زیرخاکی بی زیرخاکی!
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درحالی که قرار بود ماه رمضان امســال ،فصل دوم مجموعه «زیرخاکی  »۲روی آنتن شــبکه یک برود ،روابط عمومی این سریال،
پخش «زیرخاکی  »٢را فع ً
ال منتفی دانســت .شبکه یک ســیما نیز پخش تیزر مجموعه «احضار» به کارگردانی علیرضا افخمی را

برای ایام ماه رمضان امســال آغاز کرده اســت .فیلمبرداری فصل دوم سریال «زیر خاکی» با بازی پژمان جمشیدی ،ژاله صامتی،
نادر فالح ،هومن برق نورد ،ســتاره پسیانی و رایان سرلک این روزها همچنان ادامه دارد.

سبک زندگی اسالمی ایرانی
خانواده۳۲

نویسنده  :استاد مجتبی خندان
معاون پژوهشی روزنامه سراج
مبارزه با سنت مادرخواندگي
عــاوه بــر ايــن كــه در ســوره مباركــه احــزاب تصريــح
شــده اســت كــه هيــچ همســرى بــا ظهــار ،مــادر
نمــى شــود و هيــچ طفلــى از راه فرزنــد خواندگــى،
فرزنــد نمــى گــردد ،يــك ســوره ديگــر (مجادلــه)
در قــرآن داريــم كــه چهــار آيــه آن اختصــاص بــه
مســأله ظهــار دارد.
شــأن نــزول ايــن ســوره زنــى اســت كــه بــه وســيله
شــوهرش ظهــار شــده و در نيمــه راه زندگــى
زناشــويى ،در خطــر جدايــى از شــوهر و فرزنــدان
قــرار گرفتــه و نــه تنهــا خــودش از چنيــن پيــش
آمــدى ناراحــت اســت ،بلكــه شــوهرش نيــز  -كــه در
حيــن عصبانيــت ،زن خــود را ظهــار كــرده! -از كــردار
خــود پشــيمان اســت.
نــام ايــن زن خولــه (دختــر خويلــد يــا ثعلبــه) و نــام
شــوهرش اوس (فرزنــد صامــت) اســت.
قضيــه ،از ايــن قــرار بــود كــه :روزى اوس ،زن خــود
را در حــال ســجده ديــد و تحــت تأثيــر انــدام زيبــاى
او قــرار گرفــت .هميــن كــه نمــاز خولــه بــه پايــان
رســيد ،خواســت كــه بــا او در آميــزد ،ولــى خولــه،
عكــس العمــل منفــى نشــان داد و بــه راه نرفــت .اوس
نيــز خشــمگين شــد و ظهــار كــرد و طولــى نكشــيد
كــه پشــيمان شــد ،امــا شــرم مــى كــرد كــه بــراى
كســب تكليــف ،خدمــت پيامبــر بــرود.
ناچــار ،خولــه خدمــت پيامبــر رفــت و در حالــى
كــه عايشــه مشــغول نظافــت ســر و مــوى پيامبــر
خــدا بــود ،وارد شــد و جريــان واقعــه را بــه عــرض
وى رســانيد .امــا پيامبــر ،كــه هرگــز از پيــش خــود
حكمــى نمــى داد ،نمــى توانســت چيــزى بگويــد كــه
موجــب خشــنودى خولــه شــود و خولــه همچنــان
التمــاس مــى كــرد و از پريشــانى خــود مــى ناليــد.
در ايــن وقــت ،عايشــه متوجــه تغييرحالــت پيامبــر
شــد و از خولــه خواســت كــه ســخن كوتــاه كنــد،
زيــرا معلــوم بــود كــه پيامبــر خــدا در ارتبــاط بــا
مبــدأ وحــى قــرار گرفتــه و در حــال گرفتــن حكــم
از خداونــد اســت.
پــس از لحظاتــى ،پيامبــر بــه حالــت عــادى برگشــت
و آيــات ســوره مجادلــه را قرائــت كــرد .در آغــاز
ســوره چنيــن آمــده اســت.:
ــد َســم َِع ّ
الل َقــ ْو َل الَّتــى تُجا ِدل ُ َ
ــك فــى َز ْوجِ هــا
َق ْ
َوتَشْ ــتَكى إلَــى ّ
الل؛(مجادله،آیــه.)۱
خداونــد ،گفتــار زنــى كــه دربــاره شــوهرش بــا تــو
مجادلــه مــى كنــد و پيــش خــدا شــكايت مــى بــرد،
شــنيد.
ســپس تأكيــد مــى كنــد كــه ظهــار ،موجــب
برقــرارى رابطــه فرزنــدى و مــادرى نمــى شــود و
داشــتن چنيــن انتظــارى از ظهــار ،غلــط اســت و در
ايــن بــاره مــى فرمايــد.:
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ذيــن يُظاه ُ
ا ُ َّم ِها ت ِ ِه ْم ؛ ( مجا د له  ،آ یــه . )۲
آنهايــى كــه زنــان خــود را ظهــار مــى كننــد (بايــد
بداننــد) كــه آنهــا مادرانشــان نيســتند.
ـم إالَّ الهئى َول َ ْدن َ ُه ْم؛(مجادله،آیه.)۲
ا ِْن ا ُ َّمهاتُ ُهـ ْ
مادرانشــان آنهايى هســتند كه آنان را زاييده اند.
يعنــى آن نــو ِع مــادرى كــه همــه آثــار محرميــت
و ممنوعيــت و وراثــت بــر آن مترتــب اســت ،از
راه والدت پديــد مــى آيــد و خــود ايــن والدت نيــز
مشــروط بــه ازدواج شــرعى اســت.
در محــدوده ازدواج و والدت ،اگــر رضــاع شــرعى
تحقــق پيــدا كنــد ،تنهــا محرميــت و ممنوعيــت،
حاصــل مــى شــود.
كســانى كــه ايــن گونــه حــرف هــا را مــى زننــد ،بايــد
بداننــد كــه.:
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قطعاً آنان ســخن ناپســند و دروغ مى گويند.
ايــن درســت اســت كــه همســر از راه ظهــار مــادر
نمــى شــود ،امــا اگــر مــردى در حضــور دو عــادل،
همســر خــود را ظهــار كنــد ،مادامــى كــه كفــاره
نــداده اســت ،حــق آميــزش بــاوى نــدارد و اگــر
پيــش از دادن كفــاره ،بــا او بياميــزد ،بايــد دو كفــاره
بدهــد.

