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    کتاب

امام صادق)ع(:
سخن گفتن درباره حق

 از سكوت بر باطل بهتر  است.
 

]م�ن ال يحضره الفقي�ه، ج ۴، 
ص ۳۹۶[

نويس�نده س�ريال »اب�وذر زم�ان« ب�ا اش�اره ب�ه پيش�ينه 
س�ريال هايي با تم مب�ارزه با اس�تعمار ب�ه اين نكته اش�اره 
ك�رد ك�ه اي�ن س�ريال ه�م چني�ن فضاي�ي دارد و ت�اش 
مي كن�د تصوي�ري متف�اوت از آي�ت اهلل طالقاني ارائ�ه كند. 
حامد قرباني نويسنده س��ريال »ابوذر زمان« با محوريت آيت اهلل 
طالقاني درباره وضعیت نگارش اين س��ريال به مهر گفت: تاكنون 
26قس��مت از فیلمنامه اين س��ريال به معاونت امور استان هاي 
صداوسیما تحويل داده شده است كه به زندگي آيت اهلل طالقاني و 
بررسي دوره هاي  ساواك، رؤساي ساواك و تشكیل نهضت آزادي و 

انشعاب از جبهه ملي مي پردازد. 
وي ادامه داد: در ح��ال حاضر نگارش قصه ب��ه وقايعي چون قیام 
15خرداد رسیده اس��ت. زماني كه شاه براي بگیر و ببندها دستور 
مي دهد، در همان اي��ام از روي تزوير در مراس��م هاي مذهبي هم 
حضور دارد. نويس��نده »ابوذر زمان« گفت: جالب است كه بیشتر 
فضاهاي اين سريال در وقايع محرم مي گذرد و باعث شد فرم كار 
بیشتر فضايي عاشورايي داشته باشد. اتفاقاً در اكثر سخنراني هاي 
آيت اهلل طالقاني اين فضا وجود دارد و حتي او شاه را به دلیل حركات 
مزورانه و فسق و فجورش با يزيد برابر مي گرفت. االن ممكن است 
كمي اين سخنان كلیشه شده باشد ولي واقعیتي است كه البته بايد 

در فضاي روز گفته شود. 
قرباني با اشاره به سخنراني هاي امام خمیني)ره( عنوان كرد: قرابت 
انقالب با عاشورا نكته اي اس��ت كه كمتر درباره آن گفته شده اما 
واقعیت است و مهم ترين حرفي اس��ت كه ما سعي كرديم در اين 
سريال پررنگ باشد. از طرف ديگر خیلي ها ارتباط نزديك آيت اهلل 

طالقاني و امام خمین��ي)ره( را نمي دانند و اينك��ه چقدر آيت اهلل 
طالقاني حتي قبل از واقعه 15خرداد به حض��رت امام)ره( ارادت 

داشته است. 
قرباني با اشاره به حضور شخصیت جالل آل احمد در اين سريال و 
در طول قصه بیان كرد: گلگرد روستايي در طالقان است كه بخش 
كودكي و حتي بخش هايي از زندگي طالقاني در آنجا تصوير مي شود 
و زماني كه به اي��ن دوران از زندگي وي مي رس��یم، نزديكان وي 
همچون جالل آل احمد را هم مي بینیم. همانطور كه مي دانید پدر 
جالل آل احمد پسرعموي طالقاني است و نسبت خويشاوندي باهم 

دارند كه در سريال باعث شد در بخش هايي به آن اشاره شود. 
وي در پايان با اشاره به درام اين سريال اظهار كرد: شخصیت ها بايد 
روبه روي شخصیت اصلي قرار بگیرند تا اهمیت شخصیت طالقاني 
نمايش داده شود؛ اينكه چگونه افراد تحت تأثیر نگاه و تفكر او قرار 
مي گیرند. به هر حال او در جمع بس��یاري از كراواتي ها و آدم هاي 

روشنفكر بوده است و بسیاري از او تأثیر مي گرفتند. 

