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خبر
پخش فصل دوم سريال پريا
از شبکه سوم سيما

فصل دوم مجموعه
تلويزيوني “پريا” به
ســفارش سيما فيلم
و به تهيــه کنندگي
اســماعيل عفيفه در
حال نگارش است تا براي پخش از شبکه
سه سيما آماده شــود .به گزارش ميزان،
فصــل دوم مجموعه تلويزيوني “پريا” به
سفارش ســيما فيلم و به تهيه کنندگي
اســماعيل عفيفه در حال نگارش است تا
براي پخش از شبکه سه سيما آماده شود.
اين مجموعه با مشارکت وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکي در  ۴۰قسمت در
شبکه ســه سيما ساخته خواهد شد.فصل
دوم سريال تلويزيوني پريا روايتي جداگانه
داســتان مجموعه تلويزيوني “پريا »۱
از
ِ
دارد ،امــا فصل دوم نيــز کماکان کنترل
بيماري ايدز ،نحوه برخورد با اين بيماري
و دشــواريهاي پديد آمده توســط آن را
در قالب داستاني اجتماعي -خانوادگي به
تصوير ميکشد.براساس اعالم تهيه کننده
ســريال پريا تا پايان سال کار نگارش دو
سوم مجموعه به اتمام خواهد رسيد و پس
از آن براي تيم توليد ،بازيگران و کارگردان
آن تصميم گرفته خواهد شــد.پريا عنوان
مجموعه تلويزيوني به کارگرداني حسين
سهيليزاده و تهيه کنندگي اسماعيل عفيفه
با موضــوع بيماري ايدز اســت که براي
پخش در شبکه سه سيما ساخته شد.اين
مجموعــه در  ۳۶قســمت  ۴۰دقيقهاي
توليد و در تابستان سال  ۱۳۹۵پخش شد.
مجموعه «پريا» جسورانهتر از سريالهايي
که پيش از اين درباره ايدز ســاخته شده،
دشواريها و گرفتاريهاي اين بيماران و
البته اطرافيانشــان را به نمايش ميگذارد.
الدن مســتوفي ،اميرحســين آرمــان،
محمود پاکنيت ،افسانه بايگان ،اميررضا
دالوري ،کمند اميرسليماني ،عمار تفتي،
رامتين خداپناهي ،محمدهادي قميشــي
و ساغر شکوري از جمله بازيگراني بودند
که در فصل اول پريا حضور داشــتند و به
احتمال فراوان در فصــل دوم نيز حضور
خواهند يافت.

گروه فرهنگي:زهرا ســلطاني مبلغ هلندي از وضعيت اسالم در
هلند و خاطرات و برخورد اطرافيانش با او در هنگام تشــرف به
اسالم ميگويد.
به گزارش تسنيم  ،زهرا سلطاني بانوي تازه مسلمان شده هلندي
که با لهجهاي غليظ به زبان فارسي صحبت ميکند ،در قسمتي
از اين مصاحبه ميگويد بيســت سال قبل با اسالم آشنا شده اما
ســيزده سال است که مسلمان شده است .مشروح اين گفتوگو
را در ادامه بخوانيد.

راهپيمايي اربعين معجزه است

* چه ويژگي اي از امام حسين(ع) بيشتر برايتان جذاب بود؟

امام حســين(ع) براي ما با تشــنگي از دنيا رفت و شهيد شد .او
با ميل خود رفت .ما هر روز آب ميخوريم و «الســام عليک يا
ابا عبدا ...الحســين» ميگوييم و تمام زندگاني امام حسين(ع) را
ميدانيم اما از اين ناراحتم چرا عمل نميکنيم؟ امام حســين(ع)
واقع ًا ســختي زيادي در عاشــورا ديد .انشــاءا ...ما از آنها ياد
بگيريم .امام حســين(ع) براي جنگ نرفت بلکه براي کمک به
مردم دنيا رفت .داعش مثل يزيد است .يزيد با وجود داعش االن
هم زنده اســت .زينب(س) دو فرزند خود را به خاطر اسالم و در
راه امام حسين(ع) فدا کرد .امالبنين چهار فرزند خود را همراه امام
حســين(ع) فرستاد و شهيد شدند .او از اين مصيبت ناراحت نشد
اما براي امام حسين(ع) بسيار گريه کرد.

