
   هادی عسگری
ساخت برنامه هاي مناسبتي متناسب با حال 
و هواي ماه رمضان و به ويژه برنامه هايي كه 
قرار است در لحظات منتهي به اذان مغرب 
و افطار روي آنتن بروند، در اين س��ال ها به 
نوعي حركت بر لب تيغ تبديل شده و گام 
برداشتن براي ساخت اين برنامه ها را سخت 
كرده است. برنامه هايي مناسبتي و متناسب 
با حال و هواي اين ايام كه از يك طرف قرار 
است همسو با حال و هواي معنوي اين ماه 
مبارك حركت كنند و خود را در س��اخت 
بخشي از حال خوش براي مخاطبان سهيم 
گردانند و از سويي ديگر، برنامه هايي باشند 
كه مفاهيم معنوي و عرفاني شان را با زباني 
دوست داشتني و نرم به مخاطب برسانند. 
اين قضيه به خصوص از سال هاي پيش به 
اين سو جدي تر شده است و در اين سال ها 
اهميت ساخت برنامه هايي كه در لحظات 
افطار با مفاهيمي اميدبخش همراه باشند 

را دوچندان كرده است. 
در همين س��الي كه ماه عس��ل با اجراي 
احس��ان عليخاني بعد از س��ال ها امتداد 
پخش روي آنتن شبكه سه به پايان رسيده، 
شبكه يك س��يما اين بار با برنامه اي تازه 
مهمان نگاه مخاطبان شده است؛ »دعوت« 
كه مضمون��ي متف��اوت دارد و ب��ر محور 
مفاهيمي چون خانواده، اميد و حال خوش 
مي چرخد. آنچه تا اين لحظه و با گذشت 
نيمي از پخش برنامه به نظر مي رسد، اين 
است كه »دعوت« توانسته است در جلب 
نگاه و نظر مخاطبان هم موفق عمل كند 
و يكي از پربيننده ترين برنامه هاي لحظات 

افطار سيما باشد. 
اين كه اي��ن برنامه چرا توانس��ته اس��ت 
تا اين لحظ��ه موفق باش��د، ب��ه داليل و 
عوامل مختلفي مربوط اس��ت. داليلي كه 
اصلي ترين هايش را مي توان به ش��رح زير 

عنوان كرد:
مضمون و محتوا: برنام��ه دعوت كه هر 

روز حوالي ساعت 19 و 20 دقيقه، يعني از 
ساعتي قبل از افطار و اذان مغرب روي آنتن 
مي رود، در آخرين ساعت از روزه داري هر 
روز مخاطبان، س��اخت حالي خوش براي 
پايان روز آنان را مدنظر قرار داده است. اين 
برنامه بر محور حال خوش، دعوت به اميد 
در زندگي و سبك زندگي ايراني - اسالمي 
و دوام ي��ك زندگي موفق پي��ش مي رود 
و حفظ س��اختار خانواده در آن تش��ويق 
مي ش��ود. »دعوت« در هر قسمت ميزبان 
مهمانان��ي از بين اعض��اي همين جامعه 
اس��ت. مهمان هايي از جن��س خودمان و 
خانواده هايمان كه داستاني متفاوت براي 
تعريف كردن دارن��د و در واقع چيزي كه 
اين داستان را برايشان متفاوت كرده، نوع 
مواجهه شان با رويدادها و برخوردي است 
كه با آن داش��ته اند و اين ساختار به شكل 
روايتي منسجم و ضابطه مند در هر قسمت 

برنامه پيش مي رود. 
اين برنامه در يكي از قس��مت هاي هفته 
پيش خود ميزبان زوجي جوان بود. زوجي 
كه با شروع جواني با هم آشنا شده و ازدواج 
كرده بودند و آنچه در كالمش��ان و در كل 
فضاي برنامه موج مي زد، عش��ق صادقانه 
و محبت خالصي بود كه به هم داش��تند. 

