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هفت فصل عاشقي
 مثل هر جمعه سیدامیرحسین میرحسینی و همکارانش با 
پخش شبکه سه سیما هماهنگ شده اند تا با یک برنامه مهدوی، 
ظهرهای جمعه به مدت یک ســاعت به صورت تولیدی پخش 
می شود و تکرار آن هم همان شب مهمان خانه هاي مردم باشند. 
بیش از چهارسال است که سیدامیرحســین میرحسینی به 
عنوان نویسنده، کارگردان و تهیه کننده، همراه گروه برنامه ساز 
»یک ماه مانده« هر جمعه به امام زمان )عج( سالم می دهند و از 

دلدادگی مردم با منجي و موعود سخن می گویند.
ثانیه ها به سرعت مي گذرند. روزهای نزدیک به نیمه شعبان 
است. امسال جشن نیمه شعبان در آستانه بهار است و قرار است 
این جمعه که در آستانه جشن میالد است برنامه با ویژگی های 
خاص و ممتازی روی آنتن برود. این هفته آنها درباره انتظار بزرگ 
سخن خواهند گفت و از شور و شعف منتظرانی که مطمئن هستند 
با آمدن منجی عدالت را به چشم خواهند دید و اشعاری را خواهند 
خواند. مثل همیشه سیدامیرحسین میرحسینی در مقام مجري، 
برنامه را آغاز مي کند و مثل همیشــه مابقي حرف ها و 
گفتني ها را با مخاطبان و مشتاقان ظهور مي گوید. 
چهار سال پیاپي، ظهر هر جمعه برنامه 
»یک ماه مانده« از شبکه سه سیما به 
نمایش درآمده و در این هشت سال 

مهمانان زیادي در این برنامه حضور داشته اند؛ کساني چون حجت 
االسالم قرائتی و حجت االسالم رفیعی.

45 دقیقه عاشقی 
»یک ماه مانده« را سیدامیرحسین میرحسینی سال ۱3۹7 به 
شبکه سه سیما پیشنهاد کرده و خودش هم تهیه آن را برعهده 
گرفته است. این برنامه در آغاز با 3۰ دقیقه زمان قبل از اذان ظهر 
روز جمعه فرصت داشته تا احساس انتظار را براي مخاطبان به 
اشتراک بگذارد. اما آرام آرام مخاطبان زیادي با این برنامه همراه 
شدند و همین بهانه اي شد براي آنکه زمان بیشتري در اختیار 
»یک ماه مانده« قرار بگیرد. این برنامــه در آغاز تنها فرصتي 
بود براي ابراز همدلي و ارادت به منجي بشریت حضرت مهدي 
)عج( اما کم کم دست اندرکاران این برنامه فرصت بیشتري در 
اختیارشــان قرار گرفت تا بتوانند درباره ویژگي هاي ظهور و 
خصال منجي بگویند. حاال این برنامه با سپری کردن هفت فصل، 
حدود چهل و پنج دقیقه فرصت دارد تا همراه مردم باشد و تصویر 
عاشقان و دلباختگانی را روی آنتن بفرســتد که دل گویه ها و 
واگویه هایشان را درباره منجي و ظهور آقا امام زمان )عج( بیان 

می کنند.
میرحسینی مي گوید سعی همه عوامل بر این است که هر جمعه 
فرصتي براي ارتباط و همراهي با مردم فراهم کنند تا امید و نشاط 
جاي خود را به یأس و اندوه بدهد. از قضا استقبال مردم هم در این 
سال ها قابل توجه بوده است. آنها با ارسال پیامک به برنامه و توجه 
به آن مدیران شبکه سه را برآن داشتند که زمان برنامه افزایش 
پیدا کند و در عین حال »یک ماه مانده« به تنها برنامه معارفي 

مهدوی بدل شود.
 »یک ماه مانده« از اردیبهشت سال ۱3۹7 تا امروز، از مسیري 
طوالني عبور کرده اســت اما آنچه امروز این برنامه را به یکي از 

