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ماجراي عجيب »ياور« و حشمت
تهيه كننده سريال »ياور« مي گويد، اين سريال با »ستايش« خيلي متفاوت است

   هادي عسگري
آرم�ان زرين ك�وب تهي�ه كننده س�ريال »ي�اور« ب�اور دارد كه 
شباهتي ميان اين س�ريال و مجموعه »س�تايش« نيست و هيچ 
دستوري براي بازسازي »حش�مت فردوس« وجود نداشته است. 
به دنبال اظهارات زهرا سعیدي بازيگر سريال »ياور« درباره درخواست 
ش��بكه3 س��یما براي نگارش ش��خصیت »ياور« بر مبناي »حشمت 
فردوس«، زرين كوب، تهیه كننده اين سريال ضمن رد اين ادعا، گفت: 
» نه شبكه از ما خواسته است كه حش��مت فردوس ديگري را درست 
كنیم و نه تیم سازنده سريال چنین هدفي داشته است و اساساً يك قصه 
و شخصیت تا به جمع بندي نرسد شكل نمي گیرد.« زرين كوب اما اين 
نكته را نیز اضافه كرد كه »تلويزيون دنبال اين بود كه سريالي با يك درام 
اجتماعي و با مضموني خانوادگي ساخته شود؛ سريالي كه مخاطبش 
را جذب كند و چون نويس��نده اين سريال همان نويسنده »ستايش« 
بود ش��ايد تلويزيون ويژگي هايي را كه باعث ش��د سريال »ستايش« 
پرمخاطب شود خواسته باشد يعني س��ريالي نوشته شود كه صاحب 

ويژگي هاي جذب مخاطب باشد ولي اينكه مستقیماً بگويند شخصیت 
سريال هم مثل همان حشمت فردوس باشد، اينگونه نبوده است.« 

تهیه كننده سريال »ياور« درباره اينكه بینندگان معتقدند بازي داريوش 
ارجمند در نقش »ياور« هم��ان بازي ای بود كه اي��ن بازيگر در نقش 
»حشمت« داشته است، پاسخ داد: »داريوش ارجمند انتخاب شد چون 
به نظر ما نزديك تر به اين نقش بود. در اين سن و سال بازيگر با چنین 
شخصیتي كمتر داريم و چون آقاي ارجمند مسلط به نوشته هاي سعید 
مطلبي بود، انتخاب شد. فكر مي كنم چون مخاطب پس زمینه اي از او 
در ستايش دارد مي گويد اين همان حشمت فردوس است، به نظرم بايد 

بیشتر به مضمون و محتوا توجه كنند و وارد اين حاشیه ها نشوند.«
وي همچنین با اشاره به تفاوت هاي میان دو سريال »ياور« و »ستايش«، 
تأكید كرد: » تم سريال »ياور« كاماًل متفاوت از »ستايش« است. اينجا 
قصه با تم جوانمردي شروع مي ش��ود و وارد ماجراي معمايي مي شود 
و اگر مردم كمي صبر كنند در قسمت هاي آينده متوجه مي شوند كه 
اين شخصیت ها هیچ ش��باهتي ندارند، با اين حال از لحاظ شخصیت 
مردانه بايد گفت آقاي سعید مطلبي نويسنده سريال بیشتر قصه هايش 
مردانه است و مرد تم پررنگ تري دارد تا اينكه بیشتر بخواهد قصه اي را 

با محوريت زن بنويسد.«
اين تهیه كننده در واكنش به بي رمق بودن س��ريال هاي ماه رمضان 
امسال، بیان داشت: »در سريال ها معموالً پس از گذشت چند قسمت، 
مخاطبان شروع به ديدن كار مي كنند و تعداد بیننده ها بیشتر مي شود 
و البته بالعكس، اگر سريالي حرفي براي گفتن نداشته باشد، مخاطبان 
آن ريزش پیدا مي كنند. فكر مي كنم »ياور« داراي اين ويژگي است كه 

