به کار گرفت. 
که  کنیم  کمکشان  کنیم نگاه پدرانه به هنرمندان جوان تر داشته باشیم و  سعی 
کنند و البته بتوانند به واسطه هنرشان درآمــد داشته باشند.  تجربه های درست 

تلویزیون در این زمینه می تواند خیلی کمک حال جوانان بااستعداد باشد. 
هرقدر بیشتر ارتباط ایجاد کنیم میان هنرمندان واقعی و تلویزیون و رادیو، در آن 
صورت مخاطب هم بیشتر به این رسانه ها نزدیک می شود و سعی می کند آرای خود 

را نیز بی واسطه با این رسانه ها در میان گذارد.

یادداشت

سالروز شهدای نوجوانی که به دست صدام و حامیان جهانی اش کشته شدند

جهاد تبیین از بین برنده جنگ گفتمانی

سرودی که جاودانه شد
امروز سالروز شهادت اعضای گروه سرود مدرسه راهنمایی عالمه قطب راوندی 
قم به همراه مربی شان در بمباران هواپیما های دشمن بعثی در اول بهمن سال 
65 است. همه ۹ عضو این گروه سرود ساعتی پس از اجرای سرودشان، بر اثر 

بمباران هواپیما های دشمن به شهادت رسیدند.
کــربــالی 5 و فــتــوحــات عظیم  ــادآور عــمــلــیــات پــیــروزمــنــدانــه  ــ ــاه 65 یـ دی مـ
که نتوانسته بود در برابر  رزمندگان اسالم در این عملیات بود؛ دشمن بعثی 
حماسه آفرینی های رزمندگان اسالم تاب و توان بیاورد، تالش کرد با حمله به 
شهرها و مناطق مسکونی، روحیه پایداری مردم مقاوم ایران اسالمی را به زعم 

باطل خود تضعیف کند.
ساعت ۱6 روز چهارشنبه اول بهمن 65، هنگامی که دانش آموزان گروه سرود 
مدرسه راهنمایی قطب راونــدی، با یک دستگاه مینی بوس به سینما تربیت 

رفته بودند تا سرودی را برای اجرا در دهه فجر آماده کنند، پس از بازگشت از محل 
 اجرای سرود، در محل سه راه بازار قم هدف حمله هوایی میگ های دشمن 
قرار گرفته و نام شان در زمره یکصد شهید بمباران هوایی آن روز شهر قم جاودانه 
گروه ســرود، شهید باللی  شد. بر اساس روایــت هادی دهقانی عضو جامانده 
 »تکخوان« و محمدرضا رسولی »نــی زن« ســرود بــود، و شــور و شعف خاصی 

کم بود. در تمرین و اجرای سرود بین بچه ها حا
پس از بمباران، پیکر مطهر شهدای دانش آموز محمدحسن باللی بیدگلی، 

محمد مهدی هجرتی، سعید روانمهر کاشانی، سیدناصر حسینی، محمدرضا 
رسولی، جواد خودکار قمی، عسکری، محمدعلی امینی، حسین مقتصدی زاده 
و مــهــدی بــابــایــی هــمــراه مــربــی شــهــیــدشــان حمید صــادقــی قــمــی و رانــنــده 
مینی بوس، به سختی قابل شناسایی بود تا این که سه روز بعد یعنی جمعه 
سوم بهمن، از حرم مطهر حضرت معصومه)س( تا گلزار شهدا تشییع و در قطعه 
کسپاری شدند. مراسم هفتم شهدای گروه سرود  شهدای بمباران هوایی قم خا

کینه دانش آموزان را نسبت به  با نمایش فیلم آخرین اجرای آنها همراه بود و 
جنایات دشمن بعثی در حمله به مردم بی گناه، عمیق تر کرد.

فیلم مستند »قم، بهمن 65« به کارگردانی سیدجواد حسینی و بر اساس روایت 
یکی از اعضای جامانده گروه سرود و خانواده های شهدا و مسئوالن مدرسه از 
بمباران هوایی و نیز نرم افزار »سرود آسمانی« دو اثر هنری است که در این مورد 
تولید شده و نمایش اجرای آخرین سرود دانش آموزان، یادآور حماسه مدرسه 

عشق و انعکاسی از حماسه خونین عاشوراست.

ش 
بر

ورانگیز است.  وز از بهمن  هر ســال بــرای جمعی از پــدر و مادرها و برخی خانواده ها یــادآور خــاطــره ای تلخ امــا غر نخستین ر

مهدی توکلیان
فعال فرهنگی

وز دیدار اعضای ستاد  وز شهادت دانش آموزان مدرسه راهنمایی قطب راوندی و معلم شهید حمید صادقی که تا ر سالر
کنگره شهدای قم با رهبر معظم انقالب مدظله العالی خیلی از مردم قم نیز از وقوع چنین حادثه ای مطلع نبودند، تا آنجا 
که با ظرافت و دقت نظر همیشگی معظم له به اعضای ستاد کنگره ملی 6090 شهید استان قم با تاکید بر بیان مطالب با 
و اتفاقات نادر در دوران دفاع مقدس است؛)۴( یک  ود که جز وه سر وید دنبال این کار. یا شهدای گر زبان هنر فرمودند: »بر
وه را هدف  ود می خوانند، بعد هواپیما می آید همین گر تعدادی نوجواِن مثال دوازده ساله، سیزده ساله، چهارده ساله، سر
ودشان؟ چه خواندند؟ چه گفتند؟  قرار می دهد، شلیک می کند، همه  آنهاـ ـ همه  یا نزدیک به همهـ ـ شهید می شوند. کو سر
چه کردند؟ پدرمادرهای شان چه کار کردند؟ اینها احتیاج به تبیین دارد، اینها پیام دارد. این از خصوصیات قم است؛ اینها 

نقاط برجسته  دوره  دفاع ]مقدس[ در قم است.