امام(علیــه الســام) در ایــن چنــد جملــه حکیمانــه بــه رابطــه چهــار
موضــوع مهــم بــا چهــار موضــوع دیگــر از صفــات انســانى اشــاره فرموده
اســت .نخســت مــى فرمایــد« :ارزش هــر کــس به انــدازه همت اوســت»
ـد ِر ِه َّم ِتـهِ) .منظــور از همــت تصمیماتى اســت که
ـل َعلَــى َقـ ْ
( َقـ ْ
الر ُجـ ِ
ـد ُر َّ
انســان بــراى انجــام کارهــاى مهــم مــى گیــرد و بــه دنبــال آن تــاش
مــى کنــد .هــر انــدازه ایــن تصمیمــات واالتــر و ایــن تــاش ها گســترده
باشــد همــت انســان بلندتــر اســت و ایــن کــه امــام مــى فرمایــد :ارزش
هــر کســى بــه انــدازه همــت اوســت بــراى آن اســت کــه اشــخاص واال
همــت معمــوالً تــاش مــى کننــد تــا بــه مقامــات عالــى برســند پــس
نبایــد ارزش وجــودى ظاهــرى آنهــا را امــروز مالحظــه کــرد بلکــه آن
نیــروى نهفتــه در درون آنهــا کــه نامــش همــت اســت بایــد مقیــاس
و معیــار شــمرده شــود .در کتــاب غررالحکــم از امــام همیــن معنــا بــه
ـر َف ْت ِه َّم ُتـ ُه
صــورت دیگــرى بیــان شــده اســت ،مــى فرمایــدَ « :مـ ْ
ـن شَ ـ َ
ـت ق ِْی َم ُتـ ُه کســى کــه همــت عالى داشــته باشــد قیمــت و ارزش او
َع َظ َمـ ْ
زیــاد اســت» در حدیــث دیگــرى از همــان حضــرت و در همــان کتــاب
ـر ٌء َک ِه َّم ِتـ ِه َو ال َوضَ َعـ ُه َکشَ ـ ْه َوت ِ ِه هیــچ چیــز
مــى خوانیــم« :مــا َر َفـ َ
ـع أ ْمـ َ
انســان را بــه ماننــد همــت او بلندمقــام نمــى کنــد و هیــچ چیــز ،او را
ماننــد شــهوتش پســت نمــى ســازد» .در دومیــن جملــه پرمعنــاى خود
مــى فرمایــد« :راســتگویى و صداقـ ِ
ـت هــر کــس بــه انــدازه شــخصیت
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ـد ِر ُم ُرو َءت ِـهِ) .زیــرا انســان بــا شــخصیت ایــن
اوســت»( َوصِ ْد ُق ُه َعلَــى َقـ ْ
کار را بــراى خــود ننــگ مــى دانــد کــه بــه دیگــران دروغ بگویــد.
اضافــه بــر ایــن ،غالبــا دیــده شــده اســت کــه دروغ هــا بعــد از مدتــى
فــاش مــى گــردد انســان بــا شــخصیت حاضــر نمــى شــود کارى
انجــام دهــد کــه در آینــده آبــروى او را ببــرد .در احادیــث دیگــرى
از امــام امیرمؤمنان(علیــه الســام) مــى خوانیــم« :الصِ ــدْقُ عِــ ّز
راســتگویى ســبب عــزت اســت» و در حدیــث دیگــرى مــى افزایــد:
ـاح ُک ُّل شَ ــىء َوال ْ ِکـ ْ
ـىء».
ِّ
«الصــدْقُ َصـ ُ
ـذ ُب َفســا ُد ُک ُّل شَ ـ ْ
یکــى از یــاران امــام صادق(علیــه الســام) بــه نــام ابــو کهمــس
خدمــت آن حضــرت رســید و عــرض کــرد( :یــار وفــادار شــما) ابــن
ابــى یعفــور بــه شــما ســام فرســتاده اســت .فرمــود :ســام بــر تــو و
بــر او .هنگامــى کــه نــزد او رفتــى ســام مــرا بــه او برســان و بگــو:
ـر َمــا بَلَــغَ ب ِـ ِه َعل ٌِّی(علیه
جعفــر بــن محمــد بــه تــو مــى گویــد« :ان ُْظـ ْ
ــول َّ
الل ِ(صلــى اهلل علیــه وآلــه) َفال ْ َز ْمــ ُه َفــإ َِّن
الســام) ِع ْن َ
ــد َر ُس ِ
ـول َّ
الل ِ(صلــى اهلل
َعل ِّیاً(علیــه الســام) إِن ََّمــا بَلَــغَ َمــا بَلَــغَ ب ِـ ِه ِع ْنـ َ
ـد َر ُسـ ِ
ـد ِق ال ْ َحدِیـ ِ
ـث َوأَ َدا ِء االَْ َمانَةِنــگاه کــن ببیــن على(علیه
علیــه وآلــه) ب ِصِ ـ ْ
الســام) بــا چــه صفاتــى آن مقــام را نــزد رســول خدا(صلــى اهلل علیه
وآلــه) پیــدا کــرد آن صفــات را داشــته بــاش ،زیــرا علــى تنهــا بــه این