روز به روز تعداد مخاطبانش بیشتر شود.«

حمله دولت به صداوسيما بر سر »پايان بازي«
مقامات دولتي پخش مستند »پايان بازي« از شبكه3 سيما را تحمل نكردند

نامه سرگشاده صاحبان كتابفروشي ها به وزير ارشاد
كرونا بازار كتاب ممنوعه را داغ مي كند

   محمد صادقي 
180فروش�گاه كتابفروش�ي در سراس�ر كش�ور با ارس�ال 
نامه اي سرگش�اده به وزير ارش�اد نس�بت به تبعات بس�ته 
ب�ودن كتابفروش�ي ها هش�دار دادن�د و اي�ن كار را عاملي 
براي ب�اال رفتن ف�روش كتاب ه�اي ممنوعه عن�وان كردند. 
به دنبال شیوع موج چهارم كرونا در كشور و با دستور ستاد ملي 
مبارزه با كرونا برخي مش��اغل كه فعالیت هايش��ان در ش��رايط 
بحران غیرضروري شناخته شده، تعطیل شدند، از جمله مشاغل 
تعطیل شده كتابفروشي ها هستند. كتابفروش ها كه حتي پیش 
از فراگیري كرونا نیز از نظر اقتصادي با مشكالت عديده اي روبه رو 
بودند، اكنون ب��ا تعطیلي اجباري ب��ه دلیل كرونا عم��اًل در مرز 
ورشكستگي قرار گرفته اند. نامه 180كتابفروشي در سراسر كشور 
به سیدعباس صالحي، وزير ارشاد نگراني هاي فرهنگي را كه در 
پي تعطیلي اجباري كتابفروشي ها به وجود مي آيد گوشزد كرده و 

خواهان توجه به اهمیت فعالیت كتابفروشي ها شده است. 
در اين نامه با انتق��اد از بی توجه��ی به اهمیت فرهنگ از س��وي 
سیاستگذاران كش��وري، تعطیلي كتابفروشي ها عاملي بر افزايش 
قاچاق كتاب و ف��روش كتاب هاي ممنوعه و دستفروش��ي كتاب 
دانسته ش��ده اس��ت. در بخش��ي از اين نامه خطاب به وزير ارشاد 
آمده است: »كتابفروشي بستر پیاده س��ازي بخش قابل توجهي از 
مؤلفه  هاي فرهنگي كش��ور اس��ت و اين گزاره واقعیتي ثابت  شده 
است. بیان اين نكته ضروري است كه مقصود نگارنده در نامه قبلي 
و مطالبه پیِش رو، تبیین اهمیت رساندن محتواي فرهنگي به افكار 
جامعه است. انتقال دانش و فرهنگ بايد استمرار داشته باشد و قطع 

اين جريان، همانند قطع شريان هاي اصلي كشور است، كمااينكه اين 
موضوع در كشورهاي اروپايي مورد توجه قرار گرفته و تا به امروز در 
بدترين شرايط همه گیري ويروس كرونا نیز زنجیر تعطیلي به گردن 
فرهنگ كشورشان نزده اند. گذشته از اين، تعطیلي كتابفروشي ها 
مشكالت ديگري را هم به  وجود آورده است، از جمله: عدم تأمین 
نیاز مردم به كتاب و نیز افزايش قاچاق كتاب، فروش كتب ممنوعه 
و دستفروش��ي كتاب، لذا انجمن كتابفروشان خوشه به نمايندگي 
از 180كتابفروشي در سراسر كشور به  عنوان كنشگران فرهنگي 
به استحضار مي  رس��اند، تهديد آسیب به س��احت فرهنگ جدي 
است و مسئولیت اين امر متوجه متولیان حوزه فرهنگ در كشور 
است. مس��یر برون رفت از اين تهديد، توجه به اولويت فرهنگ در 

سیاستگذاري و برنامه ريزي بر اساس اين مهم است.«
در هفته ه��اي گذش��ته نیز بخ��ش ديگري از كتابفروش��ي ها 
نامه ديگري به وزير ارشاد نوش��ته و در آن خواستار بازگشايي 

كتابفروشي ها شده بودند. 