حضور جال آل احمد در سريال »ابوذر زمان«
بيشتر فضاهاي »ابوذر زمان« در وقايع محرم مي گذرد

   محمد صادقي
صاحبان فیلم هاي اكران ش��ده در س��ال98 هنوز موفق نشده اند 
مطالبات خود از سینمادارها را وصول كنند؛ موضوعي كه منجر به 

شكوائیه نويسي به قوه قضائیه شده است. 
در متن شكوائیه اي كه برخي صاحبان فیلم هاي اكران شده در سال 
گذشته منتشر كردند، آمده اس��ت: »نزديك يك سال شد كه بخش 
زيادي از س��رمايه و درآمد اكران فیلم ها توسط سینمادار ها تصاحب 
شده و متولیان و صاحبان دولتي و ارگاني و خصوصي سالن ها به داليل 

واهي حاضر به پرداخت حق صاحبان فیلم و تهیه كنندگان نیستند.«
در اين شكوائیه با متهم كردن وزارت ارشاد به بي كفايتي در باز كردن 
گره به وجود آمده، بیان شده است: »تصمیم ها و تدبیر هاي خام و غلط 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي هم نه  تنها گره گشاي اين معضل نشده 
بلكه با بي كفايتي گره كور آن را محكم تر كرده است. اكران اين فیلم ها 
پیش از ورود كرونا به كشور به پايان رس��یده و فروش حاصل از آن به 
جیب سینمادار ها رفته و عملكرد غیرحرفه اي اين صنف شرعاً و قانوناً 

يك حق كشي آشكار است كه منجر به زيان هنگفت مالي و بي انگیزگي 
در تولید سینما شده است.« 

مصطفي كیايي، كارگردان و تهیه كننده میزان بدهي سینمادارها به 
فیلمسازان را بیش از 30میلیارد تومان اعالم مي كند. 

غالمرضا موس��وي، رئیس اتحاديه تهیه كنندگان سینما درباره طرح 
شكايت براي وصول مطالبات فیلمسازان مي گويد: »قرار بود معاونت 
سینمايي مبلغي را از طريق صندوق اعتباري هنر به صندوق امید واريز 
كند تا تسهیالتي به سینماداران داده شود. اين كار از 12 ارديبهشت99 
در حال پیگیري است كه به دلیل ضعف صندوق اعتباري هنر يا مسائل 

ديگر اتفاق نیفتاده است.«
موس��وي مي افزايد: »همكاران حق دارند ش��كايت كنن��د، زيرا اين 
مطالبه ها مربوط به قبل از كروناس��ت و تا االن پرداخت نشده است، 
ضمن اينكه ارزش پول ملي بیش از ۷0درصد نزول كرده و از س��وي 

ديگر هنوز همان مطالبه را هم دريافت نكرده اند.«
علي آشتیاني  پور تهیه كننده سینما و مدير دفتر پخش سینمايي نیز 
درباره اين شكايت مي گويد: »هر چقدر تهیه كننده ها و سرمايه گذاران 
را دعوت به صبر كرديم ديگر فايده اي ندارد و آس��تانه صبرشان لبريز 
شده است، براي همین مجبور به اقدام قانوني شده ايم تا حقمان پس 
گرفته شود. ديگر نتیجه براي جماعت شاكي اهمیتي ندارد، به تعبیر 
حضرت علي)ع( بترس از كس��ي كه ديگر چیزي براي از دست دادن 
ندارد. براي اين دوستان ديگر تنها انتقام معنا پیدا كرده است و دنبال 

ضرر و زياني اند كه متحمل شده اند نه دنبال اصل پولشان.«
س��ینماها از اواخر سال گذشته همزمان با ش��یوع كرونا دچار بحران 

جدي مالي شده اند. 