ســبب بــه آن مقــام نــزد پیغمبــر رســید که در ســخن گفتــن ،صادق
بــود و در اداى امانــت امین».ایــن ســخن را بــا حدیثــى از پیغمبــر
اکرم(صلــى اهلل علیــه وآلــه) پایــان مــى دهیــم ،فرمــود« :ال ْ َجمـ ُ
ـال
ـواب ال ْ َقـ ْو ِل ب ِال ْ َحــقِّ َوال ْ َکمـ ُ
ـد ِق جمــال ،بــه
ِالصـ ْ
ـن الْفِعـ ِ
ـال ُح ْسـ ُ
ـال ب ِّ
َصـ ُ
ســخن حــق گفتــن اســت و کمــال ،بــه انجــام کارهــاى نیــک تــوأم
بــا صــدق» بایــد توجــه داشــت کــه «مــروءة» به معنــاى جوانمــردى،
مردانگــى ،و فتــوت و مجموعــه اى از شایســتگى هاســت کــه در
یــک انســان بــاارزش جمــع مــى شــود کــه شــخصیت او را تشــکیل
مــى دهــد .ســپس در ســومین ســخن حکمــت آمیــز خــود مــى
فرمایــد« :شــجاعت هــر کــس بــه انــدازه بــى اعتنایــى او (بــه ارزش
ـد ِر أَن َ َف ِت ـهِ) .روشــن اســت
ـجا َع ُت ُه َعلَــى َقـ ْ
هــاى مــادى) اســت» ( َوشَ ـ َ
وابســتگى هــاى انســان بــه مقــام و مــال و شــهوات دنیــا از شــجاعت
او مــى کاهــد و او را بــه اســارت مــى کشــاند امــا هنگامــى کــه خــود
را از ایــن امــور آزاد ســازد ،بــا شــجاعت حــرف خــود را مــى زنــد و راه
خــود را مــى پیمایــد و در برابــر کســى ذلیالنــه ســر تعظیم فــرو نمى
آورد و بــا تــوکل بــر خــدا در برابــر حــوادث ســخت مــى ایســتد .در
لســان العــرب آمــده اســت کــه «أنَـ ْ
ـف» (بــر وزن هــدف) بــه معنــاى
کراهــت داشــتن چیــزى و خــود را برتر از آن دانســتن اســت ،بنابراین