تهيه كننده برنامه »مثل ماه« در گفت وگو با »جوان«:

سوژههاييبهبرنامهميآيند
كهحالمردمراخوبكنند

نيت ما گريه گرفتن از مردم نيست و اساساً دنبال چنين چيزهايي هم نيستيم 

 

اما به هر ترتيب طرح قصه هايي كه تلخ بوده با گريه و ابراز احساسات همراه است

    تلویزیون     کتاب

   موسیقی

كيانوشعياريبهكرونامبتالشد
كيان�وش عياري كارگ�ردان باس�ابقه س�ينما و تلويزيون 
كه اين روزها مش�غول پيگيري مراحل مونت�اژ تازه ترين 
س�ريال تلويزيوني خود »8۷ متر« بود، به كرونا مبتال شد. 
شبنم عرفي نژاد دستیار كیانوش عیاري در سريال »8۷ متر« در 
گفت وگو با مهر درباره ابتالي اين كارگردان سینما و تلويزيون 
به كرونا گفت: كیانوش عیاري حدود يك هفته پیش به كرونا 
مبتال و از روز گذشته به دلیل وضعیتي كه داشت در بیمارستان 

نیكان بستري شد. 
وي درباره وضعیت تولید سريال بیان كرد: دي ماه سال گذشته 
تصويربرداري سريال تمام شد و آقاي عیاري در مرحله مونتاژ 
كار بود كه مبتال ش��د، همچنین يكي از دستیاران تیم تدوين 

هم مبتال شده است. 
...........................................................................................................

نگرانيازتأميننشدن
كاغذروزنامهها

معاون امور مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارش�اد اس�المي در 
گفت و  گويي از تأمين نشدن كاغذ روزنامه ها ابراز نگراني كرد. 
محمد خدادي در تش��ريح اقدامات معاون��ت امور مطبوعاتي 
براي كاغذ مطبوع��ات گفت: با وجود تنگناه��اي اقتصادي و 
همچنین شیوع كرونا در سال 99، با همراهي دولت، شخص 
رئیس جمهور و وزير محترم توانس��تیم كاغذ مطبوعات را در 
طول سال تأمین كنیم. حتي بعد از آنكه به دلیل كمبود شديد 
منابع ارزي، كاغذ مطبوعات از شمول ارز دولتي حذف شد، با 
همراهي واردكنندگان و مؤسسات مطبوعاتي، سهمیه كاغذ 
مطبوعات را تا زمس��تان 99 و تا بخش قاب��ل قبولي، تأمین و 

توزيع كرديم. 
خدادي گفت: انتظار داريم تمهیدات الزم با توجه به در پیش 
بودن انتخابات رياس��ت جمهوري و نقش مؤث��ر مطبوعات و 
نش��ريات در رونق فضاي تبادل آرا و نظرات و نشر ديدگاه هاي 
كانديداها تدابیر الزم از سوي مسئوالن ذيربط براي تأمین نیاز 

كاغذ مطبوعات انديشیده شود. 
...........................................................................................................

بهارپركتاب
كانونپرورشفكريكودكان

مدير نظارت بر چ�اپ و توزيع محص�والت كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان از انتشار ۴۴ عنوان كتاب داستان 
و شعر كودك و نوجوان جديد تا پايان خرداد 1۴00 خبر داد. 
رضا برنگي با اع��الم اين خبر گف��ت: اين آثار جديد ش��امل: 
12عنوان كتاب داستان براي گروه سني نوباوه)4+(، 11 كتاب 
داس��تان براي كودكان نوخوان)۷+(، دو عنوان داس��تان ويژه 
نونهال)9+(، چهار داس��تان براي نونگاه )12+( و 15 مجموعه 

شعر براي نوجوان )15+( است. 
وي همچنین از بازنشر 40 عنوان از كتاب هاي پرمخاطب كانون 
نیز تا اوايل تابستان 1400خبر داد و افزود: نوبت چاپ بیشتر 