شكوائيه فيلمسازها به قوه قضائيه
سينمادارها پول فيلمسازها را نمي دهند

   محمدصادق عابديني
مهاجرت يك خواننده جوان به تركيه و اخبار 
مربوط به روابط او در خارج از كشور باعث شده 
تا ردپاي سايت هاي غيرقانوني شرط بندي در 
تش�ويق برخ�ي هنرمندان ب�راي مهاجرت 
پررنگ ش�ود؛ موضوعي كه مدي�ركل دفتر 
موسيقي ارشاد نيز بر آن مهر تأييد زده است. 
چن��دي پی��ش محس��ن س��عیدي كیا ب��ا نام 
مستعار»مهراد جم«، خواننده 23ساله پاپ، با 
انتشار تصاويرش در كنار يك اينفلوئنسر بدنام 
در اينس��تاگرام، خروج خود را از اي��ران اعالم 
كرد. مهراد جم، آخرين خواننده اي است كه در 
ماه هاي اخیر به عناوين مختلف از ايران خارج 
شده و اتفاقاً سر از تركیه درآورده است. پیش از 
وي چند خواننده ديگر ايراني مهاجرت كرده و 

در تركیه اقامت كرده اند. 
خ��روج ناگهان��ي »ج��م« از ايران باعث ش��د 
رسانه ها و فعاالن فضاي مجازي از نقش پررنگ 
س��ايت هاي ش��رط بندي در ايجاد جاذبه براي 
خروج خواننده هاي درجه2 از ايران و اقامت در 

تركیه پرده بردارند. 
   رؤياي پول بادآورده

يك خبرنگار حوزه موسیقي با انتشار متني در 
توئیت��ر درباره مهاجرت »مهراد جم« نوش��ت: 
»مافی��اي س��ايت هاي ش��رط بندي در تركیه 
توانس��ته با توافق كامل اين خوانن��ده را به اين 
كشور بكشاند. امسال پس از ماني رهنما، مهدي 
مدرس و هومن نامداري، »مهراد جم« چهارمین 
عضو جامعه موسیقي اس��ت كه از كشور خارج 

شده است.«
مس��عود جهاني، تنظیم كننده و آهنگس��ازي 
ك��ه بس��یاري از خواننده هاي ج��وان از جمله 
»جم« را به عرصه موسیقي معرفي كرده نیز در 
اينستاگرامش متني را خطاب به اين خواننده 
منتشر كرد و نوشت: »بي لیاقت نمك نشناس دو 
ماه پیش كاًل از زندگیم حذف شدي، االن ثابت 
كردي كه درست حذف ش��دي، واست روزاي 
خوبي رو نمي بینم. ش��ما قوانین كش��ورمون 
رو ش��كوندي، ش��ما دل مارو ش��كوندي، شما 
قلب هواداراتو ش��كوندي، زحمت همه اونايي 

كه برات وقت و عم��ر و مال و جوونیش��ون رو 
گذاشتن به هدر دادي... شما دين و دنیاتو باهم 
فروختي، نخواس��تي به هیچ وجه از تصمیمت 
صرف نظر كني، تموم پل ه��ا رو خراب كردي، 
نبايد میذاشتي كه اينطور بشه و شد، من فردي 
به اس��م ش��ما تو زندگیم نخواهد بود، ديدار به 

قیامت.«
ام��ا مهم ترين درآم��دي كه اي��ن روزها برخي 
اينفلوئنس��رها و خواننده هاي ايراني در تركیه 
دارند، همكاري با سايت هاي شرط بندي است 
كه عملكرد مافیايي دارند. ش��رط بندي بر سر 
نتايج مسابقات فوتبال با مبالغ اغواكننده يكي 
از درآمدهايي است كه مافیاي ايراني در تركیه 
دارد و چند تن از هنرمندان و اينفلوئنسرها هم 
يا خود در اين سايت ها شراكت دارند يا اينكه در 
نقش مبلغ آن ايفاي نقش مي كنند. مهم ترين 
بستر فعالیت اينفلئونسرها نیز اينستاگرام است. 
آنها تالش مي كنند سايت هاي شرط بندي را راه 
خوبي براي درآمد معرفي كنند و در ش��رايطي 
كه مردم داخل ايران روزهاي ب��د اقتصادي را 
پشت سر مي گذارند، وسوسه پول هاي بادآورده 
خیلي ها را به سمت اين س��ايت ها مي كشاند. 
چندي پیش پلیس فتا در اطالعیه اي هش��دار 
داد: »سايت هاي ش��رط  بندي با ارائه تبلیغات 
و گاهي س��ودهاي اندك به دنبال جلب اعتماد 
افراد هس��تند تا مبال��غ باالتري را ب��راي ادامه 
فعالیت خود در اين س��ايت ها س��رمايه گذاري 
كنند، غافل از اينكه تمام سرمايه خود را در آن 
از دست خواهند داد. با توجه به مجرمانه بودن 
فعالیت در اين س��ايت ها حتي در صورت برنده 
شدن هیچ تضمیني براي پرداخت مبالغ اعالمي 

