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پيامبر )ص(: 
نماز از آداب )اوليه( دين است 
و آن مايه خشنودي خدا و راه و 

روش پيامبران الهي است. 

جل�د82،  )بحاراالن�وار،     
صفحه231(

مصطفيشاهكرمي كتاب

به مناس�بت فرا رسيدن س�الروز والدت بانوي 
دو عالم حضرت زه�را)س(، روز مادر و روز زن، 
انتش�ارات ش�هيدكاظمي بس�ته مطالعاتي با 
اين موض�وع را به عالقه مندان پيش�نهاد داده 
اس�ت كه در بين آنها آثاري با رويكرد شناخت 
فضايل و كرام�ات حضرت فاطم�ه زهرا)س( از 
منظر اهل س�نت، رم�ان تاريخ�ي- مذهبي و 
100داس�تانك مس�تند كه از والدت تا شهادت 
ايش�ان را رواي�ت مي كن�د، دي�ده مي ش�ود. 
»چهل دس��ته گل سفارش��ي« اثر س��یدمهدي 
موس��وي روايت هايي كوتاه از ارادت هاي ش��هدا 
به حضرت زهرا)س( است. اين كتاب بُرش هايي 
است از خاطرات 40شهید كه در برگیرنده عشق و 
ارادت شهدا به حضرت زهرا)س( و نیز عنايت آن 

بانو به آنهاست. 
»مادر آفتاب« اثر مهرالس��ادات معرك نژاد يكي 
ديگ��ر از اين مجموعه كتاب اس��ت ك��ه روايتي 
داستاني از زندگي حضرت فاطمه زهرا)س( را به 
مخاطب ارائه مي كند. اين اثر جلد دوم از مجموعه 
۱4جل��دي »چهارده خورش��ید و ي��ك آفتاب« 
مي باشد؛ روايتي مستند كه با قلمي نو و شیوا، اما 
داستان گونه كه از ۱00داستانك تشكیل شده و از 

والدت تا شهادت را به تصوير مي كشد. 
»فاطمه نگین جه��ان و جنان« اث��ر محمدرضا 
رمزي اوحدي كه حاصل سال ها تحقیق نويسنده 
است، حاوي احاديث و روايات و همچنین موارد 

مطرح شده در شناخت فضايل و كرامات حضرت 
فاطمه زهرا)س( از منظر اهل سنت مي باشد كه 
در آن بیش از ۱50 اثر از راويان و نويسندگان اهل 
سنت اس��تفاده شده اس��ت.  »مادر مبارزان« اثر 
مهدي طائب، تحلیلي گذرا بر مبارزات هوشمند 
حضرت زهرا)س( اس��ت. اين اثر ت��الش دارد با 
پرداختن به جريان انحراف��ات آن بُرهه به برخي 
از وقاي��ع تاريخي با محوريت زندگ��ي و مبارزات 
هوش��مندانه حضرت فاطمه زهرا)س( بپردازد و 

پاسخي به سؤاالت متداول در اين زمینه باشد. 
»ناتا« اثر زهرا باقري نیز رماني تاريخي- مذهبي 
از صدر اس��الم با محوري��ت بَردگ��ي درآفريقا تا 
كنیزي و همسايگي با اهل بیت)ع( است. نويسنده 
بر آن اس��ت تحوالت اجتماعي ناش��ي از ظهور 
اسالم را با تكیه بر مس��ائل زنان و حقوق بردگان 
به تصوير بكشد. روايت داس��تان از دو زاويه ديد 
متفاوت، تأثیرات مختلف اس��الم را بر قشر هاي 
گوناگون اجتماع ترس��یم مي كند. واقعه غدير و 
وقايع سیاس��ي پس از وفات پیامبر)ص( از ديگر 

مسائلي است كه نويسنده به آن مي پردازد. 
»كاش برگردي« اثر محمدرس��ول مالحس��ني 
كه زندگینامه شهید مدافع حرم زكريا شیري به 
روايت مادرش اس��ت، يكي ديگر از اين مجموعه 
كتاب است. اين اثر پنجره اي مادرانه است براي از 
كجا آمدن. كاش برگردي روايت تربیت حمید ها و 

زكريا هاي عصر ماست.