اين آثار از چهارم به باالتر است. 
...........................................................................................................
»خانوادهتهراني«رويآنتنراديو

تهرانميرود
برنام�ه جديد»خان�واده تهران�ي« از رادي�و ته�ران ب�ا 
تمرك�ز ب�ر خان�واده، پنج ش�نبه ها از س�اعت 12:30 ب�ا 
بخش هاي نمايش�ي هم�راه ش�ما مخاطبان خواه�د بود. 
راديو تهران به عنوان يك رسانه اثربخش همواره در تالش در 
راس��تاي كیفیت روابط خانواده گام برمی دارد. برنامه جديد 
»خانواده تهراني« با محوريت خانواده تدارك ديده شده است 
و به موضوعات و مسائل پیرامون خانواده مي پردازد. خانواده از 
ديرباز بستر اولیه جامعه است و برنامه خانواده تهراني با پوشش 
همه مسائل روز و مربوط به خانواده سعي دارد كیفیت زندگي 

خانوادگي و روابط بین افراد خانواده بهبود يابد. 
...........................................................................................................

»خفقان«بهصداگذاريرسيد
فيل�م كوت�اه »خفق�ان« ب�ه نويس�ندگي و كارگردان�ي 
محم�ود عطش�اني و تهيه كنندگ�ي س�عيد دالوري 
و نيوش�ا عام�ري ب�ه مرحل�ه صداگ�ذاري رس�يد. 
محمود موس��وي نژاد تاكنون بیش از 200 اثر را صداگذاري و 
جوايز داخلي و بین المللي متعددي در اين عرصه دريافت كرده 
است. داستان »خفقان« در مورد دختري 1۷ساله به نام سحر 

است كه يك باره ناپديد شده است.

هادي عسگري      دیده بان 

امام سجاد)ع(: 
 حق كسی كه به تو نيكی كرده، اين است كه 
از او تشكر كنی و نيكی اش را بر زبان آورى 
و از او به خوبی ياد كنی و ميان خود و خداى 
عّزوجل برايش خالصان�ه دعا كنی، هرگاه 
چنين كردى، بی گمان در پنهان و آشكار از 
او تشكر كرده اى، سپس اگر روزى توانستی 

نيكی او را جبران كنی، جبران كن. 

امالي)صدوق( ص 3۷2

    محمد صادقي
پخ�ش مس�تندي ب�ا عن�وان »پاي�ان ب�ازي« ك�ه به 
مذاك�رات هس�ته اي مي پرداخ�ت، انتق�اد ش�ديد 
مقام�ات دولت�ي را از صداوس�يما ب�ه دنبال داش�ت. 
مس��تند »پايان ب��ازي« در قاب مس��تند هاي سیاس��ي و 
افشاگرايانه به مس��ئله مذاكرات هس��ته ای پرداخت، اين 
مستند از شبكه3 سیما پخش شد و با پخش آن، موجي از 
انتقادات مسئوالن دولتي از صداوسیما به راه افتاد. همچنین 
پخش گزارش شبكه خبري »پرس تي وي« از آنچه قرار است 
از مذاكرات وين به دست آيد، به يك لفاظي انتقادي میان 

عباس عراقچي و اين شبكه تلويزيوني تبديل شد. 
مس��تند پايان بازي را تیم سازنده مس��تند »فروشنده« 
تولید كرده است. پخش اين س��ريال باعث شد تا جريان 
سیاسي حامي دولت با لقب »مس��تند ضد مذاكره« نام 
ببرد و از سوي ديگر ش��خصیت هايي مانند حسام الدين 
آشنا، مشاور رس��انه اي رئیس جمهور نیز به آن واكنش 
توئیتري داشته باشند. آشنا درباره مستند »پايان بازي« 
نوش��ت: »اعتدال بي طرفي در نبرد حق و باطل نیس��ت 
چراكه حق عین عدل اس��ت و باطل چی��زي جز افراط و 
تفريط نس��بت به حق نیس��ت«، »جوجه هاي نفوذي را 