جذاب ترین و دیدني ترین برنامه هاي تلویزیون بدل کرده، آن 
است که به دور از نگاه گفت وگو محوری این برنامه بر آیتم  های 
متنوع، کوتاه و جذاب استوار است. در کنار همه اینها مهم ترین 
مسئله ای که باعث شده مخاطبان از همراهي با این برنامه دست بر 
ندارند آن است که در برنامه »یک ماه مانده« به جز ارائه اطالعات 
درباره منجي، آخرالزمان و اعتقادات مذهبي ما درباره حضرت 
ولي عصر )عج(، فضایي معنوي براي همدلي و همراهي در عصر 

انتظار ایجاد شده است.
کوتاه، جذاب و گویا

وی ادامه می دهد: کارشناسان این دوره از برنامه حجت االسالم 
قرائتی، حجت االسالم کفیل، حجت االسالم حسینی قمی، حجت 
االسالم عالی، حجت االســالم رفیعی و حجت االسالم فرحزاد 
کارشناسان این برنامه هستند. »یک ماه مانده« برنامه معارفی با 
ساختاری نو و تجربه نشده در حوزه معارفی و مهدویت است که 
از ویژگی های آن می توان به این نکته اشاره کرد که برنامه آیتم 
محور است و تمامی آیتم های برنامه کمتر از 3 دقیقه زمان دارند. 
همین ویژگی کوتاهی آیتم ها باعث شــده مخاطب کم حوصله 
امروز ارتباط خوبی با برنامه بگیرد و همچنین همین قسمت های 
کوتاه بالفاصله پس از پخش از سوی مخاطبان در فضای مجازی 

تکثیر می شود.
میرحســینی درباره ویژگي هاي این برنامه مي گوید: شاید 
این طور به نظر برسد که برنامه اي درباره مهدویت باید مخاطب 
خاص داشته باشد اما ما مخاطب عام را در نظر گرفته ایم؛ چراکه 
این برنامه قصد ندارد مسئله مهدویت را به صورت تخصصي 

مورد تحلیل و بررسي قرار بدهد. تالش ما همواره 
این بوده که روز جمعه فضایي معنوي براي منتظران 

امام عصر )عج( فراهم کنیــم در عین حال 
مي دانیم که بیننده هاي زیادي دوست دارند 
در روز جمعه خلوتشان را با برنامه اي معنوي 

گزارش صبا از پشت صحنه برنامه یک ماه مانده، به مناسبت نیمه شعبان

و ایـن پایـان عشـق نیسـت... 
 ظهر جمعه  است؛ با همه دلگیري ها و دلتنگي هاي اش. اما اینجا جمعه ها رنگ و بوي دیگري دارد؛ چشم  به  راهي هاي ما اینجا حکم 
درد مشترکي دارد که کمتر روح را آزرده مي کند. عده اي جمع شده اند تا انتظار را در کنار هم تجربه کنند و از شناخت موعود مرهمي 
براي این درد بسازند. درختان سر به  آسمان کشیده اند، زمین در انتظار زایش و وزش نسیم روزهای آخر اسفند ماه یادآور بهشت 
است. اما همه اینها وقتي زیبا به نظر مي رسد که بهانه  به دست مي دهد براي همراه شدن و همدلي کردن. عده اي دور هم جمع شده اند تا درباره 
انتظار و از دلتنگی های شان درباره موعود بگویند. برنامه »یک ماه مانده« که در گروه فرهنگ و معارف شبکه سه سیما تهیه شده، اکنون به فصل 
هفتم رسیده  است. عوامل تنها برنامه امام  زمانی ای که این روزها روی آنتن تلویزیون می رود گرد هم آمده اند براي ابراز ارادت به منجي بشریت و 
شناخت او تا به این بهانه عطر حضرت حجت )عج( را در خانه هاي مردم شهر بپیچانند و اما خبرنگار صبا نیز به جمع عوامل این برنامه پیوسته تا 

گوشه ای از تالش و اهداف این گروه برنامه ساز را با گزارش خود در اذهان متبلور کند. 

گزارش
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