* چگونه به دين اسالم گرايش پيدا کرديد؟

من هرشــب قبل از استراحت با خداوند صحبت کردم .از خداوند
پرســيدم آيا تو واقع ًا اينطور که مســلمانان ميگويند هســتي؟
مادربزرگم کجاست؟ بهشت است يا جهنم؟ بعد از آن آرزوهايي
کردم .از آن پس با خداوند مدام صحبت ميکردم .من فکر کردم
اســام براي آسيا يا عربستان و يا ايران بود .به اين دليل بود که
تا آن زمان درباره اســام مطالعه نکردم .تصورم اين بود که اين
دين براي اروپا يا آمريکا نيســت .همواره دوست داشتم مسلمان
شوم .چند سال بعد يک روز اخبار مربوط به جنگهاي افغانستان
و عراق را ديدم و اين بعد از ماجراي  11ســپتامبر بود .پس از آن
به دين اسالم خيلي فکر کرديم که آيا خوب است يا خير .در هر
صورت من خيلي عالقه داشــتم درباره اسالم بيشتر بدانم .من
وقتي اين اخبار را ميديدم ،گريه ميکردم و به خداوند ميگفتم
چرا اينگونه بايد باشــد؟ خيلي ناراحت بودم .اين در حالي بود که
عالقه داشــتم مسلمان باشم.يک روز اخبار مربوط به جنگهاي
افغانستان و عراق را ديدم و اينبعد از ماجراي  11سپتامبر بود .پس
از آن به دين اسالم خيلي فکر کرديم که آيا خوب است يا خير .در
هر صورت من خيلي عالقه داشتم درباره اسالم بيشتر بدانم .من
وقتي اين اخبار را ميديدم ،گريه ميکردم و به خداوند ميگفتم
چرا اينگونه بايد باشد؟
يک شب در ماه رمضان خوابي ديدم .در خواب يک آقاي سيدي
دست چپ خودم ديدم که نشسته است .ايشان به من گفت شما
ديشب با خدا صحبت کردي .شما ميخواستي مسلمان باشي و
شما تصور ميکني اســام براي شما نيست .شما اشتباه گفتي.
انشاءا ...شما مسلمان ميشــوي و خداوند گناهان شما را پاک
ميکند .او يک کتاب قرآن در دست داشت و آن را به دست من
داد .بــه من گفت بيا بيرون برويم .رو به فرزندم کرد و گفت او را
تربيت کن .از او مواظبت کن و او را مســلمان تربيت کن .يک
باره ديدم آن آقا رفت.
بيدار شــدم و با قرآن نزد همسايه مسلمانمان که از ترکيه بود
رفتم و خوابم را به او تعريف کردم .آنها گفتند امشب «ليلةالقدر»
است .خيلي تعجب کردند .يک ماه بعد يک خانم اندونزيايي را در
دانشــگاه مالقات کردم .خوابم را به او تعريف کردم و يک قرآن
بــه من هديه داد که به زبان هلندي بود .وقتي آن را خواندم ،به
آرامش دســت يافتم و همه ناراحتيهايــم از بين رفت .واقع ًا به
اين نکته رســيدم که اســام راه راست و صحيحي است .وقتي
مسلمان شــدم با خانوادهام به مشکالتي خوردم .پدرم گفت اگر
مسلمان شدي نبايد حجاب داشته باشي اما من متوجه بودم که
اگر مسلمان باشم حجاب برايم واجب است و بايد بپوشم.
هر روز لباســم را بلندتر ميپوشــيدم .يک بــار به مادرم گفتم
ميخواهم حجاب(چادر) بپوشم .او خيلي گريه کرد و گفت چرا
ميخواهي اين کار را انجام دهي؟ مادرم خيلي قلب خوبي دارد

نداشتم با ديگران صحبت کنم ،اما به خاطر مطالعه زندگي امام
حسين(ع) تصورم تغيير کرد.