به اعضا وج��ود ندارد، در برخي م��وارد مديران 
سايت اقدام به مسدود س��ازي حساب كاربري 
افراد مي نمايند كه پس از آن كاربران هیچ گونه 
دسترسي به حساب كاربري خود ندارند و تمام 
سرمايه خود را به  راحتي از دست خواهند داد.« 
با وجود اين، ش��هرت كاذب برخي هنرمندان 
جوان باعث شده مردم بي اطالع همچنان جذب 

اين سايت ها شوند. 
   دعواهاي مجازي 

چاشني ديده شدن تبليغات
دنبال كنندگان اينفلوئنسرهاي ساكن تركیه، هر 
چند هفته يك بار شاهد قهر و آشتي اين چهره ها 
هستند. اخباري پیرامون دس��تگیري يا حتي 
مرگ اين افراد كه به سرعت نیز تكذيب مي شود 
بخش ديگري از اخبار »فیك« است. مهاجرت 
»جم« به تركیه و رابطه وي با يك چهره بدنام در 
تركیه نیز بخشي از همین جريان سازي براي باال 
بردن میزان فالوور و ديدن شدن است. فضايي 
كه در چند روز اخیر و بعد از انتشار كلیپ هاي 
»جم« در تركیه و روابط او منتش��ر مي ش��ود، 
بخ��ش عم��ده اي از محتواي صفح��ات ايراني 
شبكه هاي اجتماعي را به خود اختصاص داده 
و اين دقیقاً همان چیزي است كه يك خواننده 
تقريباً بیكار ش��ده در ايران براي ديده شدن در 

تركیه به آن نیاز دارد. 
   واكنش مدير كل موسيقي ارشاد

محمداللهیاري، مدير كل دفتر موسیقي ارشاد 
در روزه��اي اخیر چن��د موضع گی��ري درباره 
خروج »جم« از ايران داش��ته اس��ت. اللهیاري 
در مصاحب��ه اي راديويي گفت: »س��ايت هاي 
ش��رط بندي به حیطه خواننده ه��اي ما ورود 
و توجه آنه��ا را به درآمده��اي آنچناني جذب 
مي كنند و اين مثل يك سراب است و واقعیت 
اين است كه مخاطب اصلي خواننده در داخل 
كشور است و ممكن است اين تصمیم عجوالنه 
در كوتاه مدت عايدي براي او داش��ته باشد اما 
حتماً در بلندمدت پش��یماني به دنبال خواهد 
داش��ت.« وي همچنین در گفت و گ��و با مهر، 
علت خروج چند هنرمند از ايران را مجموعه ای 
از ش��رايط دانس��ت كه باعث »دلزدگي« آنها و 