بسته پيشنهادي كتاب انتشارات شهيدكاظمي ويژه روز مادر
 داستانك هاي مستند در معرفي فضایل حضرت زهرا)س(

از علماي اهل تسنن

نوبت  دوم  آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي  

مصطفيمحمدي دیدهبان

 »محمد كاسبي« 
 در بخش مراقبت هاي ويژه است

محمد كاس�بي، بازيگر پيشكسوت س�ينما و تلويزيون 
چند روزي اس�ت در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان 
بستري ش�ده اس�ت، محمود كاس�بي  برادر او مي گويد: 
برادرم همچنان در بخش »سي س�ي يو« بس�تري است، 
ه�ر چن�د پزش�كان ب�راي بهب�ود او تالش ه�اي زيادي 
كرده ان�د ام�ا همچن�ان تغيي�ري حاصل نش�ده اس�ت. 
محمود كاس��بي پیرامون آخرين وضعیت جسماني بردارش 
گفت: متأس��فانه هنوز تغییر خاصي در وضعیت برادرم ايجاد 
نشده است و او همچنان با مش��كالت قلبي دست و پنجه نرم 
مي كند. محمد همچنان در بخش »سي سي يو« بستري است و 
فكر نمي كنم فعالً به بخش منتقل شود، البته پزشكان در تالش 
هستند وضعیتش بهبود پیدا كند اما همچنان تغییري حاصل 
نشده است. در حال حاضر پزشكان به دنبال يافتن دلیل اصلي 
مشكالت جديد قلبي برادرم هستند، هنوز تشخیص دقیقي 
اعالم نشده و وي تحت درمان و آزمايشات تازه است، امیدواريم 
بعد از تشخیص دقیق، وضعیت برادرم بهبود پیدا كند و او به 
بخش منتقل شود. وي با اش��اره به تالش ويژه پزشكان براي 
بهبود سالمتي محمد كاسبي خاطرنشان كرد: از حق نگذريم 
كادر درمان تمام تالش خ��ود را انجام مي دهد ت��ا برادرم به 
وضعیت ثابتي دست پیدا كند، از همه مردم مي خواهم براي 
محمد دعا كنند، زيرا وي همیشه به عشق مردم جلوي دوربین 

رفته و هر چه داشته است همین مردم بوده اند. 
گفتني اس��ت محمد كاس��بي، بازيگر پیشكس��وت سینما و 
تلويزيون چند ماه پیش هم به دلیل عوارض ناش��ي از كرونا و 

بیماري قلبي مدتي در بیمارستان بستري شده بود. 
.........................................................................................................

 »چاقوي زنجان« 
در دست شبكه »فرانس۲۴«

گ�روه مستندس�از ش�بكه فران�س2۴ ب�ا هم�كاري 
معاون�ت صنايع دس�تي زنج�ان، مس�تندي از ف�ن 
چاقوس�ازي س�نتي در ب�ازار تاريخي زنجان مي س�ازد. 
به گ��زارش »ج��وان« به نق��ل از رواب��ط  عموم��ي اداره كل 
میراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دس��تي زنج��ان، امیر 
ارجمند با اعالم اين خبر گفت: ش��هر زنج��ان مركز صنعت 
دستي چاقوسازي اس��ت و نام زنجان همیش��ه چاقوي آن را 
تداعي مي كند و ظرافت و دقتي كه در كارهاي آن وجود دارد، 
در كمتر جايي ديده  شده است. در ساخت چاقوي زنجان مواد 
مختلفي همچون سنگ هاي قیمتي، جواهرات، نخ، تكه هايي 