پايان بازي مي شمارند.«
همچنین ايرنا، خبرگزاري دولت��ي در مقاله اي انتقادي به 
»پايان بازي« پرداخت و نوش��ت: »با تماشاي اين مستند 
مخاطب ناخ��ودآگاه به ياد اظهار نظ��ر رئیس جمهوري در 
اواخر سال گذشته مي افتد كه گفت: »تحريم يعني تضییع 
حقوق مردم و امیدواريم اقلیتي كه به دنبال سنگ اندازي 
در اين راه هستند در اين ايام مبارك ماه شعبان توبه كنند 
و از اين كار خود دست بردارند.« البته سنگ اندازي جريان 
سیاسي سازنده مس��تند اين بار نه در ماه شعبان كه در ماه 
رمضان اتفاق افتاد. كارگردان از انواع تاكتیك ها براي تحريف 
واقعیت اس��تفاده مي كند، به عنوان مثال س��راغ تاكتیك 
برچس��ب زني مي رود و با عب��ارت »تیم امريكايي مس��لح 
به توافقات از قبل آماده ش��ده« اين گون��ه القا مي كند كه 
ديپلمات هاي ايراني در راستاي منافع ملي هیچ چانه زني ای 
نكرده و در برابر يك توافق به قول خودشان از قبل آماده شده 
تسلیم شده اند. اين مستند با عبارت »حسن نیت همیشگي 
تیم مذاكره كننده ايران در برابر تیم امريكايي« به غلط مدعي 
مي شود كه تیم مذاكره كننده ايران واقع نگر نبوده و بدون 
توجه به تهديدها همیشه با ُحسن نیت پیش رفته اند. از اين 
دست عبارات در مستند پايان بازي فراوان است و پرداختن 

به همه موارد در اين مجال ممكن نیست.« 
عباس عب��دي، چه��ره اصالح طلب و حامي دول��ت نیز در 
توئیتي عنوان كرد: »دوس��تي كه تلويزيون مي بیند برايم 
نوش��ت، هیچ جور نمي توانم توجیه كنم كه صدا و س��یما 
اين اندازه مذاكرات را تخريب مي كند و مسئوالن سكوت. 
انتقاد و تضارب آرا هیچ اي��رادي ندارد ولي اين ديگر جنگ 

قدرت است.«
   ماجراي عراقچي و پرس تي وي

در ادامه اتهام هاي دولت به صداوسیما درباره مواضع سیاسي 
ضد مذاكرات برجامي، دعواي لفظي میان ش��بكه خبري 
»پرس تي وي« و عباس عراقچ��ي، معاون وزير امور خارجه 

نیز جالب توجه است. 
پرس تي وي سه شنبه شب به نقل از يك منبع خبري در وين 
مدعي شده بود: »با فشار امريكا و كشور هاي غربي كارگروه 
س��ومي براي مذاكرات بعدي ايجاد شده كه دستور كار آن 
اقدامات گام به گام ايران و امريكاست.« به گفته اين منبع 
خبري، امريكا تالش مي كند طرف ايراني را وادار به پذيرش 
رفع مرحله اي تحريم ها كند تا در مقابل، به صورت مرحله اي، 

امتیازاتي از ايران بگیرد.« 
گ��زارش »پرس تي وي« باعث ش��د تا عراقچ��ي در توئیتر 
واكنش از خود نش��ان داده و به زبان انگلیس��ي بنويس��د: 
»نمي دانم »منبع مطلع« پرس تي وي در وين كیس��ت، اما 
هر كه هست اصاًل مطلع نیس��ت.« اين توئیت معاون وزير 
امورخارجه، پاس��خ پرس تي وي را در پي داشت. اين شبكه 
تلويزيوني نیز در متني به زبان انگلیسي نوشت: »بهتر است 
آقاي عراقچي به جاي زير س��ؤال بردن اعتبار منبع خبري 
پرس تي وي، اعالم كند كه دقیقاً ك��دام بخش از اطالعات 
ارائه شده توس��ط اين منبع مخدوش اس��ت. پرس تي وي 
پیگیر شنیدن پاسخ عراقچي است.« در روزهاي اخیر، بارها 
مقامات دولتي صداوسیما را مورد حمله قرار داده اند و حتي 

مدعي سانسور رئیس جمهور در تلويزيون شده اند!