«أنــف» در جملــه بــاال مــى توانــد اشــاره بــه بــى اعتنایــى نســبت به
ارزش هــاى مــادى باشــد .آن گاه امام(علیــه الســام) در چهارمیــن و
آخریــن ســخن حکیمانــه اش مــى فرمایــد« :عفــت هــر کــس بــه
ـد ِر َغ ْی َرت ِ ـهِ)« .غیــرت» بــه
انــدازه غیــرت اوســت» ( َو ِع َّف ُت ـ ُه َعلَــى َقـ ْ
گفتــه بعضــى از شــارحان نهــج البالغــه عبــارت از انزجــار طبیعــى
انســان نســبت بــه تصــور شــرکت دیگــران در امورى اســت کــه مورد
عالقــه اوســت و بــه تعبیــر دیگر غیــرت به معنــاى حفــظ ارزش هاى
مربــوط بــه خــود و جلوگیــرى از تجــاوز دیگــران بــه حریــم اوســت
کــه غالب ـاً در عــرف مــا در امــور ناموســى بــه کار مــى رود .بدیهــى
اســت کســى کــه نســبت بــه نوامیــس خــود غیــرت دارد هرگــز
حاضــر نمــى شــود بــه نوامیــس دیگــران چشــم خیانــت بــدوزد،
بنابرایــن هــر انــدازه غیرت انســان بیشــتر باشــد عفــت او هم بیشــتر
خواهــد بــود .گرچــه عفــت و غیــرت هــر دو غالبـاً در عــرف امــروز ما
بیشــتر در مســائل ناموســى بــه کار مــى رود; ولــى از نظــر اربــاب
لغــت و علمــاى اخــاق ،هــر دو معنایــى وســیع دارنــد« :عفــت» بــه
معنــاى خــوددارى و حالــت انزجــار از مالحظــه صحنــه هاى زشــت و
«غیــرت» هرگونــه اهتمــام و دفــاع از حقــوق الهــى و انســانى خویش
اســت و بعیــد نیســت کــه منظــور از امام(علیــه الســام) از جملــه باال
همــان معنــاى وســیع کلمــه در هــر دو مــورد باشــد.

شکار پهپاد آمریکایی در «بچه مهندس »۴

چهارمیــن فصــل از ســریال «بچــه مهنــدس» روایتــی از ناگفتههــا و چالشهــای مهندســی معکــوس پهپــاد آمریکایی  170-RQاســت.
بــه گــزارش ســراج مجموعــه تلویزیونــی «بچــه مهنــدس  »۴بــه کارگردانــی احمــد کاوری و تهیهکنندگی ســعید ســعدی که اســفندماه
گذشــته مشــغول فیلمبــرداری در مشــهد مقــدس بــود ،اکنــون آخریــن مراحــل تصویربــرداری خــود را در تهــران طــی میکنــد .بــه
گفتــه «حســن وارســته» سرپرســت نویســنده هــا و طــراح ســریال «بچــه مهنــدس» ،فصــل جدیــد ایــن ســریال تــم امنیتــی دارد« .بچه
مهنــدس  »۴روایتــی از ناگفتههــا و چالشهــای مهندســی معکــوس پهپــاد آمریکایــی  170-RQاســت .چنانچــه در قســمت پایانــی
فصــل ســوم «بچهمهنــدس» شــکار پهپــاد جاسوســی آمریکایــی بــه تصویــر درآمــده بــود .در فصــل چهــارم« ،محمدرضــا رهبــری»
جایگزیــن روزبــه حصــاری بازیگــر نقــش «جــواد جــوادی» شــده اســت.فصل اول ســریال بچهمهنــدس در مــاه رمضــان  ،۹۷فصــل دوم
نیــز در دی مــاه  ۹۷و فصــل ســوم در مــاه رمضــان  ۹۹روی آنتــن رفــت .قــرار اســت فصــل چهــارم «بچــه مهنــدس» بــرای پخــش در
مــاه مبــارک رمضــان امســال آمــاده شــود.

