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حسین علیزاده :تا وقتی زنده هستم روزگارم خوش است
با وجود شرایطی که در این سالها بر موسیقی گذشته است بسیار خوشحالم که
به خیلی از آرزوهایم در جشنواره موسیقی جوان رسیدهام و میدانم موسیقی
کشور آینده بسیار خوبی پیش روی دارد .حضور شرکت کنندههای هفت ساله،
ده ساله و ...ما را به حیرت میاندازد .آرزوی دیگرم این است هیچ گاه شادی و
حس خوبی را که به همه اطرافیان خود دارم از دست ندهم.

توئیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در واکنش به انتخاب
فاطمه عبادی از شهرستان ماهشهر در برنامه عصر جدید

یکی که مثل همه نیست

چهره روز

سیدفرزام
حسینی
منتقد

رضــا بهبــودی بازیگــر ســینما،
تئاتــر و تلویزیــون اول شــهریور
 ۱۳۵۰در رودســر بهدنیــا آمــد .او
فارغالتحصیل رشــته کارگردانی
تئاتــر از دانشــکده ســینما تئاتر و
عضــو انجمــن بازیگــران خانــه
تئاتر ایران و از اعضای گروه تئاتر
لیو است.

 ۱نیمهشــبی در یکی از کافههای رشت ،کافهای که
بــود و حــاال دیگر نیســت ،با دوســتی نویســنده و رضا
بهبودی نشســته بودیم .گرم حــرف بودیم و کلمات،
از هــر دری جاری بودند .بیهوا با دوســت نویســنده،
یــادی کردیــم از یک شــعر شــاعری مهجــور و تقریباً
ناشناخته ،ناگهان رضا بهبودی پرسید« :این شعر در
فــان کتابــش چــاپ شــده؟» حیــرت من و دوســت
نویســندهمان بود که شما چرا و چطور اصالً آن کتاب
را خواندهای؟!
 2بواسطه حرفه روزنامهنگاری ،با بازیگران زیادی
در تئاتر و ســینمای ایران یک یــا چند بار همصحبت
شــدهام ،اما به جرأت مینویسم رضا بهبودی در این
میان جزء چند نفر استثنا است و بیشک سرآمدشان
کــه عجیب و زیاد کتاب میخواند ،از هر شــاخهای که
فکــرش را بکنیــد .شــعر ،داســتان ،فلســفه و خــب،
طبیعتــاً ادبیات نمایشــی که حرفه اوســت .ســطح و
کثــرت مطالعاتــش گاهــی مخاطــب را شــگفتزده
میکنــد .رضا بهبــودی بود که به من نشــان داد ،یک
بازیگــر فاضــل و کتابخوانــده ،چــه تفاوتــی بــا یــک
بازیگــر صرفاً غریــزی  -هرچند خــوب -دارد و چقدر
اولــی میتوانــد مدام خــودش را روی صحنه به روز و

حفــظ کند .ایــن همان اصالتی اســت کــه معتقدم
ترجمههــای دریابندری و قاضی از آن برخوردارند.
او بــر گــردن ادبیــات و عرصــه ترجمــه حــق دارد و
امیــدوارم مترجمــان جــوان هــم بــا همیــن میزان
حساســیت قدم به عرصــه کتاب بگذارنــد .بیش از
نیــم قرن از فعالیــت او در عرصه ترجمــه و تألیف
میگــذرد و بــا تکیــه بــر کارهــای ارزشــمندی که به
تالش او منتشــر شــده میتوان گفت که دریابندری
جــان تــازهای بــه تمــام
عرصههــای فعالیــت خــود
بخشــیده اســت .از ادبیــات
داســتانی کــه بــا ترجمههای
خود نــه تنها مخاطبان ،بلکه
نویسندگان را با تازههای نشر
جهــان آشــنا کــرد گرفتــه ،تــا
تألیفهــا و ترجمههایش در
حوزههای فلسفه ،تاریخ و. ...
اغراق نیســت اگــر بگویم
در تمــام ســالهای زندگــی
شــخصی و کاریام او را
یکــی از شــریفترین افــراد یافتــهام .محــال اســت
دریابنــدری را ببینید و بشناســید اما شــیفته اخالق
خوش و پاکیزهروییاش نشوید .هر چند که شرایط
جســمانی این دوســت و همکار قدیمی چند سالی
ســت اجــازه ترجمــه و تألیــف تــازه را از او گرفته ،با
ایــن حال امیــدوارم خــدا عمری طوالنــی همراه با
ســامتی به وی اعطا کند .حداقــل از این طریق ما
دوســتان قدیمــی با دیدارهــای وقــت و بیوقتمان
فرصت بهرهمندی از حضور او خواهیم داشت.

