
تولی�د س�ینمایی هالی�وود ض�د ظه�ور حضرت 
مهدی)عج( حجم فوق العاده ای را به خود اختصاص 
می دهد. در این سوی میدان نه تنها تقابلی صورت 
نمی گیرد بلکه رسانه ملی به بستری برای پخش این 

آثار تبدیل شده است.
مخالفت حکومت های جور و مس��تکبر در طول تاریخ با 
انبیاو فرس��تادگان الهی و برنامه ریزی و انجام اقدامات 
فراوان اقتصادی، سیاس��ی، نظامی و فرهنگی و... برای 
مخالفت و از بی��ن بردن انبیا و ائمه اطه��ار)ع( و جریان 
نهضت آنان و به ویژه تالش برای از بین بردن و ممانعت 
از ظهور و قیام امام زمان)عج( س��ابقه تاریخی و بس��یار 
طوالن��ی دارد. در این گزارش به قس��متی از تالش ها و 
اقدامات ضد ظهور حضرت در دوران کنونی که با مدیریت 
امریکا و توسط هالیوود )در حوزه فرهنگی و هنری( انجام 
می گیرد اش��اره می کنیم. در این راس��تا ایاالت متحده 
امریکا پس از انقالب اس��المی و به ویژه از س��ال 2008 
سرمایه گذاری کالنی برای تخریب وجهه امام زمان)عج( 
و نیز تخریب و سیاه نمایی علیه ظهور ایشان انجام داده 
و اقدام ب��ه فعالیت ه��ای فرهنگی و هنری و رس��انه ای 
فوق العاده گس��ترده از قبیل س��اخت صدها فیلم بلند 
سینمایی با هزینه تولید بسیار گزاف کرده و جالب است 
که حتی فعالیت های بیشمار و گسترده ای نیز در حوزه 
کودک و نوجوان داشته که با نهایت تأسف باید گفت بعضاً 
به دلیل عدم توجه و البته غفلت مدیران فرهنگی در صدا و 
سیما و وزارت ارشاد و...، تعداد زیادی از این آثار سینمایی 
و انیمیشن های ضد امام زمان)عج( از شبکه های مختلف 
صدا و سیما و حتی از شبکه پویا پخش شده و یا همچنین 
مجوز پخش این فیلم ها توسط وزارت ارشاد صادر شده 
است. متأسفانه تصور مدیران فرهنگی از یک فیلم ضد 
امام زمان)عج(، فقط فیلمی است که در آن صراحتاً از نام 
»مهدی« یاد شود و در واقع از چگونگی تخریب و حمله به 
امام زمان)عج( توسط هالیوود مطلع نیستند که در ادامه 

به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
  ظهور یک بیگانه

پس از تأسیس نظام جمهوری اسالمی در سال 1357 
)س��ال آغاز بسترس��ازی برای ظهور امام زم��ان( و به 
ویژه از س��ال 2008 به بعد، امریکا به وسیله هالیوود با 
هوش��مندی فراوان و به کمک زبان تصویر و با ساخت 
فیلم های بزرگ و خوش س��اخت، به طور مکرر خبر از 
حضور یک بیگانه و یا حضور و قی��ام یک رهبر نظامی 
ابرتروریست بسیار پیشرفته و قدرتمند را داده است که 
در آینده بسیار نزدیک ظهور می کند، جهان را تصرف 

کرده و قصد انتقام دارد، جنگ های زیادی راه می اندازد 
و دست به کشتار انسان ها می زند. هم اکنون عده ای از 
یارانش سعی در برگرداندن او و به حاکمیت رساندنش 
بر جهان دارند. در برخی از این فیلم ها برای مثال قسمتی 
از آسمان باز می شود و آن ابرقدرت انتقام گیرنده شرور به 
همراه یارانش وارد زمین می شوند و به سراسر کشورهای 
جهان حمله می کنن��د. در هنگام قی��ام و آغاز حرکت 
خود، یک پیام جهانی می دهد و با مردم جهان س��خن 
می گوید به نحوی که همه مردم جهان به زبان مادری 
خود صحبت های او را می ش��نوند! بس��یار قدرتمند و 
مجهز به سالح های پیشرفته و ایضاً مسلط به قدرت های 
ماورایی است. نفر دوازدهم است.  برادرانش را کشته اند و 
دادگاه هایی برگزار می کند که نیاز به شاهد ندارد. ایاالت 
متحده امریکا )به کمک هالیوود( فقط در سال 2016 
با تولید بی��ش از 60 فیلم بزرگ و پرخ��رج به تخریب 
حضرت مهدی)عج( و ظهور ایشان با هدف جلوگیری 
و تعویق در زمان ظهور ام��ام زمان)عج( پرداخت. امام 
عصر)عج( و ظهور ایش��ان چند ویژگی خاص دارد که 
به آن اشاره می شود. امام زمان)عج( در هنگام ظهور به 
دیوار کعبه تکیه می زنند و مردم جهان را مخاطب قرار 
می دهند و چند جمله ای با مردم جهان سخن خواهد 