مدیران از سفر برگشته ممنوعیتهای ماه رمضان را وضع میکنند

معــاون ســازمان تبلیغــات اســامی از ولنــگاری مدیریتــی و
مــورد اهمــال قــرار گرفتــن مســائل دینــی در ســتاد ملــی مقابلــه
بــا کرونــا ابــراز گلهمنــدی کــرد و گفــت :مســئوالن ســتاد ملــی
مقابلــه بــا کرونــا خودشــان در ایــام نــوروز در مســافرت بودنــد و
در جلســه اخیــر غیبــت داشــتند.
حجتاالســام حریــزاوی معــاون راهبــردی و امــور اســتانهای
ســازمان تبلیغــات اســامی و عضوشــورای کارشناســی قــرارگاه
عملیاتــی مقابلــه بــا کرونــا باحضــور در برنامــه مصبــاح شــبکه
قــرآن و معــارف ســیما ،ضمــن اعــام ایــن خبــر از ولنــگاری
مدیریتــی و مــورد اهمــال قــرار گرفتــن مســائل دینــی در ســتاد
ملــی مقابلــه بــا کرونــا ابــراز گلهمنــدی کــرد و گفــت :ســتاد
ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــا تصمیمــات دوگانــه ،باعــث کاهــش
اعتمــاد عمومــی مــردم نســبت بــه تصمیمــات ایــن ســتاد
میشــوند.
وی بــا اســتناد بــه فرمایــش رهبــر معظــم انقــاب کــه فرمودنــد
بنــده ماننــد ســال گذشــته بــه ســفر نخواهــم رفــت ،تصریــح
کــرد :مــا شــاهد آن بودیــم کــه مســئوالن ســتاد ملــی مقابلــه بــا
کرونــا خودشــان در ایــام نــوروز در مســافرت بودنــد تــا جایــی
کــه در جلســه هفتــه گذشــته برخــی از اعضــای جلســه بــه
دلیــل مســافرت نــوروزی در جلســه ســتاد حضــور پیــدا نکردنــد.
حجتاالســام حریــزاوی اشــاره کــرد کــه الیحــه کارشناســانه
کمیتــه امنیتــی اجتماعــی وزارت کشــور روز گذشــته مطــرح و
مــورد توافــق اجمالــی قــرار گرفــت و بنــا بــود کــه از طریــق

قــرارگاه عملیاتــی وزارت کشــور بــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا
کرونــا اعــام شــود امــا بــه یکبــاره و بــا شــتابزدگی عجیبــی
شــاهد آن بودیــم کــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا پیــش از
ایــن و قبــل از قرمــز شــدن وضعیــت تهــران و بســیاری از نقــاط
کشــور و در چنــد هفتــه قبــل از مــاه رمضــان ،مراســمهای
ایــن مــاه و عبادتهــای جمعــی را ممنــوع اعــام کــرد .ایــن در
حالــی اســت کــه متأســفانه هنــوز هــم مســافرتها بــه ترکیــه و
ارمنســتان دیگــر کشــورهایی کــه وضعیتــی بــه مراتــب وخیمتــر
بــه لحــاظ کرونایــی دارنــد بــر قــرار اســت امــا ممنوعیــت ســفر
بــه کربــا نجــف و عتبــات بهصــورت جــدی اجــرا میشــود.
وی در پاســخ بــه ســوال مجــری برنامــه مبنــی بــر اینکــه بــا
توجــه بــه وضعیــت فعلــی تهــران و برخــی از نقــاط کشــور
کــه قرمــز اعــام شــدهاند کمــاکان درخواســت تجدیدنظــر
و بازنگــری تصمیــم ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا را داریــد ؟
اعــام کــرد :اساســاً طــرح مــا بــا توجــه بــه محدودیتهــای
رنگبنــدی تهیــه شــده بــود و حتــی بــرای نقــاط قرمــز و
مناطــق نارنجــی هــم برنامهریــزی دقیقــی صــورت گرفتــه
بــود کــه کــه در طــی آن بــا توجــه بــه وضعیــت هــر اســتان و
موقعیــت محــل برگــزاری ،فاصلهگذاریهــای حتــی بیــش از
آنچــه کــه مــورد اعــام هــم بــود در نظــر گرفتــه شــده و بــا
ظرفیتــی در حــدود  30تــا  40درصــد هــر مــکان فیزیکــی و بــا
کاهــش ســاعات برگــزاری ایــن طــرح ارائــه شــده و در جلســات
کارشناســی قــرارگاه عملیاتــی ســتاد کرونــا هــم بــه تصویــب
رســیده بــود .بنابرایــن مجدانــه خواســتار رســیدگی و بازنگــری
جــدی در تصمیــم اعــام شــده در ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا
هســتیم .
وی بــا اشــاره بــه مراســمات ســال گذشــته بــه جلســات
کارشناســی کــه بــا حضــور مداحــان ،وعــاظ و خبــرگان دینــی
برگــزار شــد ،گفــت :همیــن جلســات کارشناســی ســبب شــد
تــا مراســمات منظــم و منســجم و کمآســیب از ســوی جامعــه
دینــی برگــزار شــود .قشــر متدیــن در رعایــت و اهتمــام بــه
اجــرای مصوبــات پیشــگامند امــا انتظــار دارنــد تــا تصمیمــات
بــر اســاس نظــرات کارشناســی اعمــال شــود.