عصر جدید تلویزیون ایران برای زنان

میکند ،پرورش میدهد ،میمیراند تا زندگی ببخشــد
ی اســت کــه او
و ایــن بخشــش زندگــی آخریــن تصویر 
روایت میکند و مگر نه اینکه زنان آفریننده و بخشــنده
زندگی هســتند؟ مگــر نه اینکه ما زنان خالــق و پرورش
دهندهایم؟
در ایــن میان مــا تماشــاچیان حیــرتزده و بغض
درگلــو مانــده ،در فکر آن هســتیم که چه اســتعدادها
و چــه زنها که در پــس این بیخبری و نــگاه نکردن و
نجستنشــان در گوشــ ه و کنــار ایــن آب و خــاک ،شــن
و خــاک میخورنــد و پشــت ایــن تصویرهــای خاکی و
غبــارزده و به یغما رفته فراموش میشــوند .فکر کنید
چه فرصتها که از دست میرود چه امیدها که خاک
میخــورد و چــه زنهــا کــه بــا تعصبهــای کورکورانه
پدران و برادرانشــان فراموش میشــوند .فکر کنید اگر
ایــن تنگنظریها نباشــد و زنهای فراموششــده در
گوشه وکنار این سرزمین بتوانند هنرشان ،حرفشان،
تواناییشــان و البتــه دردشــان را در فرصتهایــی
اینچنین عرضه کنند چه خوب خواهد شد .اینجاست
که نقش رسانه ملی پر رنگتر از قبل میشود؛ مسیری
کــه عصر جدید تلویزیــون ایران پیــشروی زنان ایران

منحصربــه فــرد نگــه دارد و دومــی ،پــس از چنــدی،
درجا بزند.

«برتولــت برشــت» روی صحنــه درخشــان ظاهر
شده است.

 3ســلوک و اخــاق حرفــهای و انســانی بهبودی،
ستایشبرانگیز اســت ،همه کسانی که او را از نزدیک
میشناسند ،رفتارهایی از او دیدهاند که بیشک هرگز
از یادشــان نخواهــد رفت ،منش انســانیاش در عین
حرفهایگــری ،کمنظیــر اســت ،اگــر روزی همــه
دوســتانش از طــرف او اجــازه داشــته باشــند تــا فقط
اندکــی از اخالقمــداریاش در زندگی و کار را پشــت
هم ردیف کنند ،شگفتزده خواهید شد.

 5ســال گذشــته در دو نشســت ،فرصتی دســت داد و
چند ســاعتی پــای حرفهایش نشســتم بــرای چاپ در
ویژهنامــهای دربــاره خــودش .دریغا کــه آن گفتوگوی
بلند ،با مرحوم شــدن نشــریهای که قرار بود در آن چاپ
شــود ،تا هنوز نزد من مانده اســت .اما در آن گفتوگوی
بلنــد ،من بیشــتر و بهتر فهمیــدم و درک کــردم که چرا
او «رضا بهبودی» شــده اســت ،کســی که مثل هیچکس
نیســت .از چه چیزهایی گذشــته تا آبرو و هنر گرانبهایی
را بــه دســت بیاورد ،چه دشــواریهایی را تحمــل کرده و
میکند تا شــریف بمانــد .بله،
رضا بهبــودی بازیگر تراز
اول و بیمانندی است،
اما پیش و بیش از آن،
انســانیت و شرافتش
را زندگــی کــرده و
میکنــد .و آدمی ،جز
هنــر و اخــاق توأمان،
مگر چه میخواهد؟