نكته قابل توجه در داستان اين زوج يعني 
كاظم و همسرش اين بود كه مرد قصه به 
فاصله اي خيلي كوتاه پس از ازدواجش��ان 
دچار س��انحه ش��ده و نخاعش را از دست 
داده بود. حاال تنها آرزوي��ي كه از زندگي 
برايش باقي مانده بود، اي��ن بود كه بتواند 
دست همسر جوانش را در دست بفشارد و 
همسرش هم با عالقه اي روزافزون همچنان 
او را دوست داشت. داستاني كه در هيچ يك 
از لحظه هاي روايتش ذره اي تلخي نداشت؛ 
تماماً حال خوب و محبتي بود كه روزبه روز 
بيش��تر مي ش��د و مخاطباني كه آن روز 
به تماش��اي برنامه نشس��تند، بي شك تا 
مدت ها با اين حال خوب و عشق خالصانه 
همراه خواهند بود. در واقع »دعوت« قرار 
نيس��ت مخاطبانش را بگرياند يا با دعوت 
از مهمان هايش اشكي از بينندگان بگيرد؛ 
در اين ميان اش��كي هم اگر ريخته شود - 
مثل همين قس��مت از برنامه كه در پايان 
چشم هاي زيادي را باراني كرد- اشك شوق 
است و شورش احساس براي عواطفي كه 
معلوم مي ش��ود هن��وز از جمع مان رخت 

برنبسته اند و وجود دارند. 
تهيه كننده: براي توليد هر برنامه خوبي، 
يك پش��ت صحنه خ��وب الزم اس��ت. در 

»دعوت« مجتبي كش��اورز تهيه كنندگي 
اين برنامه را بر عه��ده دارد؛ تهيه كننده اي 
كه گرچه جوان است اما با اين حال سال ها 
تجربه برنامه سازي را در سيما در كارنامه دارد 
و تا همين سال گذشته هم »دعوت« را در 
قالبي ديگر و به صورت يك ُجنگ شبانگاهي 
با اجراي نيما كرمي و همسرش زينب زارع 

به صورت زنده روانه آنتن مي كرد. 
س��ري جديد دعوت كه تنها نام آن برنامه 
پيشين را يدك مي كشد و به لحاظ ساختار، 
محتوا و مضمون برنامه اي كاماًل متفاوت 
و ديگر اس��ت، در نبود حضور چهره هاي 
ش��ناخته ش��ده و به اصطالح س��لبريتي 
همچنان محبوب و پربيننده اس��ت و اين 
توانايي كش��اورز را در س��اخت برنامه اي 

كم هزينه، اما موفق مي رساند. 
مج�ري: برنامه تلويزيون��ي »دعوت« كه 
يك برنام��ه گفت وگ��و محور اس��ت و بر 
مدار صحبت با مهمانان برنامه و ش��نيدن 
حرف هايشان پيش مي رود، مجري ندارد. 
تصميمي كه شايد در وهله اول قدري باعث 
تعجب باشد،اما تصميمي هوشمندانه است. 
اين برنامه قرار اس��ت جايي براي شنيدن 
قصه ه��اي مهمانانش باش��د، ن��ه مجالي 
تماماً در اختي��ار مج��ري و فرصتي براي 

مونولوگ گويي هاي طوالني او. 
در عوض و در نبود مجري، حجت االسالم 
محمد برماي��ي عهده دار پيش��برد برنامه 
است و نقش كارش��ناس را در اين برنامه 
ايفا مي كند. كارشناسي كه قبل از اين خود 
به عنوان كارش��ناس، مهمان برنامه هاي 
مختلف مي شد و حاال در اين تجربه مستقل 
و با توجه به اعتم��اد تهيه كننده و عوامل 
ساخت برنامه به او، بحق قسمت به قسمت 
بهتر شده و نقص هاي جزئي و احتمالي اش 
را كمتر كرده است. برمايي شنونده اي خوب 
براي ش��نيدن حرف هاي مهمانان اس��ت 
و كم حرف بودن او در اي��ن برنامه از ديگر 

حسن هاي ايشان است. 
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   مينا محمدي
»از يادها رفته« درامي تاريخي اس�ت كه اين شب ها 
از شبكه يك س�يما پخش مي شود؛س�ريالي كه از 
نگاه برخي به دليل شباهت زياد كاراكترهاي مهراد و 
مهربانو به قباد و شهرزاد در مجموعه »شهرزاد« متهم 
به الگوبرداري از آن سريال نمايش خانگي شد. انتقاد 
درباره به حاشيه رفتن موضوع تاريخي كشف حجاب 
و كمرنگ شدن آن نيز در گفت وگوي »جوان« با اكبر 
تحويليان تهيه كننده اين سريال مطرح شده است. 