از پوسته هاي دريايي و شاخ و عاج استفاده مي شود. 
مدي��ركل میراث فرهنگ��ي، گردش��گري و صنايع دس��تي 
زنجان گفت: در اين مس��تند ابتدا تاريخچه استان زنجان و 
قديمي ترين چاقوي به دس��ت آمده از مجموعه  مردان نمكي 
در معدن نمك چهرآباد روس��تاي حمزه ل��و فیلمبرداري و 
سپس مس��تندي از صنعتگران و نحوه ساخت سنتي آن در 
بازار تاريخي زنجان تهیه شد. زنجان از استان هاي برجسته 
در زمینه صنايع دس��تي در ايران محسوب مي شود و دستان 
هنرمندان در هر منطقه از اين استان از گذشته هاي دور كاالها 
و آثار ارزشمند در اين زمینه خلق مي كنند. ارجمند بیان كرد: 
تخريب و فراموش��ي اي��ن مواريث فرهنگ��ي مي تواند باعث 
فقدان بخش اعظمي از فرهنگ، هن��ر و دانش هاي مختلف 
بش��ري ش��ود كه تاكنون برجاي مانده و در زنده نگه داشتن 
هويت هاي فرهنگي، تاريخي و پیوند نسلي وظیفه خود را به 

انجام رسانده است. 
.........................................................................................................

برگزاري جشن ملي موسيقي ايران
جش�ن ملي موس�يقي ايران ب�ه مناس�بت »روز آواها و 
نواه�اي ايران�ي« در ت�االر رودك�ي برگ�زار مي ش�ود. 
به گزارش ايسنا، جشن ملي موسیقي ايران به مناسبت »روز 
آواها و نواهاي ايراني« س��اعت ۱9:30روز چهارشنبه ششم 
بهمن با سخنراني فريدون جنیدي، هوشنگ جاويد و فاضل 
جمشیدي و اجراي گروه هاي »ديلمون« به سرپرستي محمود 
فرضي نژاد و گروه »توتیا« به سرپرس��تي صادق شیخ زاده در 

تاالر رودكي برگزار مي شود. 
.........................................................................................................

فروش ۴ميليارد توماني نمايشگاه 
مجازي كتاب در روز اول 

مع�اون اجراي�ي نمايش�گاه مج�ازي كت�اب از ف�روش 
۴ميلي�اردي كت�اب در روز نخس�ت اين نمايش�گاه خبر 
داد و آخرين آمار اس�تقبال از نمايش�گاه را تشريح كرد. 
حسین صفري، معاون اجرايي دومین نمايشگاه مجازي كتاب 
تهران با اشاره به روز نخست نمايش��گاه كتاب مجازي تهران 
و آمار فروش به تسنیم گفت: بر اس��اس آخرين آمار تاكنون 
4میلیارد و 33۱ میلیون و 843 هزار تومان خريد كتاب توسط 
مردم انجام ش��ده، همچنین ۱۱ هزار و 94۱ سفارش به ثبت 
رسیده است. بسته هاي ارسالي 23 هزار و 340 عدد بوده است 

و هزار و 237 ناشر نیز خود بسته ها را ارسال كرده اند. 
 وي با اشاره به برخي مشكالتي كه براي ناشران در روز نخست 
برگزاري پیش آمده است، اظهار داش��ت: قطعاً هزينه پست 
براي س��فارش هاي زير 50 هزار تومان براي ناش��ران رايگان 
است. طبق دستورالعملي كه داريم، شركت واسط ما با پست 
كه اين احتساب را بر عهده دارد ، دچار اشكال سیستمي بوده و 
28 مورد لحاظ نشده كه پس از رفع اشكال هزينه پست براي 

آن 28 مورد بازگردانده مي شود. 
.........................................................................................................