گفت. سخنان ایش��ان را همه مردم دنیا به زبان مادری 
خودشان خواهند شنید و ایشان اعالم می کنند که آن 

انتقام گیرنده من هستم.
   اتاق فکری که این سو وجود ندارد

حجم باالی تولید آثار سینمایی هالیوود برای تخریب و 
حمله به امام زمان )عج( اوالً بیانگر وجود یک تشکیالت 
و اتاق فکر بزرگ در امریکاست که متأسفانه چنین اتاق 
فکری در بدنه فرهنگی و هنری کشور ما مشاهده نمی شود 
و ثانیاً بیانگر اشراف بسیار گسترده دولتمردان امریکایی 
و به ویژه مس��ئوالن تراز اول فرهنگی و هنری امریکا و 
دس��ت اندرکاران هالیوود بر مس��ئله ظهور و همچنین 
احادیث و روایات مهدوی و نیز اشراف بسیار دقیق آنان 
بر ابعاد گوناگون مهدویت است که باید گفت این سطح 
از اشراف نسبت به امام زمان)عج( و احادیث و روایات در 
این خصوص بسیار قابل تأمل است. در چنین شرایطی و 
با توجه به آنچه گفته شد آیا نباید نهادهای داخل ایران از 
قبیل وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما، سازمان فرهنگی 
و هنری ش��هرداری تهران، ناجی هنر، حوزه هنری و به 
ویژه نهاده��ای انقالبی که همگ��ی از بیت المال انقالب 
اس��المی ارتزاق می کنند در برابر این حجم از حمالت و 
تخریب که هالیوود در سطح جهان علیه امام زمان)عج( 

صورت می دهد اقدامات متقابلی انجام دهند؟ همان طور 
که می دانیم در 40 سال از گذشت انقالب اسالمی حتی 
یک فیلم درباره حضرت مهدی )عج( ساخته نشده است. 
این مسئله حتی در دولتی که رئیس جمهورش تأکید 
زیادی بر موضوع مهدویت در کالم و سخنرانی ها داشت 
نیز رقم نخورد. در ادامه به یک فیلم سینمایی پرخرج 
ساخت هالیوود که به سیاه نمایی و تخریب وجهه امام 

زمان)عج( و ظهور ایشان پرداخته، اشاره می شود.
فیلم  سینمایی »تبدیل شوندگان 2 انتقام فالن / یا انتقام 
شکست خوردگان« یکی از قدرتمندترین فیلم های ساخت 
هالیوود علیه امام زمان )عج( است. این فیلم محصول سال 
 )Micheal Bay( 200۹ و به کارگردانی مایکل ب��ي
اس��ت. جلوه های ویژه ای که در این فیلم به کار رفته در 
تاریخ فیلمسازی امریکا سابقه ندارد به طوری که به گفته 
ش��رکت Industrial Light & Magic، بازآفریني 
مراحل مختلف ساخت فیلم Transformers 2 روي 