    
هر روز بر ش�مار منتق�دان و مخاطباني كه 
فكر مي كنند »از يادها رفته« كپي كار موفق 
شهرزاد از شبكه نمايش خانگي است، افزوده 
مي شود. واقعاً اين مجموعه تلويزيوني از روي 

»شهرزاد« ساخته شده است؟
اصالً داستان اين مجموعه شباهتي به داستان »شهرزاد« 
ندارد. كار »از يادها رفته« در سال 1394 و قبل از نمايش 
فصل نخست سريال شهرزاد كليد خورده است، چطور 
يك سريال مي تواند از داستاني كه بعد از آن نمايش داده 

شده است ساخته شود؟
اينها همه قضاوت هاي نادرستي است كه برخي  منتقدان 
با خط گرفتن از جايي ارائه مي دهند يا نديده و بر اساس 
چند قس��مت ابتدايي داس��تان پيش داوري مي كنند. 
حتي مخاطباني هم كه فكر مي كنند اين سريال شبيه 
شهرزاد اس��ت نديده قضاوت كرده اند و نمي دانند واقعاً 
آينده شخصيت هاي قصه چطور قرار است رقم بخورد. 
پيشنهاد مي كنم چند قسمت ديگر را ببينند بعد دست به 

نقد كامل تري بزنند. 
پس اين همه شباهت بين شخصيت هاي قباد 
در شهرزاد و مهراد در »از يادها رفته« كه هر 
دو عاشق دختري از طبقه پايين تر از خودشان 
شده اند و دردسرهايي را براي آن دختر ايجاد 

مي كنند كامالً اتفاقي است؟ 
بله. اينكه در هر دو سريال يك داستان عاشقانه وجود دارد 
مالك خوبي براي اين نيست كه بگوييم يكي كپي ديگري 
اس��ت. عالوه بر اين قبل تر هم گفتم اين سريال قبل از 
نمايش فصل نخست شهرزاد كليد خورده است. همچنين 
داستان ش��هرزاد در دهه 30 اتفاق مي افتد و سريال »از 
يادها رفته« متعلق به سال 1315 است و اتفاقات تاريخي 

اين دو سريال هم با هم كامالً تفاوت دارند. 
سؤال ديگري كه از س�وي مخاطبان مطرح 
مي شود اين است كه اين سريال در بستري 
تاريخي روايت مي شود اما چرا وقايع تاريخي 
آن از جمله موضوع كشف حجاب رضاخاني 

در حاشيه  گرفتار شده است؟ 
موضوعي كه تا االن فرصت نش��ده در هيچ جايي به آن 
اشاره كنم اين است كه تيم ما قرار نبود از اول يك مستند 
تاريخي بسازد و من هم مستندساز نيستم. اين داستان 
يك درام عاشقانه است كه فكر كرديم براي جذاب تر شدن 
آن از تاريخ بهره ببريم و تمامي آن زايده ذهن نويسندگان 
ماست، بنابراين با توجه به اينكه از اول مشخص شده است 
كه اين سريال قرار نيست يك مستند تاريخي باشد اين 