فضاي زيارت اربعين مثل بهشت است
* گفتيد به زيارت امام حســين(ع) رفتيد .درباره ســفر کربال
بگوييد.

اما لباس ما يک باره ميخواست تغيير کند و او تعجب ميکرد.
روز بعد به من گفت اگر ميل داري حجاب داشــته باشــي ،من
قبول ميکنم .من تو را دوســت دارم ،اشــکالي ندارد .اما پدرم
خيلي با مادرم تفاوت داشــت .ايشان بيشتر در اين فکر بود که
مردم درباره من چه تصوري خواهند داشت .به اين دليل برايش
خيلي ســخت بود.من نزد همسايه مسلمان خودمان رفتم و به
آنها گفتم به من کمک کنيد .من ميخواهم حجاب بپوشــم.
آنها به من حجــاب (چادر) هديه دادند .مــن با پدرم تماس
گرفتم و گفتم من االن حجاب ميپوشــم .پدرم خيلي تعجب
کرد و گفت نپوش آنوقت من با شــما بيرون نميروم .دو هفته
همين طور رفتار ميکــرد .دو هفته بعد به من تماس گرفت و
گفت ميخواهم منزل شــما مهماني بيايم تا درباره حجاب شما
صحبت کنم .او گفت شــما دختر من هســتي و زندگي شما را
ديدم .شــما خيلي سختيها ديدي .پدر و مادرم ديدند که چقدر
ناراحتم .به من گفت اگر شما خوشحال باشي من هم خوشحال
هســتم .از آن روز ديگر ناراحت نبود و االن با من خوب است.
االن بــا چادر در هلند با پدرم بيرون ميروم و مشــکلي با اين
مسأله ندارد.
* چه انگيزهاي براي ورود به ايران داشتيد و چه زماني آمديد؟

سه ســال قبل با دوســتم درباره تربيت فرزند صحبت کرديم
که کجا بهتر اســت برويــم .در هلنــد ،آزادي بي حد و حصر
اســت .اين وضعيت براي فرزندانم ســخت بود .از سوي ديگر
يک مدرســه براي شــيعيان هم نداريم .مسجد و حسينيه هم
بــه ندرت وجود دارد .در حســينيه گاهي مجلس برپا ميکنيم.
کتاب هم به ندرت يافت ميشد .از اين جهت به اين فکر افتادم
يک زبان ياد بگيريم تا به يکي از کشــورهاي مسلمان برويم.
بين نجف و ايران خواســتيم يکي را انتخاب کنيم تا آنجا درس
بخوانيم .ابتدا به کربال رفتيم .همسرم که اهل افغانستان است،
به من گفت بــا يکديگر درس ميخوانيم و براي تبليغ به هلند
و افغانستان ميرويم .سپس در هلند يک مدرسه براي شيعيان

درســت ميکنيم .اين آرزوي ما بود .همسرم سپس به قم آمد.
يک آقايي در قم خيلي عالقه داشت به ما کمک کند .الحمدهلل
کارمان درست شد و دو سال قبل وارد قم شديم.
* تحصيالت شما در هلند چگونه بود.

من در آنجا رشــتهاي را انتخاب کرده بودم که در نهايت دستيار
پزشک ميشــديم اما نه پرستار .همسرم نيز در افغانستان درس
ميخواند .به مدت  3سال درس خواندم و با حجاب من مشکلي
نداشــتند و الحمدهلل خيلي کارم راحت شد .وقتي دختر ديگرم به
دنيا آمد ،تصميم گرفتــم کار نکنم .در آنجا به خاطر اينکه زنان
با مردان با هم کار ميکردند ،براي خودم صحيح ندانســتم کار
را ادامه دهم .ما قصد داشــتيم براي نيازمندان يک بيمارســتان
بسازيم اما نشد.
رأفت و رحمت خدا مرا به اسالم جذب کرد
* چه مفهومياز اســام براي شما بيشتر لذتبخش است يا به
کدام از مقوله از اسالم عالقه داريد؟