یک کامپیوتر خانگي 16 هزار سال به طول مي انجامد!
داستان فیلم درباره بازگشت و قیام روبات هاي شیطاني 
به زمین است. محل فرود آنها بیشتر در امریکا، اردن و در 
اهرام ثالثه مصر است. در این فیلم روبات های خبیث که 
در گذشته های دور شکست خورده اند،  قصد خونخواهی و 
انتقام از زمینیان را دارند و مشغول آماده کردن خود برای 
این کار می ش��وند و  به طور مکرر اعالم می کنند »زمان 
ورود رهبر ما فرارس��یده و او دوباره قی��ام خواهد کرد«.  
در  فیلم عده ای از روبات های ش��رور ب��رای بازگرداندن 
رهبر بزرگ خود که یک روبات باستانی اهریمنی است 
تالش می کنند. گفته می شود این رهبر شیطانی قصد 
خونخواهی و انتقام دارد. قصد حمله و تصرف زمین را دارد. 
نفر دوازدهمی است. دارای قدرت های ماورایی است.  اهل 
مکاشفه است و کارهای ترسناکی انجام می دهد.  برادران او 
را کشته اند و در نهایت شاهد هستیم که این رهبر به زمین 
بازمی گردد و قیام خود را آغاز می کن��د! پس از ورودش 
به زمین و حمله به ناوه��ای هواپیمابر امریکایی و دیگر 
شهرهای جهان بیان می کند که: »من انتقام می گیرم« 
و یک پیام جهانی به مردم جه��ان می دهد به نحوی که 
مردم سراسر کره زمین به طور همزمان صدا و تصویر او 
را می بینند و می شنوند و خود را معرفی و مردم جهان را 
تهدید می کند که اگر مطابق میل او عمل نکنند، دست به 

کشتار و قتل عام آنها می زند!
به دلیل عدم توجیه و البته غفلت مدیران صدا و سیما این 
فیلم بارها و بارها از شبکه های مختلف تلویزیونی استان ها 

و همچنین بارها از شبکه های ملی پخش شده است.
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رسانهملیدرتعویقظهوردورمیخورد!
نگاهی به تالش بی امان هالیوود برای تعویق ظهور و غفلت نهادهای فرهنگی کشور

   فرشید شکیبا
سال هاست شبکه های اس��تانی صدا و 
س��یما به عنوان زب��ان گوی��ای خرده 
فرهنگ ها و اقوام ایرانی مشغول فعالیت 
هستند، شبکه هایی متکی بر توانمندی 
برنامه سازان بومی در اقصی نقاط کشور 
که هر یک بنا به مقتضیات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
جغرافیا و زمانه خویش، دست به تولید محتوای فرهنگی و رسانه ای 
زده اند و در چارچوب های شناخته شده رسانه ملی، تجربه اندوزی 
می کنند؛ در این بین اما یک خأل اساسی همواره احساس می شد، 
اینکه این تالش ها و تجربه  ها در محدوده هم��ان جغرافیا دیده و 
شنیده می شد و همه ایرانیان، آنچه را مربوط به آیین ها، فرهنگ ها 
و مقتضیات چهارگوشه کشورشان بود، در قاب تلویزیون نمی دیدند 
و نوای خوش هم آوایی های سرزمینی شان را نمی شنیدند، اینگونه 
بود که شبکه ای فارغ از دغدغه های برنامه سازان مرکز نشین متولد و 

»شما«، آیینه  تمام نمایی شد برای انعکاس این رنگ ها و نواها.
شبکه »شما« در دور جدید فعالیت خود، تالش کرد تا شبکه مردم 
ایران باشد، منتخبی از برنامه های جذاب و دیدنی، مستندها و آثار 
نمایشی شبکه  های استانی که در عین حال با تولید برنامه هایي 
مثل »سروستان« با حضور نمایندگان مردم استان های مختلف در 
خانه ملت، به بیان دغدغه ها، ظرفیت ها و مطالبات هر یک از آنها 
بپردازد. »پزشک شما« دیگر برنامه ای است که با حضور پزشکانی 
از سراسر ایران، مخاطبان بسیاری برای خود دست و پا کرده و در 
کنار دیگر تولیدات این شبکه، نقش مهمی در نمایاندن ظرفیت ها 
و داشته های استان های مختلف کش��ورمان در قالب شبکه ای 
سراسری ایفا کند. طی سه ماه نخست س��ال جاری، 56 درصد 
برنامه های شبکه »شما« به محصوالت مراکز استان ها اختصاص 
داشته و ۹ درصد برنامه های پخش شده نیز جزو تولیدات شبکه 
بوده است که در کنار 22 درصد برنامه های تأمینی و 13 درصد 
مربوط به پخش، آنتن »ش��ما« را تش��کیل داده اند. این شبکه 
همچنین در راس��تای نمایش حداکثری ظرفیت های استان ها 
و افزایش جذابیت های برنامه ها در بهار سال ۹7، اقدام به تولید 
برنامه، میان برنامه، تیزر، وله و موس��یقی تصویری های متعدد و 
کوتاه با استفاده از بیشترین تصاویر در کمترین زمان ممکن کرد 
تا بتواند مزیت رقابتی خود را در مقایسه با سایر مزایای برنامه ای 
حفظ کند. این مسئله، رقابتی سازنده را میان مراکز به وجود آورده 
که به ارتقاي کمی و کیفی تولیدات انجامیده است. محور اصلی 
برنامه های شبکه »شما«، تأکید بر وحدت میان اقوام ایرانی بوده 
و هست، وحدتی بر پایه مشترکات مذهبی، فرهنگی و اجتماعی 
که درون مایه اصلی همه برنامه های تولیدی و تأمینی است؛ بر این 
مبنا، آنچه در این شبکه اولویت دارد، تبیین سازنده مسئله اتحاد 
و برادری است، اینکه با حفظ تمام تفاوت ها و تضادها، می توان به 
وحدت ملی دست یافت و ضمن آشنایی با فرهنگ ها و آیین هایی 