اشتباه است كه برخي دنبال اتفاقات تاريخي دوره خاصي 
در سريال باشند يا اينكه بگويند اتفاقاتي كه در سريال به 
نمايش گذاشته مي شود اصالً ربطي با آن سال ها ندارد. اين 
سريال هم مانند تمام داستان هاي امروزي برگرفته از ذهن 
نويسنده است و فقط براي جذابيت بيشتر از بستر تاريخ 
در آن بهره برده ايم. موضوع اصلي سريال ما همانطور كه 
گفتم مسائلي همچون كشف حجاب و اينكه در آن دوره 
چه فعاليت هايي رواج داشته است نيست. فقط به صورت 
گذرا به بخشي از اتفاقات تاريخي با توجه به شخصيت هاي 
قصه پرداخته شده است. اينها فقط موضوعاتي هستند كه 
به ما براي معرفي شخصيت هاي داستان كمك مي كند و 
در كنار آن نشان داده مي شود كه جامعه و شخصيت ها 
چطور با مس��ائل مختلف برخ��ورد مي كنند،بنابراين 
طبيعي است كه رفته رفته موضوعاتي همچون حجاب 
و كشت موادمخدر كمرنگ شود،  چون موضوع صرف ما 
اينها نيستند. ما قرار است در اين سريال داستان آدم هاي 
مختلف را به تصوير بكشيم؛ داستان مهراد، خسرو، مهربانو 
و تك تك شخصيت هايي كه در از يادها رفته حضور دارند. 
داس��تان آدم هايي كه حاال يك جا جمع شده اند و اين 

مجموعه را شكل داده اند. 
با اين تفاسير استفاده از منابع و مستندات 
تاريخي در ساخت اين سريال ضروري نبوده 

و شما هم از آن بهره نبرده ايد؟
خير اينطور نيس��ت كه تيم نويس��ندگان ما از منابع و 
مستندات تاريخي به هيچ عنوان استفاده نكرده باشند. 
مگر مي شود اين كار رنگ و بوي تاريخي داشته باشد و 
مطالعاتي درباره دوره هاي مختلف ايران صورت نگرفته 
باشد؟ فقط از اين اسناد، عكس ها و اطالعات با توجه به 

شخصيت هاي قصه بهره برده ايم. 
با اين شرايط در قسمت هاي آينده سريال شاهد 

شخصيت هاي سياسي واقعي خواهيم بود؟
قرار نيست داستان زندگي شخصيت هاي واقعي آن تاريخ 
در اين سريال روايت شود و تمام شخصيت هايي هم كه به 

نمايش گذاشته مي شوند اسامي آنها فرضي و غيرواقعي 
هستند. منتها از برخي حوادث تاريخي كه روي زندگي 
مردم تأثيرگذار بوده بهره برداري شده است اما به اين معنا 
نيست كه مخاطبان در انتظار حضور يك چهره سياسي 

يا تاريخي باشند. 
يكي ديگ�ر از انتقاداتي كه به مجموعه ش�ما 
مي شود اين است كه ما در آن دوره به اين شكل 
ورزش حرفه اي بوكس نداش�تيم. چرا به جاي 

بوكس از ورزش هاي ملي استفاده نكرديد؟
در سال 1318 بوكس در ايران بوده است. درست است 
كه به اين شكل حرفه اي و در تمامي مناطق كشور رواج 
نداشته اما در همان س��ال ها اين ورزش در جنوب ايران 
به واس��طه حضور انگليس ها وجود داشته است. اسناد 
و مدارك تاريخي اي��ن ورزش در آن دوره تاريخي ايران 
هم موجود است، بنابراين با توجه به قصه مهراد نياز بود 
به جاي ورزش هاي ملي از بوكس استفاده كنيم. درست 
است كه قرار نيست مستند تاريخي بسازيم اما خيلي هم 

از تاريخ دور نيستيم. 
با اين شرايط كه مي گوييد س�ريال از يادها 
رفته پيش از شهرزاد كليد خورده است پس 