صــدا و ســیما بــرای مــاه رمضــان ســریالهای متفاوتــی
آمــاده کــرده اســت .در ایــن ســریا لها بازیگــران
پیشکســوتی همچــون داریــوش ارجمنــد ،عبدالرضــا
اکبــری ،ثریــا قاســمی و علــی دهکــردی حضــور دارنــد.
تلویزیــون نســبت بــه ســال گذشــته ،ســریا لهای متفاوتــی
را بــرای پخــش در نظــر گرفتــه اســت و در رمضــان ۱۴۰۰
شــاهد ترکیــب متفاو تتــری خواهیــم بــود .برخــاف
رمضــان  ۹۹کــه مجموعــه کمــدی «زیرخاکــی» روی آنتــن
رفــت ،مــاه رمضــان امســال جــای یــک ســریال کامــا
کمــدی در کنداکتــور خالــی اســت و پــس از ســالها بــار
دیگــر مجموع ـهای بــا حالوهــوای ماورایــی در مــاه رمضــان
روی آنتــن خواهــد رفــت .ســریالهای «احضــار»« ،بچــه
مهنــدس « ،»۴یــاور» و «رعــد و بــرق» چهــار مجموعــه
ویــژه مــاه رمضــان در نوبــت پخــش هســتند.
علیرضــا افخمــی کــه ســریا لهای ماورایــی ماننــد «او یــک
فرشــته بــود»« ،پنجمیــن خورشــید» و «پنــج کیلومتــر
تــا بهشــت» را در کارنامــه دارد ،ســال گذشــته پــس از ۹
ســال ســریال ماورایــی جدیــد خــود «احضــار» را جلــوی
دوربیــن بــرد .ایــن ســریال کــه ابتــدا «دعــوت نحــس» نــام
داشــت ،فرقههــا و عرفانهــای کاذب را نقــد میکنــد.
آرش مجیــدی ،رضــا توکلــی ،افســانه چهــرهآزاد ،علــی
دهکــردی ،میــاد میرزایــی ،صالــح میرزاآقایــی و غــزال نظــر،
از بازیگرانــی هســتند کــه در ایــن مجموعــه حضــور دارنــد.
«احضــار» نــه فقــط بازگشــت علیرضــا افخمــی بــه ســاخت
ســریال در فضــای ماورایــی اســت ،بلکــه بازگشــت تلویزیــون
بــه دوران پخــش ســریالی بــا چنیــن ژانــری در مــاه رمضــان
نیــز اســت .هرچنــد کــه تلویزیــون در ســا لهای گذشــته،
ســریالهایی بــا حــال و هــوای معنــوی را در کنداکتــور
رمضانــی جــای داده اســت ،امــا مجموعــه «پنــج کیلومتــر
تــا بهشــت» کــه ســال  ۹۰روی آنتــن رفــت ،آخریــن
ســریال ماورایــی بــود کــه تلویزیــون در مــاه رمضــان روی
آنتــن بــرد .بــا توجــه بــه فضــای متفــاوت «احضــار» و