 4از ســطح بازیگــریاش بگویــم؟ اهــل فــن
گفتهانــد و در ســالهای پیش رو ،بیشــک بیشــتر
خواهنــد گفــت؛ تالشــی کــه او بــرای تســلط بــر
شــخصیتهایی که قرار اســت نقششــان را روی
صحنــه بــازی کنــد بــه ســرانجام میرســاند ،اگــر
نگوییــم بینظیــر امــا حتمــاً در تاریخ تئاتــر ایران
کمنظیــر اســت .او بازیگری نیســت که اگــر از یک
اجــرا کنار گذاشــته شــود ،کســی بتواند نقشــش را
بــه همان دقت و ظرافــت بازی کنــد .بهبودی در
طول ســالهای بازیگریاش ،شکل خودش شده
و ســبک بــازی خــودش را پیش میبــرد ،بیآنکه
شــبیه به کــس دیگری باشــد .به یــاد بیاورید
در انتظار گودو ،دایی وانیا ،گلن گری گلن
راس ،بــاغ آلبالــو ،ماجــرای مترانپــاژ،
مالقــات ،براســاس دوشــس ملفــی
و چندیــن و چنــد نمایــش دیگــر
را .و تازهتریــن بــازیاش
در نمایــش فرشــته
تاریــخ را که در نقش

بخشی از پاسخ مدیر کمپانی الی ایمیج پخشکننده
بینالمللی «درجستوجوی فریده»

عکس :ابوالفضل نسائی/ایران

کتــــاب برنامــــــــــه تلویزیونــی
اتفاق
پرمخاطــب «عصــر جدیــد» بــه
روز
آخریــن بــرگ خــود رســید .بیش
از  ۲۴میلیــون رأی مردمی در ســبد  ۵فینالیســت
برنامــه عصر جدید ریخته شــد تا در ســاعتهای
اولیه بامــداد جمعــه ،محبوبترین اســتعدادها
شــناخته و در این برنامه مشخص شــوند .فاطمه
عبادی هنرمند نقاشــی با شــن اهل بندر ماهشهر
خوزســتان  ۶میلیــون و  ۵۴۴هــزار و  ۹۶۴رأی را
از آن خــود کرد تــا در صــدر آخریــن محفل عصر
جدید بنشــیند .نفــر دوم «محمــد زارع» بود؛ و ۵
میلیــون و  ۹۱۶هــزار و  ۳۶۲رأی بهدســت آورد.
«پارســا خائف» کودک خوش صــدا  ۵میلیون و
 ۷۱۷هزار و  ۶۴رأی را به خــود اختصاص داد و در
جایگاه ســوم ایســتاد .نفر چهارم «ســعید فتحی
روشن» بود که موفق شــد  ۳میلیون و  ۱۴۸هزار و
 ۴۳۱رأی کسب کند .گروه «دختران نینجا» هم با
 ۳میلیون و  ۸۷هزار و  ۷۸۷رأی توجهی میلیونی
را به ســوی خود جلــب کردند و گفتنــد که هزاران
دختر ایرانی را به باشگاههای ورزشی کشاندهاند.

