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پر کنند.
جذابیت در »یک ماه مانده«

نویسنده و کارگردان »یک ماه مانده« درباره بخش های مختلف 
این برنامه مي گوید: ایجاد یــک فضاي عاطفي و معنوي براي ما 
در درجه اول اهمیت قرار دارد. »یک مــاه مانده« با آیتم های 
متنوع شکل گرفته اســت. در آیتم »فصل وصل« جمالت مقام 
معظم رهبری را درباره مهدویت و انتظار بیان می کنیم که بسیار 
مورد اســتقبال قرار گرفته و به محض پخش در فضای مجازی 
منتشر می شود. در آیتم انقالب مهدوی با تازه شیعه شدگان در 
کشورهای مختلف مصاحبه می کنیم و از اینکه امام زمان)عج( چه 

جایی در زندگی شان دارد می پرسیم.
وی می افزاید: متوجه شدیم شبکه های عربی این جمالت را با 
ترجمه روی سایتشان می گذارند و با توجه به این استقبال در این 

فصل این آیتم به دو زبان عربی و انگلیسی منتشر می شود.
در آیتم »هشتک پاسخ« کارشناسانی که در حوزه مهدویت کار 
کرده اند از جمله استاد ناصر رفیعی به سؤاالت و شبهات مخاطبان 
پاسخ می دهند. میرحسینی در این باره می گوید: چون اساس 
برنامه روی آیتم های کوتاه است سعی کردیم در 3 تا 5 دقیقه به 
این پرسش ها پاسخ دهیم. در آیتم »برای تو« نیز از نوای مداحان 
و یا صدای خوانندگانی که درباره امام زمان )عج( خوانده اند یاد 

می شود.
تهیه کننده »یک ماه مانده« با اشــاره بــه تهیه دعای فرج 
در دوران کرونا متذکر می شــود: در دوران کرونا این دو دعا را 
در نســخه های مختلف گرافیکی تهیه کردیم و به قدری مورد 
استقبال قرار گرفت که همه شــبکه ها این آیتم از برنامه را در 

البالی برنامه هایشان پخش کردند. 
به خودت قول بده

وی آیتــم »آخرین بــار« را یکی از 
مردمی ترین آیتم های برنامه دانست که 
نشان از ارتباط پنهانی مردم با امام عصر 

خود دارد و مورد تمجید حجت االسالم 
قرائتی هم قرار گرفته است. می گوید: در 
این آیتم بدون مقدمه از مردم می پرسیم 
آخرین بار که یاد امام زمان )عج( افتادید 

کی بود. پاسخ ها گاهی غافلگیرکننده 
و جالب است. یک نفر می گوید یک ماه 
پیش یا یک سال پیش و گاهی از شخصی 

که از نظر ظاهری هم متفاوت به نظر می اید می گوید یک ساعت 
پیش یا امروز صبح... 

معرفی علما و عرفای قدیم به عنوان سربازان امام زمان)عج(، 
در آیتم »ســربازم« نیز که با گرافیک جذابی تهیه شــده  یک 
آیتم کاربردی برای مخاطب تعریف شــده است. در این آیتم از 
هنرمندانی مانند استاد محمود فرشــچیان و اساتیدی که در 
حوزه های مختلف هنری برای امام زمــان اثر تولید کرده اند به 

عنوان سرباز امام زمان یاد می شود.
به گفته این کارگردان در آیتــم »جمعه خوانی« با همکاری 
دفتر جمکران، انتشارات سروش و بنیاد فرهنگی امام زمان)عج( 
کتب مهدوی را معرفی می کنیم و در آیتم »دو خط دلتنگی« که 
اجرایش به عهده خودم است سه محقق و 5 نویسنده با برنامه 
همکاری می کنند. در آیتم »نذری برای تو« نیز با معرفی خیریه ها 
و نذری ها برای امام زمان)عج( همدلــی و همراهی مردم را به 

نمایش می گذاریم.
میرحسینی براین باور است که این نگاه متعادل باعث شده 
این برنامه به دور از همه جنجال ها و حاشیه ها کار خودش را در 
پیش بگیرد. شاید به نظر بیاید که چنین برنامه هایی که خیلی 
گفت وگو محور نیستند ممکن است به دور تکرار بیافتند اما این 
برنامه متعلق به رابطه مردم با امام زمان)عج( است و در 4۰ دقیقه 
فقط شاهد دلدادگی مخاطب با آقایش هستیم و همین دلیل که 
بعد از اختصاص چند برنامه به موضوع ظهور، سعي داریم گرافیک 
و تدوین برنامه را با نگاه تخصصي و معرفتي خود حفظ کنیم و به 

بحث و بررسي مسائل حاشیه اي نپردازد. 
وی تصریح می کند: ما می دانیم که در حوزه مهدویت باید با 
احتیاط کامل و با کمک کارشناساني که در باره مهدویت تحقیق 
کرده اند، برنامه بسازیم تا درگیر حواشي مربوط به این مبحث 
نشویم به همین دلیل قصد نداشــتیم در این برنامه به موضوع 
مهدویت بپردازیم. برنامه »یک ماه مانده« برنامه اي است براي 
شناختن امام عصر و ایجاد نوعي همراهي معنوي و دلی با او و قصد 
ما این است که با عاشقان امام زمان )عج( ارتباط برقرار کنیم و آنها 