  سيدمرتضي ذاكر
دوش�نبه ش�ب به لطف دعوت برنامه »مثل 
ماه« فرصتي پيش آمد تا به پشت صحنه اين 
برنامه برويم؛ برنامه اي كه هر روز و در ايام ماه 
مبارك رمضان حوالي ساعت 19 از طريق آنتن 
شبكه3 سيما مهمان خانه هاي مردم مي شود. 
برحسب اتفاق مهمان آن شب اين برنامه يك 
كارآفرين بود كه به داليل غيرعمد و مسائل 
مالي زنداني شده و قرار بود در پايان آن برنامه 
حكم آزادي اش را دريافت كند. براي آشنايي 
بيش�تر با نحوه انتخاب س�وژه ها و پاسخ به 
برخي سؤاالت پيرامون حواشي اين برنامه با 
تهيه كننده و كارگردان برنامه »مثل ماه« در 
پشت صحنه طرح اين برنامه گفت وگو كرديم. 
هادي آشتیاني، تهیه كننده ويژه برنامه »مثل 
ماه« كه هر روز قبل از افطار با اجراي رس��الت 
بوذري روي آنتن ش��بكه3 س��یما مي رود، در 
گفت وگو با »جوان« در پشت صحنه اين برنامه 
در رابطه با محت��وا و رويكرد آن مي گويد: فصل 
دوم »مثل ماه« را امسال شروع كرده ايم. سال 
گذشته اولین فصل از اين برنامه بود كه به عنوان 
برنامه ويژه افطار ماه مبارك رمضان روي آنتن 
شبكه3 س��یما رفت. پرداختن به داستان هاي 
مردمي از جنس مردم يا به عنوان »يكي از میان 
ما« كه شعار اين برنامه هم است. يكي از میان ما 
قصه اي را تعريف مي كند و درس ها و آموزه هايي 
از آن اتفاق را براي مردم رقم مي زنیم تا آشنا و 
آگاه بشوند و آن اتفاق را ببینند كه چه مسائلي 
براي آن فرد رخ داده تا بتوانند آنها را در زندگي 
شخصي ش��ان به كار بگیرند ت��ا خدايي نكرده 
دچار آن مش��كالت نگردند. ما در اين برنامه به 
دنبال تلخي ها و شیريني ها و اتفاقات نادر رفته  
و جست وجو كرده ايم. براي احصای موارد قابل 
طرح در اين برنامه قريب هفت ماه تیم سوژه يابي 
ما كار كرده اند تا بتوانند اين مهمان ها را از سراسر 
ايران و كشورهاي اطراف حتي دعوت بكنند تا به 
اين برنامه بیايند و قصه زندگي خودشان را براي 

مردم تعريف كنند. 
تهیه كننده برنام��ه مثل م��اه در رابطه با طرح 
ش��بهه و برچس��بي كه گاهي به برنامه هايي با 
رويكرد برنامه مثل ماه زده مي ش��ود، مبني بر 
گريه گرفتن از مردم در ايامي مثل ماه مبارك 

رمضان كه مباحث معنوي و ديني در بین جامعه 
زيادتر از اوقات ديگر س��ال ظه��ور و بروز دارد، 
خاطر نش��ان مي كند: ما نیتمان گريه گرفتن 
از مردم نیست و اساساً دنبال چنین چیزهايي 
هم نیس��تیم، حتي در بحث انتخاب سوژه اين 
وسواس را داشته و داريم كه سوژه هايمان چنین 
ش��اخصه اي را نداشته باش��ند اما به هر ترتیب 
طرح قصه هايي كه تلخ بوده اما نتیجه ش��یرين 
و دلچسبي را به همراه داشته معموالً با گريه و 
ابراز احساسات همراه بوده است و اين ربطي به 
رويكرد برنامه ندارد بلك��ه به خصوصیات ذاتي 