 جشنواره هنري سرباز آسماني 
برگزار مي شود

جشنواره هنري سرباز آس�ماني در پنج رشته هنري، به 
همت بسيج اساتيد دانشگاه جامع علمي- كاربردي )كانون 

فرهنگ و هنر( برگزار خواهد شد. 
به گزارش »جوان« نخستین جشنواره هنري سرباز آسماني 
در رش��ته هاي نمايشنامه نويس��ي، فیلمنامه نويس��ي كوتاه، 
داستان نويسي كوتاه، عكس و طراحي پوس��تر ويژه اساتید، 
دانشجويان و كاركنان اين دانشگاه و با محوريت شهید سپهبد 
حاج قاسم سلیماني و موضوعاتي چون محور مقاومت، مدافعان 
سالمت و اخالق برگزار خواهد شد. اطالعات تكمیلي و جزئیات 

فراخوان اين جشنواره متعاقباً اعالم خواهد شد.

    معصومه طاهري
حض�رت زه�را)س( نه تنه�ا دخت�ر پيامبر 
مسلمانان بلكه فرس�تاده اي نيكو براي همه 
زنان دنياس�ت، اي�ن را در س�بك زندگي و 
نوع نگاه تازه مس�لمانان ش�ايد بهتر بتوان 
يافت، زيرا اغلب مانند تشنه اي كه به چشمه 
آب رس�يده اند، مي خواهند خود را سيراب 
حقيقت آن حضرت كنند. »جوان« به همين 
بهانه از طريق مؤسس�ه رهيافتگان با خانم 
سوخي اينوخوس�ا كلين، رهيافته مكزيكي 
كه بعد از تشرف به اس�الم نام سهيال شجره 
را بر خود نهاد، گفت وگو كرده است؛ بانويي 
فرهيخته و متعه�د كه بنا ب�ه گفته خودش 
پ�س از تحقيق، ش�يريني و زيبايي تش�يع 
او را مج�ذوب ك�رد و به زب�ان اس�پانيايي 
اس�الم را آموخت و در حال حاضر با وزارت 
عل�وم هم�كاري دارد و در مركز دانش�گاه 
تهران زب�ان اس�پانيايي تدري�س مي كند. 
 تعريف زن در هر فرهنگ و جامعه اي 
مبتني بر اعتقادات و مباني مي تواند 
متفاوت باش�د، در اين مدت تشرف 
ب�ه اس�الم، زن را در اس�الم چگونه 

ديديد؟
مثل س��اير اديان الهي، زن هاي��ي كه متدين و 
معتقد به دين هس��تند، در بیان حق و دفاع از 
حقیقت شجاعت دارند و از بیان حق شان كوتاهي 
نمي كنند، چون خدا را ناظر و شاهد مي دانند. در 
ايران هم زن هاي مؤمن و خیلي خوبي ديده ام 
ولي اين اهمیت دارد كه با چه ديدی زن را نگاه 
كنیم، مثاًل اگر از منظر زن امروز باشد، زن هاي 
موفقي داريم كه در عرصه هاي مختلف اجتماعي 
حضوري موف��ق و اثرگذار دارن��د. از ديدگاه ما 
مادران شهدا زن هايي هستند پر از عشق و ايثار 
كه براي دفاع از حق، پاره ه��اي تن خود يعني 
فرزندانش��ان را راهي جبهه ها كردند. در اسالم 
زن جايگاه بااليي دارد، البته مثل همه جا افرادي 
هستند كه به حقوق زنان اهمیت نمي دهند ولی 
در اسالم زن آزاد است و مي تواند پیشرفت كند 
اما يك چیز متفاوت براي من بین زن مسلمان 

مؤمن با اديان ديگر وجود دارد و آن اين است كه 
اين زن ها حس آرامش به من مي دهند و اين را 
ديده ام. در اسالم زن هايي هستند كه با داشتن 
ايمان و حجاب تحصیالت بااليي دارند، در اسالم 
زن ها باحیا هستند، در حالي كه در كشورهاي 