را با خود همراه کنیم.
برکات »یک ماه مانده« 

صداي وزش نسیم، جوانه زدن درختان، عبور گیج پرنده ها از 
این سو به آن  سو، صداي آواز طبیعت و خیلي چیزهاي دیگر به 
واسطه اجراي برنامه »یک ماه مانده« باعث شده این برنامه حال  
و  هواي جذابي داشته باشد؛ اما فقط این نیست که باعث مي شود 
یک برنامه تقریبًا تخصصي، آن هم درباره 
مقوله اي مانند انتظــار این چنین مورد 

توجه مخاطبان شبکه سه قرار بگیرد.
»یک ماه مانــده« از همه  چیز براي 
همراهي مخاطــب و ایجاد حظ بصري 
و شــنوایي براي او بهره مي گیرد. در 

این برنامه نه از ســخنراني هاي 
یک سویه خبري هست و نه 

از گفت وگوهاي طوالني. 
»یک ماه مانده« چهار 
ســال بــدون مهمان 
و کارشــناس اجــرا 

مي شود و فضایی برای مؤانست و دوســتی با امام زمان)عج( 
است. میرحسینی می گوید: تولید 24 آیتم در این برنامه چندان 
آسان نیست هر تغییري که در این برنامه رخ داده با این نگاه بود 
که بیننده با این برنامه همراه و همسو شود و با مباحث این برنامه 

ارتباط برقرار کند. 
مسیر تولید برنامه هاي تلویزیوني با بودجه محدود چندان 
هموار نیست و برنامه »یک ماه مانده« هم با بودجه محدودی تهیه 
مي شود. بنابراین ممکن است گاهي به دلیل کمبود بودجه این 
امکان براي تهیه کننده برنامه فراهم نباشد که دست به نوآوري 
و خالقیت بزند و کارهایي تازه در این برنامه انجام دهد. اما ظاهراً 
»یک ماه مانده« براي سید امیرحسین میرحسینی صرفًا یک 
برنامه تلویزیوني نیست. او در این باره مي گوید: من هر کاري که به 
ذهنم برسد براي بهترشدن این برنامه انجام مي دهم و دوستانی 
عالقه مند با من کار می کنند که بیشتر به دلیل تعلق خاطرشان 
به آقا هر نوع کم و کاستي هاي احتمالي را می پذیرند. همکاری ما 
با بنیاد فرهنگی مهدی موعود)عج( و مؤسسة آل البیت الحیاء 
التراث فرصت خوبی برای تولید محتوا فراهم کرده است که بخشی 

از اتاق فکر برنامه را با همراهی این دو شکل می دهیم.
میرحسینی همچنین تاکید می کند: از دیگر ویژگی های برنامه 
»یک ماه مانده« این است که در فصل جدید، قسمت هایی از برنامه 
برای عزیزان ناشنوا و کسانی که توانایی صحبت ندارند، به صورت 
هم زمان ترجمه می شود و خوشبختانه با استقبال بسیاری هم از 

سوی مخاطبان همراه شده است.
وی می افزاید: همه ما به برکات این برنامه مي اندیشیم؛ به همین 
دلیل همیشه همراه برنامه بوده ایم و از تکراری شدن ان پرهیز 
کرده ایم شاید در تمام این سال ها فقط پنج یا شش برنامه را به 

موقع نرسانده ایم. 
همه دست اندرکاران یک ماه مانده

حجت االسالم مصطفی مشهدی مدیر اتاق فکر برنامه »یک ماه 
مانده« است میرحسینی درباره کارشناسان این برنامه مي گوید: 
ما از کســاني که درباره مهدویت تحقیق کرده اند و اطالعات 
ارزشمند در این باره ارائه کرده اند، دعوت مي کنیم تا در برنامه 
حضور داشته باشند. همچنین مسعود دستان جانشین تهیه و 
مدیر محتوایی برنامه را برعهده دارد. میرحسینی که خود اجرای 
بخش »دوخط دلتنگی« را برعهده دارد تالش کرده در کنار سید 
محمد صادق موسوی کارگردان تلویزیونی، حال و هواي جذابي به 
برنامه بدهد و یک برنامه دلی و احساسی، آن هم درباره مقوله اي 
مانند انتظار و دلدادگی با امام زمان)عج( روی آنتن شبکه سه 
بفرستد. البته بار عمده جذابیت این برنامه بردوش سید حمید رضا 
موسوی است که مدیریت گرافیک، انیمیت و کاراکترهای برنامه 
را برعهده گرفته، بخشی از جذابیت برنامه را به خود اختصاص 
داده  و توانســته از همه  چیز براي همراهي مخاطب و ایجاد حظ 
بصري و شنوایي براي او بهره بگیرد. براي همه دست اندرکاران 
»یک ماه مانده« که در شــکل گیري آن 
سهم دارند، این برنامه فقط یک کار 
حرفه اي نیست. وقتي برنامه 
تمام مي شــود هنوز عوامل 
آن بــا هم گــپ مي زنند 
و احتماال بــه جمعه هاي 
بعــدي و برنامه هاي بعدي 
مي اندیشند چرا که مانند 
تیتراژ پایانی برنامه »و این 

پایان عشق نیست...«

و ایـن پایـان عشـق نیسـت... 