چرا اين همه براي توليد آن تأخير داشتيد؟
قبل از توزيع فصل اول شهرزاد در شبكه خانگي در سال 
1394 ايده اوليه ساخت اين سريال با رنگ و بويي تاريخي 
به ذهنمان رس��يد. قرار بود از تاريخ براي جذاب شدن 
آن بهره ببريم تا كاري نو را براي مخاطبان بس��ازيم اما 
روند تصميم گيري ها در سازمان صداو سيما و تغييرات 
مديريتي آن دوران باعث ش��د ساخت اين سريال طول 
بكش��د. همين موضوع هم موجب ش��د ما نتوانيم قبل 
از همكارانمان در ش��بكه خانگي و تلويزيوني داستاني 
جديد در بستر تاريخ را به مخاطبان ارائه دهيم. از طرفي 
هم فرمتي كه از ابتدا براي فيلمبرداري انتخاب كرديم 
زمان انجام كار را افزايش داد و همه اين ماجراها باعث شد 

نتوانيم اين سريال را زودتر به مرحله پخش برسانيم. 

جدا از اين مشكالتي كه ذكر كرديد براي ساخت 
اين سريال با موانع ديگري مواجه نشديد؟

عالوه بر مشكالت مالي كه براي اغلب كارهاي سازماني 
وجود دارد، ما در بحث ويرايش هم مشكالت متعددي 
داش��تيم. االن بيش��تر از 30 نفر روي جلوه ه��اي ويژه 
اين س��ريال كار مي كنند تا بتوانند به موقع هر قسمت 
سريال را براي پخش آماده كنند، چراكه از اول قرار نبود 
پخش روزانه داشته باشيم و با توجه به اينكه صداوسيما 
مي خواس��ت يك كار فاخر را در ماه مبارك رمضان ارائه 
دهد زمانبندي هاي ما هم به هم خورد. همين هم شد كه 
تا االن چند قسمت سريال براي پخش آماده نشده است 
و شرمنده مخاطبان شده ايم. با اين حال اين روزها تمام 
تالشمان را مي كنيم تا به موقع قسمت هاي جديد را براي 
پخش برسانيم. خوشبختانه تا االن هم هيچگونه مميزي 
به سريال نخورده و تمام قسمت ها براساس چارچوب هاي 

صداوسيما ساخته شده است. 
چقدر اختالف بين منابع مالي كه به سريالي 
مثل شهرزاد اختصاص داده مي شود با يك 
مجموع�ه تلويزيوني مث�ل »از يادها رفته« 

وجود دارد؟
محدوديت هاي ما در مقايس��ه با شبكه خانگي فقط به 
مسائل مالي منتهي نمي ش��ود. نحوه آرايش و پوشش 
بازيگ��ران صداوس��يمايي با مجموعه ه��اي خصوصي 
خيلي تفاوت دارد. ع��الوه بر اين م��ا در انتخاب بازيگر 
هم محدوديت بيشتري داريم چون اكثر مواقع سازمان 
نه تمايلي به استفاده از آن بازيگران دارد و نه مي خواهد 
براي پرداخت دستمزد آنها هزينه زيادي را تقبل كند. 
مضاعف بر همه اينها بودجه اي كه براي يك كار سازماني 
تخصيص داده مي ش��ود هم نصف منابعي است كه در 
اختيار كارگردان هاي خصوصي و پخ��ش خانگي قرار 
مي گيرد، بنابراين از اين جهت هم نمي توانيم س��ريال 
»شهرزاد« را با »از يادها رفته« مقايسه كنيم چون مثل 
اين مي ماند كه ما با بودجه اي كه براي خريد يك پرايد 

است توانسته باش��يم پژو خريداري كنيم. اين درحالي 
است كه بخش خصوصي بودجه اي در حد بنز اختصاص 

مي دهد و در حد همان بنز هم خريداري كند. 
گفتيد ويرايش سريال و جلوه هاي ويژه هم 
از شما وقت زيادي گرفته است. منظورتان از 