ســابقه افخمــی ،بــه نظــر میرســد ایــن مجموعــه بتوانــد
توجــه مخاطبــان را جلــب کنــد.
ســریال «بچــه مهنــدس» اولیــن بــار رمضــان ســال ۹۷
روی آنتــن رفــت .ســال گذشــته فصــل ســوم ایــن مجموعــه
پخــش شــد و اکنــون قــرار اســت فصــل چهــارم آن پــس
از یــک ســال ،مــاه رمضــان  ۱۴۰۰پخــش شــود« .بچــه
مهنــدس  »۳کــه بــه دوران جوانــی زندگــی شــخصیت
اصلــی قصــه یعنــی «جــواد جــوادی» و چالشهــا و
مشــکالت او در دوران تحصیــل میپرداخــت ،بــه نســبت
آثــار شــبکه دو ،مجموعــه پربیننــدهای بــود و در نهایــت
توانســت  ۴۲درصــد مخاطــب داشــته باشــد .ایــن مجموعــه
بــا یــک تغییــر مهــم جلــوی دوربیــن رفــت و تصویربــرداری
آن همچنــان ادامــه دارد .در ایــن فصــل محمدرضــا رهبــری
جایگزیــن روزبــه حصــاری شــده و نقــش «جــواد جــوادی»
را ایفــا کــرده اســت .طبــق اعــام تهیهکننــده ســریال
علــت ایــن جایگزینــی« ،درخواســتهای نامتعــارف و
غیرحرف ـهای» حصــاری بــوده اســت .فرهــاد قائمیــان ،ثریــا
قاســمی و مهشــید جــوادی بازیگــران فصــل قبــل هســتند
کــه در فصــل چهــارم نیــز حضــور دارنــد .عبدالرضــا
اکبــری ،محمدرضــا هدایتــی ،ســولماز غنــی و نگیــن صــدق
گویــا از بازیگــران جدیــد «بچــه مهنــدس  »۴هســتند.
ســعید ســلطانی ســال گذشــته پــس از تجربــه
شکســتخورده «بــوم و بانــو» ،ســراغ ســاخت ســریال
«یــاور» رفــت .ســعید مطلبــی کــه بــه عنــوان نویســنده
در مجموعــه «ســتایش» بــا ایــن کارگــردان همــکاری
کــرده بــود ،نــگارش فیلــم نامــه «یــاور» را نیــز بــر عهــده
داشــته اســت .ایــن نویســنده بــا مجموعــه «ســتایش»
بــار دیگــر ثابــت کــرد کــه میدانــد چطــور بــا قصــهای
ســاده و عامهپســند مخاطــب را جــذب کنــد؛ بنابرایــن
اگــر روی ســابقه مطلبــی در ســرگرم کــردن تماشــاگر بــا
چنیــن داســتانهایی حســاب کنیــم« ،یــاور» میتوانــد
مخاطبــان را بــا خــود همــراه کنــد .ایــن ملــودرام

سریالهای
نمایشی را به
خارج از تهران
ببریم

حبیــب دهقا ننســب ،بازیگــر ســینما و تلویزیــون گفــت:
نــوروز بــرای همــه ایرانیــان بــا هــر دینــی و نــژادی کــه
هســتند شــادترین لحظــات ســال اســت .بــرای همیــن
کارهایــی کــه در ایــن ایــام روی آنتــن مــیرود بــه
نظــرم بایــد ویژگــی فرحبخشــی را حتمــاً بــه همــراه
داشــته باشــد .بــر همیــن مبنــا مــن بــا وجــود اینکــه
هــم اکنــون مشــغول بــازی در ســریال «نقــش خــاک»
هســتم از دیــدن ســریال «نــون خ» غفلــت نمیکنــم.
مــن فصــل اول و دوم ایــن کار هــم دیــده بــودم؛ کاری
کــه مــن از آن بــه عنــوان یکــی از تولیــدات خــوب طنــز
ســیما نــام میبــرم.وی افــزود :مــن بــا پخــش کارهــای
ملــودرام و غمگیــن در ایــن ایــام بــه هیــچ وجــه موافــق
نیســتم ،زیــرا فکــر میکنــم پخــش چنیــن کارهایــی
در نــوروز بــی ســلیقگی محــض اســت ،البتــه وقتــی از
کار طنــز حــرف میزنــم منظــور آثــاری اســت کــه بــه
واقــع طنــز هســتند ،و ا ّال برخــی مواقــع کارهایــی را
میبینیــم کــه بــا لودگــی در آمیختــه شــده و بــه آنهــا
نمیتــوان واژه طنــز را اطــاق کــرد .دربــاره ســریال
«نــون خ» بایــد اضافــه کنــم کــه بــه شــخصه فصــل یــک
و دو آن را بیشــتر پســندیدم ،امــا فصــل ســوم آنهــم
قابــل قبــول اســت.بازیگر «مختارنامــه» بــا تاکیــد بــر
ایــن نکتــه کــه سریا لســازی بایــد از تهــران خــارج
شــود ،گفــت :کارهایــی کــه در شــهرهای دیگــر تولیــد
میشــود بــا اســتقبال مــردم مواجــه میشــود ،چــون
بیننــدگان تلویزیــون دوســت دارنــد تــا تنــوع فرهنگــی