من ابتدا درباره اســام خيلي تحقيق کردم اما چيزي که برايم
جذاب و آرامبخش بود ماجــراي خوابي بود که قب ً
ال ديدم .آن
مرد در خواب به من گفــت خداوند گناهان تو را پاک ميکند.
بنابراين ابتدا بخشش و رأفتي که در اسالم بود برايم جلب توجه
کرد .من در آموزههاي اسالم عشــق و محبت و آساني ديدم.
از طرفي ديگر اين دين را به مســيحيت نزديکتر ديدم .اسالم
دين ســختي نيســت؛ اگر واقع ًا به خداوند عشق داريم ،او ما را
کمک ميکند.با همسرم که آشنا شدم ،او به من گفت من شيعه
و ســيد هستم .از او پرسيدم شيعه چيست؟ او از امام حسين(ع)
به من گفت .وقتي درباره امام حســين(ع) در اينترنت جستجو
کردم ،به امام محبت پيدا کردم و گفتم اين همان حســي است
که در خــواب تجربه کردم .از اين جهت دين اســام را دين
راســتين و مذهبم را مذهبي حقيقي يافتم .تا قبل از مسلماني
من از آنجايي که در زندگي خيلي بدي ديده بودم ،خيلي تمايل

ســه ســال قبل در ايام اربعين از هلند با کاروان به زيارت امام
حسين(ع) رفتيم .در آنجا بيشتر از ايران و افغانستان بودند ،اما از
آلمان ،هلند و بلژيک هم بودند .ابتدا به ايران آمديم .ســپس قم
و جمکــران را زيارت کرديم .پس از زيارت امام رضا(ع) به نجف
رفتيم و بعد  30روز تا حرم امام حسين(ع) پياده راه را طي کرديم.
من چند ســال قصد داشــتم کربال بروم ،اما قسمت نبود .وقتي
به کربال رفتــم ،واقع ًا معجزه ديدم .اگر  20ميليون زائر به خاطر
عشق امام حسين(ع) با يکديگر از هر نژادي و يا فقير و ثروتمند
آنجا ميروند ،نقطه مشترکشان عشق امام حسين(ع) است .همه
تمايل دارند مانند سيده زينب(س) پيادهروي کنند .در هلند مردم
به يکديگر کمک ميکنند ،اما در زيارت اربعين طور ديگري بود
و مثل بهشت بود .يک عده ضعيف بودند ،عدهاي ديگر با فرزند
کوچک خود حضور داشتند؛ با وجود سختي و مشقتي که داشتند،
ناراحت نبودند .افرادي هم بودند که پا نداشتند ،اما با اين حال به
عشق امام حسين(ع) به کربال رفتند.

حجاب انسان را از خطرات حفظ ميکند
* صحبتي با دختران مسلمان هم سن و سال خود داريد؟

من حجابم را خيلي دوست دارم و خيلي عالقه دارم مثل فاطمه
زهرا(س) حجاب داشته باشم .حجاب تنها در اسالم نيست بلکه در
هر ديني زنان بايد حجاب را رعايت کنند .اگر ما در دين مسيحيت
نگاه کنيم ،مريم(س) هم حجاب داشت و او واقع ًا خانميپاک بود.
منظورم اين نيست بانواني که حجاب نميپوشند پاکيزه نيستند،
اما حجاب ما را پاکتر و مسلماني ما را کاملتر ميکند .مث ً
ال وقتي
با ماشين ميرويم و کمربند ميبنديم ،زماني که تصادف ميکنيم،
کمربند به ما کمک ميکند کمتر آســيب ببنديم .تصور ميکنم
حجاب همين طور است .انسان را از خطرات حفظ ميکند.حجاب
تنها به مقنعه نيست بلکه مفهوميباالتر از اينهاست .وقتي مشهد
بودم ،تعدادي دختر را ديدم که فقط حجاب پوشيدند ،اما آرايش
زيادي داشــتند .مردان به راحتي با آنها صحبت ميکردند .اگر
شــما زيبا يا زشت هستي ،فقط عبادت خداوند و عمل به اسالم
مهم است.
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آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را در پايگاه اينترنتي تجارتآنـالين بخوانيد