ديگر زن ها را اين طور نديده ام. 
 به نظر ش�ما ش�باهت نگاه اسالم و 
مس�يحيت ب�ه زن چگون�ه اس�ت؟ 
بي ترديد نگاه دو دين ب�زرگ به زن 
ش�باهت هاي زيادي به ه�م دارد، به 
ويژه اينكه در هر دو دين زنان بزرگي 

وجود دارند. 
من فكر مي كنم در هر دو دين زن جايگاه خاصي 
دارد. در مسیحیت حضرت مريم)س( را خانمي 
مقدس و پاكدامن مي دانند در اسالم هم حضرت 
فاطمه)س( جايگاه بااليي دارند. در مسیحیت 
احترام به مادر خیلي مهم است، مانند اسالم كه 
خداوند در قرآن سفارش كرده است، ولي اينكه 
مردم چطور به مس��یحیت عم��ل مي كنند، به 
خصوص در اين زمان تفاوت مي كند، چون همه 
جا هم آدم خوب و هم آدم بد داريم، براي همین 
به نظرم هر دو دين اله��ي در اين مورد مثل هم 
هستند. زن در امريكا و كش��ورهاي اروپايي به 
دلیل جايگاه زيبايي كه دارد، از او براي تبلیغات 
و فروش كاالهايش��ان اس��تفاده مي كنند، در 
حالي كه در اسالم زيبايي زن پوشانده مي شود 

تا فقط محارمش زيباي��ي او را ببینند و داراي 
حريم است تا نامحرمان نگاه بدي به او نداشته 
باشند، البته در مسیحیت با اينكه حجاب مطرح 
شده و حضرت مريم حجاب داشتند، اما زن ها 
پوش��ش ندارند، براي همین همواره در معرض 
نگاه مردها و نامحرمان قرار دارن��د و اين براي 

زن خوب نیست. 
  ش�ما فرزند خانواده اي هس�تيد كه 
سه دختر آن در س�ه كشور متفاوت 
امري�كا، ژاپن و ايران حض�ور دارند، 

اين براي شما مشكل نيست؟
بله، ما سه خواهر در سه كش��ور متفاوت زندگي 
مي كنیم اما روزي نیست كه از حال همديگر خبر 
نداشته باشیم و درباره موضوعات مختلف حرف 
نزنیم. من فك��ر مي كنم زن هر جايي باش��د اگر 
خودش را بشناسد و خود را از گناه دور نگه دارد و 
به مقدسات و ارزش ها اعتقاد داشته باشد، مي تواند 
از خود مراقب��ت كند و موفق باش��د. خواهرم در 
امريكا مذهب كاتولیك دارد و خانم موفقي است. 
خواهر ديگرم در ژاپن مسیحي است و به دستورات 
مسیحیت عمل مي كند و موفق است، من هم در 
ايران كه زندگي اسالمي دارم توانسته ام با فرهنگ 
اسالمي خودم را هماهنگ كنم و مشكلي ندارم. 
منظورم اين است كه انسان در هر جاي دنیا اگر به 
خدا اعتقاد داشته باشد، مي تواند مسیر موفقیت را 
طي كند. حجاب و پوشش هیچ وقت مانع پیشرفت 
يك زن نمي ش��ود، بلكه برعكس باعث امنیت و 
حفاظت او از گزند نگاه ه��اي افراد پلید مي گردد. 
زندگي براي ما سه خواهر خیلي خوب مي گذرد. 
من از زماني كه به ايران آمده ام احساس مي كنم 
ش��خصاً زندگي خوبي دارم، هر چند مش��كالت 
وجود دارد اما به خاطر چیزهايي كه دوست دارم 
و خدا در اختیارم قرار داده است، قدردان او هستم 
و چیزهايي كه ندارم را تالش مي كنم به دس��ت 
بیاورم. به نظرم اگر ما خوب عمل كنیم، هر جايي 

كه باشیم مي توانیم خوب زندگي كنیم. 
 به عن�وان يك بانوي مس�لمان، چه 
ويژگی حض�رت زه�را)س( برايتان 