جلوه هاي ويژه چيست؟
ساخت يك سريال با رنگ و بوي تاريخي در تهران كاري 
سخت و زمانبر است. چون تقريباً هيچ جايي از اين شهر 
نيست كه ساختمان ها، خودروها و نمادهايي از زندگي 
امروزي نباشد، بنابراين هرجا كه دوربين را قرار مي دهيم 
مجموعه اي از زوايد هم ثبت مي شود. همين موضوع كار 
ما را صدچندان سخت كرده است؛ زوايدي را كه از آنتن، 
دكل و سيم هاي روي بام خانه ها گرفته تا ساختمان هايي 
ك��ه در كادر تصوير بناهاي تاريخ��ي جاخوش كرده اند 
شامل مي ش��ود. به همين دليل تمامي اين تصاوير كه 
نمادي از زندگي مدرن امروزي هستند بايد حذف شوند تا 
حس و حال آن روزها را بتوانيم براي مخاطب زنده كنيم. 
عالوه بر اين جاهايي هم مجب��ور بوديم برخي از بناها و 
ساختمان هاي مربوط به س��ال هاي 1318 را بازسازي 

كنيم كه تمامي اينها كاري زمانبر بود. 
به طور كلي در اين سريال مخاطب قرار است 
شاهد چه چيزي باشد؟ تا جايي كه به داستان 

لطمه اي وارد نشود درباره آن بگوييد. 
سال 94 بود كه يك طرح كلي براي سريال »از يادها رفته« 
توسط نويسندگان مجموعه مطرح شد. در همان سال ها 
تصميم گرفتيم مجموعه اي سه فصلي بسازيم كه در سال  
1315 اتفاق مي افتد. داستاني كه قرار است در فصل هاي 
بعدي آن به س��ال 1357 هم برسد. در حال حاضر فصل 
اول از اين سريال ساخته شده است كه داستان زني مبارز 
را روايت مي كند. قرار است هر فصل »از يادها رفته« 25 
قسمت باش��د اما تا االن فيلمنامه 50 قسمتش نوشته 
شده است. درحال حاضر قرار است 25 قسمت آن در ماه 
مبارك رمضان پخش شود و ساخت فصل دوم سريال هم 
به شرايط سازمان صداوسيما و استقبال مخاطبان از اين 

مجموعه تلويزيوني بستگي دارد. 
قبالً گفتيد نويسندگان يك بار مجبور شدند 
داستان اين سريال را بازنويسي كنند. دليل 

اين ماجرا چه بود؟
ابتداي كار نويسندگان مشخص شده بودند و بعد از نگارش 
فيلمنام��ه و ورود به مرحله توليد كارگ��ردان را انتخاب 
كرديم. با اينكه پيش از توليد با كارگردان هاي بسياري 
صحبت كرده بوديم اما وقتي كار به مرحله توليد نزديك 
شد خيلي از كارگردان ها س��ر كارهاي ديگري مشغول 
بودند. از طرفي هم با توجه به اينكه اين كار سنگيني بود، 
در انتخاب كارگردان حساسيت خاصي داشتيم، بنابراين، 
اين ش��د كه با آقاي بهرام بهراميان به عنوان كارگردان 
صحبت كرديم. آقاي بهراميان هم با توجه به تجربه اي كه 
داشتند و با مطالعه فيلمنامه تغييراتي دادند كه نويسنده ها 
مجبور به بازنويسي فيلمنامه شدند. اين تغييرات هم با 
توجه به اينكه كارگردان است كه بايد داستان را به تصوير 
بكشد اجتناب ناپذير بود. خوشبختانه نويسنده ها هم به 

بهترين وجه با آقاي بهراميان همراه شدند. 

»از یادها رفته«  داستانی در ذهن نویسنده است  نه چیزی بیشتر!
گفت وگوی »جوان« با تهيه كننده سريال رمضاني »از يادها رفته« 