مهاجرت شده است. 
اما واقعیتي ك��ه كمتر مورد توج��ه قرار گرفته 
اين است كه چند تن از خوانندگاني كه از ايران 
ب��ه تركیه مهاج��رت كرده اند سال هاس��ت در 
عرصه موس��یقي حضور ج��دي و تأثیرگذاري 
نداش��ته اند. مهراد جم نیز پیش از شیوع كرونا 
كنس��رتي را اجرا كرد كه نحوه اجراي كنسرت 
وي با انتقادهاي زيادي روبه رو شده بود. در دوره 
كرونا نیز عماًل خواننده ها درآمدهاي ناش��ي از 
برگزاري كنس��رت را از دست داده و بیكار شده 
بودند. شايد رفتن »جم« آخرين مهاجرت يك 
خواننده از ايران نباشد، ولي آنچه اهمیت دارد 
اين است كه اين مهاجرت ها آيا مي تواند به دامن 
زدن فعالیت هاي غیرقانوني چون س��ايت هاي 

شرط بندي منجر شود يا خیر!

س��ايت هاي ش��رط بندي ب��ه 
حيطه خواننده ه��اي ما ورود 
و توجه آنها را ب��ه درآمدهاي 
آنچنان��ي ج��ذب مي كنن��د و 
اي��ن مث��ل ي��ك س��راب اس��ت

 روايتي داستاني از زندگي امام زمان)عج( 
در كتاب »غايب«

در كت�اب »غاي�ب« ب�ه ش�خصيت حض�رت ام�ام عصر)ع�ج( پرداخت�م 
بازگ�و ك�ردم.  و ح�ال و ه�واي زمان�ه ايش�ان را ب�راي مخاط�ب 
حس��ن بیانلو، نويس��نده كتاب »غايب« با بیان اين مطلب درباره اين اثر به باشگاه 
خبرنگاران جوان گفت: اوايل دهه90 بود كه انتشارات »سوره مهر« تصمیم گرفت 
مجموعه اي درباره معصومین)ع( منتش��ر كند و نگارش هر جل��د از كتاب ها را به 
نويسنده اي سپرد. خوشبختانه قرعه نگارش درباره امام زمان)عج( به نام من افتاد. 
وي افزود: كتاب »غايب« زندگینامه اي داستاني است كه به شكل سرگرم كننده براي 
نوجوانان و جوانان نوشته شده اس��ت. تعداد داستان ها درباره امام زمان)عج( بسیار 
كم است، زيرا ايشان بیشتر عمرشان را غايب بوده اند و داستان هايي هم كه نگارش 
شده، به زندگینامه مادر اين امام بزرگوار اختصاص دارد كه از روم آمده و با امام حسن 
عسكري)ع( ازدواج كردند اما بنده در كتاب »غايب« بیشتر به شخصیت حضرت امام 
عصر)عج( پرداختم و حال و هواي زمانه ايشان را براي مخاطب نوجوان و جوان بازگو 
كردم. اين نويسنده با اشاره به نگارش اولین كتاب درباره معصومین)ع( اظهار كرد: 
چالش من براي نگارش كتاب »غايب« اين بود درباره ش��خصیتي مي نوشتم كه به 
محض تولد غايب مي شوند و بیشتر عمرشان در زماني كه امام حسن عسكري)ع( 
زنده بودند و حتي پس از شهادت ايشان، در غیبت مي گذرد؛ به عنوان نويسنده اي 
كه درباره امام زمان)عج( مي نويسد، سعي كردم راهي پیدا كنم تا به شكل پیوسته اي 
زندگینامه اين امام بزرگوار را روايت كنم. بیانلو خاطرنشان كرد: كتاب هاي زيادي 
درباره امام زمان)عج( نوشته شده اند، من سعي كردم براي نگارش كتاب غايب، سراغ 
منابع دسته اول و قديمي بروم. كتاب مصور حاضر، روايتي داستاني از سرگذشت امام 
زمان)عج( است كه با زباني ساده و روان براي كودكان و نوجوانان نگاشته شده است. 

نمايش خباثت انگليسي در مجموعه »پيكي بايندرز«
 انگار بازي با سرنوشت ملت ها يك سرگرمي مفرح براي استعمار پير است 
و نمايش افشاگرانه فريب خوردن ملت ها سازندگان اين آثار را ارضا مي كند!