جالب تر است؟
براي من همه ابعاد زندگي ايش��ان جالب است. 
ايشان انسان كاملي بودند. عشق و ايمان به خدا 
و عشق و ايمان به همس��رش و عشق و ايمان به 
فرزندانش برايم خیلي پررنگ تر است. حضرت 
زهرا)س( بانويي شجاع بود كه از بیان حق نترسید 
و براي گرفتن حق تا پاي جان تالش كرد؛ او زني 
باه��وش و دانا بود ك��ه به پدروم��ادرش احترام 
مي گذاش��ت. ايش��ان مي تواند براي ما يك الگو 
باشد، حتي براي همه دنیا و غیرمسلمانان الگوي 
خوبي است. او زني دوست داشتني، مادري خوب 
و دختري مهربان بود. من از حضرت زهرا)س( ياد 
گرفتم جلوي هر مشكلي ايمان به خدا را از دست 
ندهم و در هر شرايطي پاكدامني، حجاب و عفاف 

خود را رعايت كنم.

گفت وگوي »جوان« با سوخي شجره رهيافته ای از كشور مكزيك

در اسالم زن حريم دارد
 من از حضرت زهرا)س( ياد گرفتم جلوي هر مشكلي ايمان به خدا را از دست ندهم 

و در هر شرايطي پاكدامني، حجاب و عفاف خود را رعايت كنم

حضرت زهرا)س( بانويي ش��جاع 
بود كه از بيان حق نترس��يد و براي 
گرفتن حق تا پاي جان تالش كرد؛ 
او زن��ي باه��وش و دانا ب��ود كه به 
پدرومادرش احترام مي گذاش��ت. 
ايش��ان مي تواند براي م��ا يك الگو 
باش��د، حت��ي ب��راي هم��ه دنيا و 
غيرمسلمانان الگوي خوبي است. 
او زن��ي دوست داش��تني، م��ادري 
خ��وب و دخت��ري مهرب��ان ب��ود

»رعدوبرق« هم به عاقبت »فرزند صبح« گرفتار مي شود!
افخمي پس از چندبار بدعهدي متعهد بود تا ابتداي دي ماه سال جاري كل 

قسمت هاي سريال »رعدوبرق« را براي پخش تحويل شبكه دهد اما متأسفانه اين 
عهد نيز نقض شد چراكه در آذرماه گروه همچنان مشغول تصويربرداري بود!

به�روز افخمي ك�ه ب�ه دلي�ل دردس�رها و حاش�يه هاي 
فيلم�ي با موض�وع ام�ام خمين�ي)ره( ب�ه كارگرداني وي 
بيش از 10س�ال درگير مش�كالت و حواش�ي ب�ود و هنوز 
ب�ه اك�ران نرس�يده، نتوانس�ته اس�ت تازه تري�ن اثرش 
را ك�ه در قال�ب س�ريال س�اخته ش�ده ني�ز ب�ه دلي�ل 
اختالف با ش�بكه5 س�يما ب�ه آنت�ن تلويزيون برس�اند. 
افخمي همان فیلمسازي است كه طول كشیدن سريال »كوچك 
جنگلي« او را كه جواني گمنام و جوياي نام بود، جايگزين ناصر 
تقوايي كرد و به نظر مي رسد اين خصوصیت به مرور از تقوايي 
به او نیز سرايت كرده است تا در 20سال اخیر يك پروژه عظیم 
درباره بنیانگذار انقالب اس��المي و يك س��ريال در سیما را به 
بن بست بكشاند. سريال »رعدوبرق« جزو مجموعه هاي رمضاني 
تلويزيون بود كه به داليل مختلفي فقط توانست يك قسمت از آن 
را به پخش برساند، به همین دلیل از كنداكتور حذف شد و گروه 
سازنده اعالم كردند مراحل فني را پیش مي برند تا كار با كیفیت و 
درست به آنتن برسد چراكه به تعبیر تهیه كننده و كارگردان اين 
سريال تلويزيوني به دلیل سنگیني پروژه و حجم زياد جلوه هاي 
ويژه و تروكاژهاي زيبا نتوانس��تند مجموعه را بموقع و در زمان 
تعیین شده به آنتن برس��انند، به همین خاطر پخش سريال به 