از جنسی دیگر، زمینه ساز تضارب آرا و اندیشه ها شد.

»شما« شبکه ای برای همه ایرانیان

88498436سرویس فرهنگي

توسطانتشاراتانقالباسالمیمنتشرشد

تحلیل سیرۀ مبارزاتی حسنین)ع( 
در كتاب »دو مجاهد« رهبر انقالب

کتاب »دو امام مجاهد« یکی از جدیدترین آثار 
منتشرشده از سوی انتشارات انقالب اسالمی است 
که حاوی شش گفتار از حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در تحلیل س�یرۀ مبارزاتی حس�نین)ع( است.

به گزارش فارس، کت��اب »دو امام مجاهد« یکی از 
جدیدترین آثار منتشرشده از سوی انتشارات انقالب 
اسالمی اس��ت که حاوی ش��ش گفتار از حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در تحلیل سیرۀ مبارزاتی حسنین 
)ع( می باشد. نگاه محورِی حاکم بر این گفتارها این 
رویکرد کالن اس��ت که آنچه این دو بزرگوار انجام 
دادند، تنها در تاکتیک و ظاهر شیوۀ مبارزاتی با هم 
تفاوت دارند که اقتضای شرایط زمانۀ هر یک بوده 
است اما در اس��تراتژی و هدف هیچ تفاوتی میان 
آن دو نیس��ت. کتاب »دو امام مجاهد« که حاوی 
ش��ش گفتار از حضرت آیت اهلل خامنه ای است، از 
سوی انتشارات انقالب اس��المی در 310 صفحه و 

به قیمت 27000 تومان منتشر شده است.

محم�د فاضلی مطلق 
معصومه طاهری

      گفت وگو
جوانی از خط�ه اهواز 
کارشناس�ی  دارای 
ارشد مترجمی زبان انگلیسي است. پیش از این قاری 
و حافظ قرآن هم بود و تالش کرد تا به زبان انگلیسی 
هم قرآن را حفظ و قرائت کند ت�ا بتواند با کمک این 
کتاب آسمانی تبلیغ اسالم کند. گفت وگوی »جوان« 
ب�ا ای�ن حاف�ظ ق�رآن پی�ش روی شماس�ت.

    
چطور شد به مسئله حفظ و قرائت قرآن آن 

هم به زبان انگلیسی پرداختید؟
پیش از این به صورت موضوعی قرآن را حفظ می کردم. 
وقتی در رشته زبان انگلیسی مشغول تحصیل شدم خیلی 
دوست داشتم بتوانم تحصیالتم را هدایت درستی بدهم و 
به زبان انگلیسی هم حافظ قرآن باشم و علمم را در خدمت 
قرآن قرار دهم و بتوانم یک وزنه ای هرچند کم ولی مؤثر در 
این حوزه مهم باشم. احساس کردم این یک وظیفه است تا 
بی تفاوت نباشیم. خیلی دوست داشتم شیرینی قرآن را به 