»پیكي باليندرز« يك مجموعه  
تلويزيوني انگلیس��ي در ژانر 
درام جنايي- تاريخي است كه 
استیون نايت آن را پیرامون زندگي توماس شلبي نظامي  سابق 
ارتش انگلستان ساخته است؛ رزمنده اي كه به دلیل اعمال 
متهورانه اش در جنگ جهاني اول نش��ان شجاعت بريتانیا را 
دريافت كرده است. توماس شلبي با خانواده اش در بیرمنگهام 
زندگي مي كند، وی با عطش س��یري ناپذيري كه به كسب 
ثروت دارد با خالفكاران متعددي درگیر مي ش��ود و خودش 
نیز به انواع جرائم مبتال مي شود و براي نجات خود با تكیه بر 
افتخارات جنگي اش، به دامن دول��ت پناه مي برد، دولت هم 
ظاهراً دست و دلبازانه از او حمايت مي كند اما قصد اصلي به كار 
گرفتن توماس شلبي در راه مقاصد كثیف سیاسي است. شلبي 
كه به همراه خانواده اش در دست حكومت گروگان است، بارها 
مجبور مي ش��ود به رغم میل باطني اش جناي��ات مورد نیاز 
دولت را الپوشاني كند. براي نمونه يك دستور قتل از شخص 
وينستون چرچیل )با بازي اندي نايمن( مي گیرد كه مقتول 
سفارش شده براي ترور، يك مبارز سیاسي ضداستالین است 
كه به بريتانیا پناهنده شده و استعمار پیر قصد دارد با نسبت 
دادن ترور به اتحاد جماهیر شوروي در جهت هر چه بدنام تر 
شدن حكومت استالین و فروپاشي هر چه سريع تر شوروي راه 
را هموار كند؛ يك نمايش دقیق از سیاست ماكیاولیستي كه 

در چارچوب آن هدف وسیله را توجیه مي كند. 
پیك��ي باليندرز ي��ك كارگردان��ي بي نق��ص دارد؛ از همان 
سريال هاي انگلیسي اس��ت كه روي تك تك نماها كار شده 
اس��ت. تك تك نماها عمق و دكوپاژ حساب ش��ده دارند و به 
اصطالح مخاطب را مي بلعند و با خود به درون ماجرا مي كشند. 
تعلیق داستان مناسب است، نه آنقدر نفسگیر است كه مخاطب 
را چنان درگیر خود كند كه پشت هم به تماشا بنشیند و از كار 
و زندگي بیفتد، نه چنان كم است كه براي دنبال كردن داستان 

كششي احساس نكند. 
تمام شخصیت هاي داستان حتي شخصیت هاي فرعي جذاب 
و غافلگیركننده  هستند، مثاًل پالي )با بازي هلن مك كروري( 
عمه  تام شلبي در شخصیت پردازي دست كمي از خود توماس 

ندارد و اعجوبه اي به تمام معني است. 
هر فصل از س��ريال يك محور واحد دارد و مي توان گفت هر 
فصل كه س��پري مي ش��ود بر جذابیت قصه افزوده مي شود. 
آمیزه اي از عش��ق و اعمال خ��الف قان��ون و گاه اخالقمدار 

تقابل هاي بسیاري را در اين سريال به تصوير مي كشد. 
مضاف بر اينها، اين داس��تان هاي واقع��ي از جهات ديگري 
هم جذاب هس��تند، از يك سو براي ما بس��یار آشنا هستند 
و از س��وي ديگر اعتراف انگلس��تان به اعمال پلیدش با اين 
همه صراحت ممكن است بس��یار عجیب باشد! همان طور 
كه مي دانید انگلیس به طور معمول پس از گذشت نیم قرن 
سیاس��ت هاي موذيانه  اش درباره دخالت در كشورها را فاش 
مي كند، مثالً چندي پیش از نقش خود در كودتا علیه مصدق 
پرده برداشت و اسناد آن را افش��ا نمود، اين رويه را در مورد 
دخالت ها و سیاس��ت هاي ضدملي در س��اير كشورها نیز در 
دستور كار دارد، انگار بازي با سرنوشت ملت ها يك سرگرمي 
مفرح براي استعمار پیر است و افشاي فريب خوردن مردمان 
در دوره هاي پیشین، حس بزرگمنشي و انتقامجويي سران 
اين كشورها را بیش از خوِد فريب تاريخي ارضا مي كند! البته 
شكي نیست كه برنامه هاي مداخله جويانه قدرت ها فقط در 
سايه  جهل و ناداني ملت ها درست كار مي كند و ساري و جاري 
مي شود و افس��وس كه اغلب مردمان آسان فريب مي خورند 
و حركت ها و جنبش هاي آزادي خواهانه ش��ان با دخالت اين 
كشورها بارها و بارها از راه درست و ثمربخش منحرف شده و 