عيونالحكموالمواعظ(لیثی)
ص  ، 291ح  5200و 5201

گزیدهکار و وفادار به زبان فارسی

نجــف دریابنــدری از آن دســته
بیدرنگ به دلم نشســت و ماجرای دیدارمان هنوز
صفدر تقیزاده مترجمانــی اســت کــه در ایــن
هم یکی از شیرینترین خاطرات آشناییام با نجف
نویسنده و مترجم
روزگار نمیتوان نظیرش را پیدا
دریابندری است .از همان ابتدا شیفتهاش شدم ،هر
کرد .او تنها مترجم نبود .صاحب تألیفاتی ارزشمند
چند که بعد از چند سال همکاری مشترک به دالیل
در زمینههــای اســطوره و فلســفه هــم اســت و البته
غم انگیری اســتعفا دادم ،با این حال دیگر دوستان
دارای مطالعات بسیاری در حوزههای مختلف.
کار را ادامــه دادنــد و بعــد از مدتــی هــم دریابندری
او طــی تمام ســالهای فعالیتش چنــان گزیده و
سرویراســتاری فرانکلین را بــه عهده گرفت و تعداد
با دقت دســت به انتخاب اثر برای ترجمه زده که با
ویراستاران هم به مرور بیشتر شد.
بسیاری از ترجمههایش
بیشــتر از شــصت
توانســته دریچههــای
ســال از آشــناییام بــا
ایــن دوســت و همــکار منوچهرانور تــازهای بــه ســوی
و صفدر
عرصههــای مختلــف
قدیمــی میگــذرد و بــر
تقیزاده در
کتاب بــاز کند .ترجمهها
همیــن اســاس اغــراق
سالروز 90
و نوشــتههای نجــف
نیســت اگــر بگویــم کــه
سالگی«نجف
اصالــت دارد؛ تســلط
او نمونــهای از تلفیــق
دریابندری»
بســیار و مثــال زدنــی او
صداقــت ،صمیمیــت
از او
به زبان و ادبیات فارسی
و نجابــت بــا زیرکــی و
میگویند
را میتــوان از جملــه
صالحیت در حوزههایی
مهمتریــن ویژگیهــای
ســت کــه فعالیــت کرده
یاد
ترجمههایش دانست.
و اصــاً وجــود همیــن
نجــف دریابنــدری و زنــده یــاد محمــد قاضــی
ویژگی هاســت که منجر به درخشــش دریابندری در
از معــدود مترجمانیانــد کــه گاهــی آدم میمانــد
ترجمه و تألیف شده است .در ارتباط با ترجمههای
ترجمههایشــان آثــار ترجمــه هســتند یــا تألیــف؟
دریابنــدری از تســلط بــاالی او بــه زبــان و ادبیــات
کافــی ســت به ســراغ اصــل آثــاری کــه دریابندری
فارسی هم نمیتوان صرف نظر کرد ،ویژگی مهمی
آنهــا را ترجمــه کــرده بروید تــا متوجه شــوید که با
که باعث شــده آثارش هیچگاه بــوی ترجمه ندهند
چه حساســیت و دقتی آنها را به فارسی بازگردانده
و مخاطــب گاهــی فرامــوش کنــد کــه اثــری تألیفی
اســت .او نه تنها از جهت ساختاری به زبان فارسی
میخواند یا ترجمه شــده! او طی شــصت سال اخیر
وفاداری بســیاری داشــته و دارد ،بلکــه حتی تالش
به واســطه انتشار آثاری ارزشــمند خدمت بزرگی به
کــرده ســبک و ســیاق نویســنده را در ترجمــهاش
ادبیات و فراتر از آن به زبان فارسی کرده است.

خبــر و اتفــاق درخشــان بــود:
فاطمــه عبــادی هنرمنــدی از
خطه خوزســتان نفر اول مســابقه
فریبا آباقری اســتعدادیابی عصــر جدیــد شــد.
روزنامه نگار اهمیت واقعه نه بهدلیل زن بودن
او ،نه چون او یک هنرمند است و نه
چون او از ناحیهای محاصر ه شــده در شــن و گرد و غبار
میآید ،نه چون هوا ندارد نه چون خوزســتان اســت نه
چون مردمی بهظاهر فراموش شدهاند ،بلکه چون همه
ن روایتها را یک دســت و چند مشــت شن روبهروی
ای 
مخاطبمیگذاردزیباست.
او روایتگــر زنــان خوزســتان اســت؛ زنانی کــه به دنیا
میآینــد تــا فراموشــی را به خاک بســپارند و از شــنها
زندگی بسازند .آنها به دنیا میآیند تا صدای بغضشده
در گلوشــان را با مشــتی شــن به همه برســانند .فاطمه
عبادی زنی اســت که داستانهای روایت شده از سالها
محرومیت و درحاشیه ماندن زنان و مردان را با فقط با
یک مشت شن درقلبهایمان کاشت .یکپارچگی و به
همدوختن زنهایی که او روایت میکند تماشاچیها را
حیــرت زده کرد .او با همین زنها زندگی میکند ،خلق

سپاســگزارى مؤمــن در كــردارش آشــكار
مى شــود[ ،ا ّما] سپاســگزارى منافق از زبانش
فراتر نمىرود.

الههنوبخت:عنوان«جایزهفیلمخارجیزبان»تغییرکردهاس 
ت
باتوجهبهآنچهدروبسایترسمیودرصفحه١٦قوانیننودودومینآکادمی
اسکاربهصراحتاشارهشدهاست،کلیهفیلمهایبلند(بیشتراز٤٠دقیقه)،مستند،
داستانیوانیمیشن،امکانمعرفیبهآکادمیاسکاررادارند.آکادمیاسکاردراقدامی
کهاخیراًصورتداده،نامبخش«جایزهفیلمخارجیزبان»رابهبخش«جایزه
بینالمللیفیلمبلند»تغییردادهاست.