زماني ديگر موكول شد. 
افخمي در گفت وگو با برنامه راديويي پارك ش��هر زمان پخش 
س��ريال رعدوبرق را اعالم كرد؛ »بي توجهي مديريت شبكه5 
سیما به انتظارات مردم و حرف هاي من، باعث دلسردي شد و 
تصمیم گرفتم كیفیت كارم را فداي مديريت شبكه5 سیما نكنم. 
ابتدا سعي كرديم سريال را بعد از پخش يك قسمت بموقع آماده 
كنیم، به همین دلیل از مديريت شبكه5 درخواست كردم يك 
روز دوباره قسمت اول را پخش كند تا قسمت دوم آماده شود اما 

بدون توجه به حرف هاي ما سريال ديگري جايگزين شد.«
او همچنین اشاره كرد: بعد از اين برخورد تصمیم گرفتم كیفیت 

كارم را فداي نحوه پخش نكنم، البته سیستم فني شبكه5 سیما 
متأسفانه به روز نیست و بسیار عقب مانده است، در نتیجه امكان 
پخش سريال »رعدوبرق« با كیفیت امروزي از اين شبكه وجود 
ندارد، بنابراين اين مجموعه به دلیل كیفیت باالي س��اخت از 

شبكه 5سیما پخش نخواهد شد!
اينك روابط عمومي شبكه5 س��یما نیز بیانیه اي صادر كرده و 
نوشته اس��ت: زمانبندي اولیه و تعهد تیم سازنده براي پخش 
سريال رعدوبرق، رمضان ۱399 بود اما ايشان با يك سال تأخیر 
اعالم كرد در ماه مبارك رمضان۱400 يعني اواخر فروردين ماه، 
اين مجموعه نمايشي را به آنتن مي رساند. در ماه مبارك رمضان 
با وج��ود برنامه ريزي  متن��وع و تبلیغ فراوان و اع��الم قبلي به 
مخاطبان، شبكه5 سیما قسمت اول اين سريال را روي آنتن برد 
اما پس از پخش آن، آقاي افخمي نسبت به تحويل بقیه قسمت ها 
ابراز بي میلي كرد تا جايی كه شبكه5 سیما نیز با ابراز شرمندگي 
و عذرخواهي فراوان از مخاطبان فهیم، به ناچار س��ريال ايراني 
»شكرانه« و سريالی چیني با موضوع كرونا را جايگزين رعدوبرق 
كرد. اين بیانیه مي افزايد: او در ادامه، متعهد شد ابتداي دي ماه 
سال جاري كل قسمت ها را براي پخش تحويل شبكه بدهد اما 
متأسفانه اين عهد نیز نقض شد چراكه در آذرماه گروه همچنان 
مشغول تصويربرداري بود! نهايتاً تهیه كننده سريال در گفت وگو 
با يك خبرگزاري اعالم كرد: »تالش مي كنیم هر س��ه روز يك 
قسمت از س��ريال را آماده كنیم و در 45روز آينده ۱5قسمت 
باقي مانده را به اتمام برسانیم. زمان پخش در اختیار ما نیست، 
اما تلويزيون از اس��فندماه مي تواند پخش را آغاز كند. در پايان 
تأكید مي شود هرگونه تصمیم گیري براي تغییر محل پخش آثار 

تولیدي شبكه ها بر عهده سازمان صداوسیماست.«
حاال و در اين شرايط بايد منتظر ماند و ديد كه سريال رعدوبرق 
نیز به عاقبت »فرزند صبح« گرفتار مي شود يا قرار است اين بار با 

درايت مديران شبكه5 اتفاق بهتري رقم بخورد. 
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