 كتاب »سينماي امنيت ملي«
 منتشر شد

كت�اب »س�ينماي امني�ت مل�ي« ب�ا ترجم�ه محمدعل�ي 
ش�فيعي و به همت انتش�ارات س�اقي روانه بازار نش�ر شد. 
معموالً در خص��وص دخالت نهادهاي امنيت��ي و نظامي در دنيا 
دو ديدگاه وجود دارد؛ عده اي تص��ور مي كنند نهادهاي امنيتي 
همچون سيا و پنتاگون بر هاليوود نظارت كامل دارند گروهي ديگر 
معتقدند نهادهاي نظامي هيچگونه دخالتي در محتواي فيلم ها 
ندارند و فقط در جايگاه مشاور در ساخت فيلم هايي كه صحنه هاي 
جنگي دارند ايفاي نقش مي كنند. كتاب »سينماي امنيت ملي« 
تالش دارد از هر دو نگاه رايج دوري كند و واقعيت را با استناد به 
بيش از 4هزار صفحه اسناد رس��مي امنيتي اياالت متحده نشان 
دهد.  اين كت��اب در 484 صفحه با ترجمه محمدعلی ش��فيعی 
به چاپ رسيده و جزو تازه ترين كتاب هاي انتشارات ساقي است. 

تجليل از عوامل پروژه اي راديويي 
كه توليد آن ۷ سال طول كشيد

عوام�ل پ�روژه راديوي�ي »از س�رزمين ن�ور« ك�ه تولي�د آن 
ح�دود هف�ت س�ال ط�ول كش�يده اس�ت، تجلي�ل ش�دند. 
به گزارش »ج��وان« به نقل از روابط عموم��ي معاونت صدا، حميد 
شاه آبادي معاون صدا در آيين تجليل از عوامل مجموعه »از سرزمين 
نور« و رونمايي از كتاب هاي گوياي مرتبط با زندگي پيامبر اسالم)ص( 
و اميرالمؤمنين)ع( گفت: اين آثار هنري در دوره خود با سختي هاي 
زياد خلق شده ، برجان و دل مخاطب نشس��ته است و نسل جديد 
همچنان عالقه مند به شنيدن آن هستند. خود ما نيز از كودكي با آثار 

شما )سازندگان از سرزمين نور( آشنا بوديم.  
وي ادامه داد: تجليل از پيشكسوتان بخشي از وظيفه ماست. ما بايد 
براي ارائه سابقه و بنيه راديو و توجه بيشتر نسل جديد به محتوا سبقه 
راديو را يادآوري كنيم.  معاون صداي رس��انه ملي گفت: امروز توليد 
محتوا به وفور صورت مي گيرد و در انبوه داده ها اثر ماندگار اثري است 
كه متناسب با شرايط مخاطب و نياز روز باشد.  وي با اشاره به كتاب هاي 
گوياي توليد شده نيز توضيح داد: اين كار روايت صحيح و درستي از 
دوران پر افتخار صدر اسالم است و امروز هم بايد راديو اين مسير را با 
شيوه جديد در دستور كار خود قرار دهد. به همكاران خود در راديو 
گفتيم سراغ اين گنجينه برويد و با حال و فضاي امروز باز توليد كنيد و 

چيزي توليد كنيد كه در 10 يا 20 سال آينده خريدار داشته باشد.
  مهدي شاملو مدير ايران صدا نيز در اين مراسم گفت: جرقه اين كار را 
محمد ميركياني سردبير برنامه »از سرزمين نور« زد. تمام قسمت هاي 
مجموعه »از سرزمين نور« آماده نبود و حدود 9 ماه طول كشيد تا در 
ايران صدا و به كمك آرشيو آن را پااليش كنيم. اكنون 15 كتاب درباره 
پيامبر )ص( و 14 كتاب درباره حضرت علي)ع( تهيه و حدود يك ماه 

است كه كار تمام و براي مردم ارائه شده است. 
محمد ميركياني مدير پروژه »از سرزمين نور« نيز در سخناني بيان 
كرد: اين پروژه در 270 قسمت تهيه شده كه مربوط به زندگي پيامبر 
اكرم )ص( در صدر اسالم بوده و در هفت سال توليد شده و بزرگ ترين 

مجموعه نمايشي از آغاز تأسيس راديو تا امروز بوده است.

 این »دعوت« تلخ نیست!
نگاهي به برنامه افطار شبكه يك سيما

اين اشتباه است كه برخي دنبال اتفاقات 
تاريخي دوره خاصي در سريال باشند يا 
اينكه بگويند اتفاقاتي كه در سريال به 
نمايش گذاشته مي ش�ود اصالً ربطي با 

آن سال ها ندارد!

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي  
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