به بیراهه مي رود. 
پیك��ي بالين��درز در عی��ن س��رگرم كننده بودن، ي��ك اثر 
هنري تمام عیار ب��راي نقد قدرت هاي رنگ و وارنگ اس��ت. 
كمونیس��ت هاي مداف��ع حقوق كارگ��ران ك��ه خیلي زود 
شعارهايشان را فراموش مي كنند و به قهقرا مي روند. توماس 
شلبي سیاستمداري است كه با اين همه اعمال خالف قانون 
و جنايت هايش باز بین سیاستمداران بي اخالق و خودپرست، 

بیشتر از ديگران به فكر مردم است. 
سريال پیكي باليندرز با بازي هاي درخشان و فضاسازي هاي 

دراماتیك ارزش تماشا را دارد.

 تصويربرداري »رعد و برق« افخمي 
از نيمه گذشت

 تصويرب�رداري مجموعه 
و  »رع�د  تلويزيون�ي 
برق« در مناطق مختلف 
از جمل�ه منطق�ه صف�ر 
مرزي انجام ش�ده است. 
داوود هاشمي تهیه كننده 
مجموعه تلويزيوني »رعد و 
برق« از ادامه تصويربرداري 
»رعد و برق« در گرگان خبر داد و گفت: تا كنون 60 درصد از 
تصويربرداري اين سريال در مناطق مختلف از جمله مراوه تپه 
)نقطه صفر مرزي( و آق قال  انجام شده است. گروه تولید جهت 

ادامه تصويربرداری به اهواز و لرستان خواهند رفت.
 وي گفت: در اين پروژه شاهد كمك و همكاري مديران وزارت 
نیرو در گرگان، جمعی��ت هالل احمر گرگان، ش��هرداری و 
شورای شهر گرگان، سازمان آتش نشانى گرگان و آق قال، اداره 
گاز گرگان و اداره منابع طبیعي، سپاه پاس��داران گرگان و... 

بوديم و امیدواريم اين همكاري ها ادامه داشته باشد. 
.......................................................................................................

 خاكسپاري پيكر سازنده ساز سنتور
 كه با كرونا از دنيا رفت

پيشكس�وت  س�ازنده  س�االري  داري�وش 
س�از س�نتور ب�ه عل�ت ابت�ا ب�ه وي�روس كرون�ا و 
س�ابقه بيم�اري دياب�ت دار فان�ي را وداع گف�ت. 
همسر هنرمند داريوش ساالري در گفت وگويي با ايسنا خبر 
فوت همسرش را تأيید كرد و گفت كه مرحوم ساالري چهارم 
آبان ماه در بهش��ت زهرا)س( به خاك سپرده شده و به علت 
ابتالی مرحوم به كرونا، امكان برگزاري مراسم ترحیم براي او 

وجود نداشته است. 
داريوش ساالري شش��م ارديبهشت س��ال 1329 در آبادان 
متولد ش��د، پس از پايان تحصیالت متوس��طه در آبادان به 
منظور ادامه تحصیل به هندوس��تان رفت و در رش��ته علوم 
سیاسي مشغول تحصیل ش��د. او به دلیل عالقه به موسیقي 
فراگیري ساز »س��ي تار« را آغاز كرد و شش سال نزد »آناندا 
شارما« شیوه نوازندگي »راوي ش��انكار« را آموخت. وي در 
دانشگاه اسالمي هندوستان تحصیل كرد و در نواختن سنتور 