انسا ن ها باز مي گردد. 
  آرامش و معنويت مخاطب

وي در ادامه با ذكر مثالي مي افزايد: مثاًل چند 
وقت پیش يك تصوي��ري در تم��ام دنیا ترند 
)فراگیر( شد كه در آن پیام يك پدر افغانستاني 
خطاب ب��ه فرزندش ك��ه در جري��ان حمله به 
دانشگاه كابل كشته شده بود، بعد از بارها تماس 
گرفتن نوش��ته بود: »جان پدر كجاس��تي؟« 
باالخره تعريف ك��ردن قصه جداي��ي اين پدر 
از دخترش ناخواس��ته هر دلي را مي سوزاند و 
قلب ها را ناراحت مي كند و باعث جاري شدن 
اشك هم مي ش��ود. به هر حال ما به دنبال رخ 
دادن چنین مس��ئله اي نیس��تیم و گرياندن و 
گريه گرفتن از مخاطب هرگ��ز جزو اهداف ما 
در اين برنامه نبوده است اما نمي توانیم به دلیل 
اندوهبار بودن اتفاقات زندگي مهمان برنامه يا 
تأسف آمیز سرنوش��ت او از طرح اصل ماجراي 
درس آموز زندگي اش به اي��ن دلیل كه ممكن 
است عده اي به ما و برنامه »مثل ماه« اتهام بزنند 
كه به دنبال گرفتن گريه از مخاطب تلويزيوني 
هستند، چشم پوشي كنیم و هدف اصلي برنامه 
را كه همان اس��تفاده از تج��ارب ديگران براي 
جلوگیري از تكرار اتفاقات و اش��تباهات است، 
فداي موضوعات غیراصل��ي بكنیم. برعكس ما 
س��عي كرديم س��وژه هايي را به برنامه بیاوريم 
كه مردم را در زمان افطار به آرامش برس��انند، 
حالش��ان خوب بش��ود و فضاي معنوي داشته 
باشند و سرشان را به سمت آسمان بلند كند، 
آماده بشوند براي افطار كردن در ضیافت الهي 
و بر سر سفره آسماني خداوند كه به واسطه ماه 

مبارك رمضان گسترده شده است. 

آشتیاني در پاسخ به اين سؤال كه هدف گذاري 
برنامه براي چند فصل طراحي شده و آيا گمان 
مي كنید به سطح محبوبیت برنامه اي مثل »ماه 
عس��ل« دس��ت پیدا كنید؟ اظهار مي دارد: آن 
ويژگي خاص��ي كه برنامه ماه عس��ل را به »ماه 
عس��ل« تبديل كرد تداوم و ادامه دار بودن آن 
برنامه بود. در واقع اس��تمرار ماه عس��ل به آن 
كمك كرد تا ب��ه محبوبیت برس��د و به يكي از 
برندهاي اصلي در میان برنامه هاي صدا و سیما 
تبديل شد. ما دنبال اين نیستیم كه همان راهي 
را برويم كه ماه عسل رفته بلكه به دنبال راه هاي 
تازه و نو هستیم. به دنبال اين هستیم كه برنامه 
متفاوتي را داشته باشیم و نوآوري در آن وجود 
داشته باشد. در مورد استمرار آن هم قطعاً شبكه 
تصمیم گیر است، هر چند از همان ابتدا با شبكه 
بر چنین مبنايي طرح بحث كرده ايم كه در طول 
س��ال ها اين اتفاق بیفتد ولي در ه��ر حال بايد 