انگلیسی زبان ها بچشانم.
چون زبان انگلیسي می خواندید این جرقه به 

ذهن شما خورد؟
حقیقت آن است که در زمان لیسانس ما پروژه دانشگاهی 
داشتیم به نام بررسی آثار اسالمی که پنج نمره هم داشت 
من چون از قبل حافظ قرآن بودم احساس کردم می توانم 
از پس پروژه بربیایم. به اس��تاد گفتم به جای این که در 
اینترنت مطالبی پیدا کنیم که معلوم نیست چقدر سندیت 
داشته باشد من این کار را انجام می دهم و به شما پروژه را 
تحویل می دهم. استاد هم قبول کرد که اگر کار را خوب 
انجام دادی پنج نمره کامل را به تو می دهم. خیلی سخت 
بود. آیاتی را موضوعی به زبان انگلیسی حفظ کردم. استاد 
خوشش آمد و همان به نوعی شروع کار من بود تا در رشته 

زبان انگلیسی هم به حفظ و قرائت قرآن بپردازم.

هدف شما از اینکه به انگلیسي قرآن را حفظ 
کردید چه بود؟

امام صادق می فرماید س��زاوار است مؤمن هنگام مرگ، 
یا در حال ی��اد گرفتن ق��رآن و یا در حال ی��اد دادن آن 
باش��د؛ من هم به عنوان یک مس��لمان بر خودم واجب 
دیدم قرآن را در رأس زندگی قرار دهم. وقتی در رش��ته 
زبان انگلیسی مشغول تحصیل شدم چون از قبل حافظ 
قرآن بودم همیشه به نیت تبلیغ قرآن با جدیت بیشتری 
حفظ انگلیسی زبان را دنبال کردم چون با توجه به موج 
اسالم ستیزی دشمن و تخریب کتاب قرآن به عنوان کتاب 
هدایتی مسلمانان دوست داشتم قرآن را انگلیسی قرائت 
کنم تا دیگران هم از محت��وای این کتاب الهی بهره مند 
شوند و بفهمند تبلیغات دشمنان علیه اسالم همه دروغ 

است و حقیقت چیز دیگری است.
معم�والً وقت�ی ق�رآن را حف�ظ می کنن�د 
سبک خاصی از اس�تادی را دارند. شما هم 

همین گونه هستید؟
نه، به صورت عادی حفظ و قرائت انجام می شود؛ سبک و 

شیوه خاصی ندارد. من ترتیل قرائت انگلیسی دارم .
قبل از این در ایران کسی مانند شما کار کرده 

است؟
تا آنجا که در سازمان ها و نهادهای مختلف دیدم و سر زدم 

به من گفتند شما اولین نفر هستید. 
بازخوردها از حفظ و قرائت قرآن به انگلیسی 

چطور بوده است؟
در مس��ابقات مختلف بین المللی قرآنی شرکت کردم و 
خدا را شکر استقبال زیادی شده است و حاضران برایشان 
جالب و شنیدنی بود و دوست داش��تند حتی من را هم 
تشویق می کردند. امیدوارم بتوانم شیرینی قرآن را در حد 

خودم به دیگران بچشانم.
تاکنون اداره اوقاف از شما حمایت کرده است؟

من به درخواست خودم طرحی دادم تا قرائت انگلیسی قرآن 

داشته باشم ولی قبول نکردند و گفتند الزم نیست. ناراحت 
شدم، گفتم درست است قرآن به زبان های مختلف ترجمه 
شده و در کتابخانه ها موجود است ولی تا کی باید در قفسه 
کتابخانه هابماند و خاک بخورد و بگوییم قرآن ترجمه شده 
است؟! بدون اینکه خوانده شود. باید آن را خواند و قرائت 
کرد تا گوش ها را بنوازد و آش��نا کند. این آیات قرآن برای 
ماست تا بشنویم و اجرایی کنیم؛ شاید اگر قرائت شود یک 

نفر متحول شود و جذب دین زیبای اسالم بشود.
به غیر از اوقاف سازمان دیگری هم هست که 
وظیفه بین المللی قرآنی داشته باشد و از شما 

هم حمایت کنند؟
بله س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس��المی که استقبال 
زیادی کردند و گفتند به رایزن فرهنگی اعالم می کنیم 
تا بتوانیم اس��تفاده ببریم. ش��ورای عالی قرآن هم س��ر 
زدم گفتند باید درخواس��تی از طرف سازمان فرهنگ و 