به مهارت رسید. 
ساالري در س��ال 1359 به ايران برگش��ت و از سال 1365 
ساخِت س��از »س��نتور« را آغاز كرد. او به ُمرور تغییراتي در 
ساختمان و روش ساخت ساز سنتور ايجاد كرد. تغییر ابعاد 
سنتور و ضخامت صفحات، تغییر روش در پُل گذاري، استفاده 
از سیم هاي فوالدي به جاي سیم هاي برنجي، ساختن سنتور 
دوطرف سیم فوالدي ُسل كوك، ساخت سنتور كروماتیك 
9 َخ��َرك و 11 خرك و 15 خرك و س��نتور ب��اس از جمله 
فعالیت هاي ساالري در زمینه ساخت و بهبود ساز سنتور بود. 
در شهريور 1393 كتاب »هزار و يك پرسش درباره سنتور« 
نوشته داريوش س��االري با تنظیم و ويراس��تاري شهاب ِمنا  

منتشر شد. 
.......................................................................................................

معرفي آثار برتر ۴۰سال ادبيات 
داستاني دفاع مقدس در جايزه جالل

ادب�ي  جاي�زه  دوره  س�يزدهمين  اجراي�ي  دبي�ر 
»جال آل احم�د« درب�اره انتخ�اب برترين آث�ار ادبي 
دف�اع مق�دس ب�ا كارشناس�ي و داوري خبرن�گاران 
و اهال�ي رس�انه در اي�ن دوره از جاي�زه توضي�ح داد. 
بهروز جاللي، دبی��ر اجرايي س��یزدهمین دوره جايزه ادبي 
»جالل  آل احمد« گفت: با موافقت اعضاي هیئت  علمي، آثار 
برتر 40سال ادبیات داس��تاني دفاع مقدس با كارشناسي و 
داوري خبرنگاران و نمايندگان رسانه ها انتخاب و در اختتامیه 

جايزه »جالل« معرفي و تقدير خواهند شد. 
او درباره ش��یوه داوري در اين بخش بیان كرد: قرار است در 
انتخاب اولیه توسط خبرنگاران و نمايندگان رسانه ها در حوزه 
كتاب و ادبی��ات بین 80 تا 120 اثر از می��ان رمان، مجموعه 
داستان  كوتاه، مستندنگاري و نقد ادبي با موضوع و مضمون 

دفاع مقدس انتخاب شود. 
جاللي افزود: در مرحله نهايي نیز س��ه نف��ر از داوران مرحله 
نخست، سه پیشكس��وت خبر و فعال رس��انه حوزه كتاب و 
ادبیات در كنار دبی��ر علمي، دبیر اجراي��ي و نماينده هیئت 

 علمي، آثار برگزيده را انتخاب خواهند كرد. 
دبیر اجرايي سیزدهمین دوره جايزه ادبي »جالل آل احمد« 
گفت: »40سال ادبیات داستاني دفاع مقدس« به عنوان بخش 
ويژه سیزدهمین جايزه ادبي جالل آل احمد برگزار مي شود، 
بنابراين پیش��نهاد مي ش��ود با توجه به اهمیت جايگاه دفاع 
مقدس در تاريخ ادبیات معاصر ايران، »بخش ويژه 40س��ال 
ش��عر دفاع مقدس« نیز در پانزدهمین جشنواره بین المللي 

شعر فجر گنجانده شود.

نويد پارسا     ديده بان

ارغوان اشتراني
  سريال خارجي

    هنر هفتم     تلويزيون 

خواننده هاي جوان
در تور سايت هاي شرط بندي

 برخی خوانندگاني كه از ايران به تركيه مهاجرت كرده اند 
سال هاست در عرصه موسيقي حضور جدي و تأثيرگذار نداشته اند