ببینیم كه شبكه از كار ما راضي است يا نه. 
  سوژه هايی براى مردم

محمدرضا خن��دان، كارگ��ردان برنامه »مثل 
ماه« كه از قبل روي آنتن رفتن برنامه تا لحظه 
باال آمدن تیتراژ برنامه مثل اس��پند روي آتش 
مدام در حال رفت و آمد و هدايت عوامل پشت 
صحنه و روي صحنه بود، به »جوان« مي گويد: 
يك گروه سوژه يابي به سرپرستي خانم يوسفي 
چندين ماه است كه در حال همكاري با برنامه 
اس��ت. س��وژه ها وقتي مي آيند قصه هاي آنها 
توسط اين تیم بررسي مي شود و قصه هاي آنها 
با حوزه هاي امروز جامعه تطبیق داده مي شوند 
تا معلوم شود به درد مخاطب امروز مي خورد يا 
نه؟ و چقدر استعداد مطرح شدن در رسانه ملي 
را دارد و مي شود در مورد آن صحبت كرد. اين 
مسئله يك پروسه خیلي طوالني است كه يك 
تیم چندين و چند نفره در حال تالش و زحمت 
هستند تا بتوانند اين شب ها سوژه هاي خوبي را 

براي مخاطبان برنامه بیاورند. 
كارگردان برنامه مثل ماه در ادامه با اشاره به برخي 
موارد مثل سوژه دوشنبه شب اين برنامه كه يك 
زنداني جرائم غیرعمد بود و براي تمهیدات الزم 
جهت گرفتن حك��م آزادي اش هماهنگي هاي 
متعدد و متنوعي الزم است، مي افزايد: اين پويش 
دوب��اره زندگي كه امس��ال داري��م، روي جرائم 
غیرعمد در حال كار هس��تند و امس��ال هم ما 
آمديم و كن��ار همديگر قرار گرفتی��م تا بتوانیم 
شرايط آزادي و بهره مندي كساني را كه به داليل 
غیرعمد در زندان ها هستند، فراهم كنیم. بعضي 
افراد مثل همین مهمان محترم برنامه كه سالیان 
س��ال كارآفرين بودند، بر اثر يكسري اشتباهات 
محاسباتي به زندان افتادند. از طرفي ديگر شرايط 
مساعدت و همیاري مردم را هم فراهم مي كند 
تا در آزادي اين گونه افراد مش��اركت و همراهي 
كنند. يك تیمي اينگون��ه افراد را احصا مي كند، 
به ما هم اطالع مي دهند موارد قانوني اش انجام 
مي ش��ود و مبالغي كه مردم كمك مي كنند به 
حساب ها واريز مي شوند و اين دوستان به آغوش 

خانواده هايشان برمي گردند.

 عليرضا قرباني 
در يك پروژه بين المللي

عليرض�ا قربان�ي ب�ا پ�روژه 
»صداه�ا و پل ه�ا« ك�ه در آن 
چندي�ن خواننده مط�رح دنيا 
حض�ور دارند، هم�كاري كرد. 
علیرضا قربان��ي، خواننده ايراني 
از پ��روژه بین المللي خ��ود با نام 
»صداها و پل ها« كه در همكاري 
با چندين خواننده مطرح دنیا و با 
موضوع جست وجو در فرهنگ ها 
و زبان ه��اي باس��تاني اس��ت، 

رونمايي كرد. 
پروژه »صداها و پل ها« نام يك همكاري موس��یقیايي چند زبانه و چند 
فرهنگي بین موزيسین هايي از بخش هاي مختلف جهان از جمله علیرضا 
قرباني در جايگاه خواننده اصلي، بامبي جاياش��ري، س��لیا ووداسمیت، 
قیصر نظامي، مايكل كلي، سوالنگ مريدينیان، مايا هوبیكا، اولكا بايیر و 

ديگر خواننده هاست. 
اين پروژه موسیقايي به كشف زبان هاي فرهنگ هاي باستاني مختلف از 
قبیل فارسي، اسپانیايي، عربي، انگلیسي، تركي، بنگالي، اردو، كشمیري 
و فرانس��وي مي پردازد تا يك داس��تان تازه در بزرگداش��ت سنت هاي 

فرهنگ هاي مختلف از سراسر جهان خلق كند.