را در کارهــای نمایشــی ببیننــد .بــرای همیــن هــم از
کارهایــی نظیــر «پایتخــت» یــا «نــون خ» اســتقبال
بــه عمــل میآیــد .در ایــن میــان ســریال «نــوروز
رنگــی» کــه مجموعــه نــوروزی دیگــر ســیما در نــوروز
 ۱۴۰۰اســت هــم بــه فرهنــگ اســتان خراســان توجــه
داشــته کــه ایــن امــر نیــز اتفاقــی خــوب محســوب
میشود.دهقا ننســب ادامــه داد :در ســریال «نقــش
خــاک» هــم کــه تمامــاً در همــدان تصویربــرداری
میشــود مــا زیبایــی فرهنگــی ایــن اقلیــم را مــد نظــر
قــرار میدهیــم .نکتــه بعــدی اینکــه مــردم دیگــر
از کارهــای آپارتمانــی کــه تنهــا در تهــران جلــوی
دوربیــن مــیرود خســته شــد هاند ،پــس چــه بهتــر بــا
تولیــد کارهــای نمایشــی در سراســر اقلیــم کشــورمان
هــم جــذب مخاطــب کنیــم هــم اینکــه بتوانیــم فرهنــگ
بومــی خــود را اشــاعه دهیــم .در همیــن رابطــه بایــد
اضافــه کنــم کــه کارهــای مســتند ،قدمــی خــوب در
معرفــی فرهنــگ بومــی کشــورمان اســت ،امــا هیــچ کار
تصویــری بــه انــدازه ســریا لهای نمایشــی نمیتوانــد
موفقیــت بــه همــراه داشــته باشــد.وی در پایــان تاکیــد
کــرد :سریا لســازی در شهرســتانها ،یــک ویژگــی
مثبــت دیگــر هــم بــه همــراه دارد .آنهــم اینکــه در
چنیــن تولیداتــی ایــن فرصــت پیــش میآیــد تــا
هنرمنــدان شهرســتانی فرصــت پیــدا کننــد تــا خــود
را نشــان دهنــد ،هماننــد آن چیــزی کــه در «نــون خ»
رخ داده اســت.

آگهی مفقودی

بــرگ ســبزخودروی ســواری سیســتم پــژو ۲۰۶تیــپ  TU۳مــدل  ۱۳۹۶پــاک
۶۴۴ل ۵۱ایــران  ۴۴بــه شــماره موتــور  ۱۶۵A۰۱۰۶۶۳۲و شــماره شاســی
 NAAP۰۳EE۲HJ۰۷۴۵۰۷مفقــود گردیــده واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

سریالهای ماه رمضان همراه با ستارههای
پیشکسوت

اجتماعــی ،فضایــی معمایــی نیــز دارد و مضمــون آن
دربــاره جوانمــردی اســت .عــاوه بــر داریــوش ارجمنــد
کــه نقــش شــخصیت اصلــی ســریال را بــازی میکنــد،
اســماعیل محرابــی ،زهــرا ســعیدی ،شــبنم فرشــادجو،
محمــد حاتمــی ،فقیهــه ســلطانی و ارســان قاســمی هــم
در ایــن مجموعــه ایفــای نقــش کردهانــد« .یــاور» ایــن
روزهــا در حــال تصویربــرداری اســت.بهروز افخمــی پــس
از هفــت ســال دوری از تلویزیــون ،بــا ســریال «رعــد و
بــرق» بــه سریا لســازی بازگشــت .پــس از ماجــرای ســیل
ســال  ،۹۸ایــن کارگــردان تصمیــم گرفــت ســریالی دربــاره
ایــن موضــوع در مناطــق ســیلزده ماننــد اســتان گلســتان،
خوزســتان و لرســتان بســازد و ایــن مجموعــه اواخــر ســال
 ۹۸جلــوی دوربیــن رفــت .بهــروز افخمــی بــه تازگــی در

برنامــه «نوروزتریــن نــوروز» گفــت کــه شــیوع کرونــا و
طــرز برخــورد دولــت بــا کرونــا ،باعــث شــده تغییراتــی
در قصــه ســریال ایجــاد شــود و بخشهــای زیــادی از
داســتان کــه در خوزســتان و لرســتان روایــت میشــده،
حــذف شــود .اکنــون مجموعــه «رعــد و بــرق» بــا فیلــم
نامــه جدیــد ،تنهــا بــه ســیل اســتان گلســتان میپــردازد.
ایــن کــه ســریال یــک حادثــه واقعــی و مهــم را بــه تصویــر
میکشــد ،آن را جــذاب میکنــد ،امــا «رعــد و بــرق» جــز
شــهرام قائــدی ،محمــد فیلــی ،مهــران رجبــی و شــهین
تســلیمی ،بازیگــر شناختهشــدهای نــدارد و بســیاری از
بازیگــران آن از چهر ههــای جدیــد هســتند ،بنابرایــن
کار «رعــد و بــرق» بــرای جلــب توجــه مخاطــب از دیگــر
ســریا لها ســختتر اســت.