ارتباطات داده بشود .
جلسات حفظ قرآن هم دارید؟

بله من معلم هستم و به عنوان مربی قرآنی جلسات متعددی 
برای عالقه مندان به حفظ و قرائت قرآن برگزار کردم و خدا 

کمک کرده تا حافظانی هم پرورش پیدا کنند.
زیباترین تأثیری که از قرآن گرفتید؟

 بدون اغراق تمام آیات قرآن زیبا و جذاب هستند. انس با 
قرآن به قدری شیرین است که تمام زندگی را تحت تأثیر 
قرار می دهد و آدم احساس می کند قرآن با بند بند جوارحش 
عجین شده و این نعمت بزرگی است که بیمه قرآن شویم. 

به عنوان یک جوان قرآنی اگر کسی بخواهد 
به یکی از زبان های خارجی قرآن حفظ کند، 

راهکارش چیست؟
اول به آن زبان آشنایی داشته باشد حتی در حد متوسط 
آن را بلد باشد و بعد از آن قرائت قرآن را به صورت ترتیل 
شروع کند و از ترجمه های معتبر و درست استفاده ببرد تا 

دچار مشکل و اشتباه در بیان آیات نشود.
شما از چه ترجمه هایی استفاده کردید؟

ترجمه خانم طاهره صفارزاده و همچنین ترجمه نیک آیین 
که بس��یار روان و منظم مانند شعر اس��ت؛ البته رئیس 
ترجمان وحی به من پیشنهاد داد تا ترجمه علی قلی قرایی 

را هم دنبال کنم چون ترجمه خوب و مناسبی دارد.
زیباترین آیات قرآن از نظر شما کدام است؟

همه آیات قرآن دلنشین، زیبا و آموزنده است ولی آیه 2۹ 
س��وره احزاب برای من خیلی جالب بود اگر چنانچه خدا 
و رسول و خانه آخرت را می خواهید، بدانید که خدا برای 
نیکوکاران شما اجری بسیار بزرگ آماده کرده است. همین 
طور در آیه دیگری از همین سوره خدا می فرماید قرآن را 
برای تمام مردم جهان فرستادم نه فقط مؤمنان. خداوند از 
کلمه ناس استفاده کرده که عمومیت مردم را نشان می دهد. 
این نگاه وسیع قرآن، برای افرادی که به انگلیسی برایشان 
قرآن می خوانم بسیار جالب و شگفت انگیز است و به این 
کتاب آسمانی عالقه پیدا می کنند که خداوند در دین اسالم 

نه فقط مسلمانان بلکه آنها را هم خطاب قرار داده است.

دوستداشتمشیرینیقرآنرابهانگلیسیزبانهابچشانم
حافظانگلیسیقرآن:

 فصل دوم »روزهای بیقراری«
 در مسیر تولید

پانزده درصد از فیلمب�رداری فصل دوم مجموعه 
تلویزیونی »روزهای بیقراری« پشت سر گذاشته شد.

»روزه��ای بیق��راری2« یک مل��ودرام خانوادگی 
پرتعلی��ق اس��ت که ظ��رف س��ه هفته گذش��ته 
به کارگردانی کاظ��م معصوم��ی و تهیه کنندگی 
امیرحس��ین ش��ریفی کلید خورده اس��ت. سعید 
نیک پور، کاظ��م هژیرآزاد، افس��انه بای��گان و... از 
بازیگران فصل دوم »روزهای بیقراری« هس��تند 
و برخی بازیگران دیگر و از جمل��ه بازیگران بومی 
توانمن��د تبریز و مش��هد نیز ب��ه زودی ب��ه گروه 
می پیوندند. بخ��ش عمده ماجراهای س��ریال در 
استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز روایت می شود 
و بخشی از داستان هم در مشهد مقدس می گذرد. 
»روزهای بیقراری2« به سفارش معاونت سیمای 
استان ها و مرکز صداوس��یمای آذربایجان شرقی 
)تبریز( تولید می شود. در روزهای اخیر فصل اول 
س��ریال »روزهای بیقراری« که اولین بار زمستان 
۹5 روی آنتن رفت، از ش��بکه »آی فیلم« در حال 
بازپخش است و فصل دوم این سریال برای پخش در 

نیمه دوم سال از شبکه اول سیما آماده می شود.
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