جشننامه شصتوهشت سالگی این نوازنده
ایرانی را در صفحه  6بخوانید

نمونه کاملی از تلفیق صداقت ،صمیمیت و ذکاوت

منوچهر انور آشــناییام بــا نجــف دریابندری
نویسنده،مترجم و بــه اواخر دهه ســی بازمی گردد.
گوینده ســال  ،1338وقتــی هنــوز هیــچ
واژه معادلی برای حرفه ویراســتاری وجود نداشــت
و اغلــب آن را  editingمیخواندنــد ،دورهای
کــه همچنــان جــای میــز ویراســتاری در مؤسســات
نشــر خالــی بود.ســالهای همــکاریام با انتشــارت
فرانکلیــن بــود و زنــده یــاد همایــون صنعتــیزاده
هــم خیلــی جــدی درصــدد
پایهگــذاری این حرفه به عنوان
بخشــی مهــم از صنعــت نشــر
برآمده بود .ابتدای شکلگیری
ویراســتاری در فرانکلیــن بــود
که دیدیم با یــک نفر نمیتوان
از پــس آن برآمد .ایــن را گفتم
و صنعتــیزاده هم گفــت« :باز
هم ادیتور بیاور».
اولیــن فــردی کــه بــه فکرم
رســید فتــحاهلل مجتبایــی بود،
بــا او هم حــرف زدم و به جمع
مان پیوســت .مدتی که گذشــت ،دیدیــم دو نفر هم
جوابگــوی حجم کار نیســت ،این مرتبه به پیشــنهاد
عبدالرحیــم احمــدی قرار شــد از نجــف دریابندری
دعوت به همکاری کنیم .هنوز در خاطرم هســت که
احمــدی چطــور او را توصیــف کرد و گفــت که گزینه
بسیار مناســبی برای این همکاری است و من اولین
مرتبــهای که او را دیدم هیچــگاه فراموش نمیکنم.
بــا همــان عینــک تــه اســتکانی همیشــگیاش آمد،
بــا چهــرهای مملــو از معصومیــت و صمیمیــت که

اذان مغرب 20/01

نیمه شب شرعی 00/22

اذان صبح فردا 5/02

طلوع آفتاب فردا 6/31

نجف دریابندری  90ســاله شــد؛ متولد یکم شــهریور  .1308مترجمی که اکثر کســانی که اسم
و رســمی در عرصــه کتاب دارنــد از او به عنوان یکــی از چهرههای شــاخص و ماندگار عرصه
فرهنــگ و ادب یــاد میکننــد .با نگاهی به فهرســت آثــاری که به همت او منتشــر شــدهاند
خواهیــد دیــد از همــان ســالهای همــکاری با شــرکت نفــت ،توانســت نقش بســزایی در
آشــنایی عالقهمندان با آثار شــاخص جهانی در عرصه کتاب ایفا کند .هــر چند که اثرگذاری
او تنها به ســالهای همکاریاش با انتشــارات «فرانکلین» محدود نمیشــود .او توانســته با
ترجمــه کتابهایــی ارزشــمند در حوزههای مختلف رد پــای پررنگی در مســیر اعتالی علم و
فرهنگمان بر جای بگذارد .از ترجمه آثار شــاخصی از «برتراند راسل» و «ارنست کاسیرر»
گرفته تا «مارک تواین»« ،ارنســت همینگوی»« ،کازو ایشیگورو»« ،جبران خلیل جبران»
و ...او تنها مترجم نبود ،در تألیف هم به دلیل تکیه بر مطالعات بســیار شاهد به یادگار ماندن
کتابهــای ارزشــمندی در حوزههای اسطورهشناســی و فلســفه هم از او هســتیم؛ هر چند که
نمیتوان از کتاب «مستطاب آشپزی»اش هم صرفنظر کرد.

رأیهای میلیونی عصرجدید از کجا آمد؟

قرار داد بیشــک فرصتی تاریخی است و بهطور حتم
مایــه امید بــرای زنانی خواهــد بود که بهدلیــل دوری
از پایتخــت و نداشــتن ابــزار اعــام وجــود ،از مقابــل
چشــمهای مــا دور افتادهانــد .عصر جدیــد تلویزیون
ایران امید بخش اســت و الهامدهنــده برای زنانی که
فکــر میکنند فراموش شــدهاند .فکــر میکنند حذف
شــدهاند امــا 6میلیــون و  544هــزار و  ۹۶۴شــهروند
ایرانی از صدای رسای تلویزیون ایران به دنیا گفتند ما
میبینیم ،میشــنویم و میخواهیم دنیا شما را ببیند
و درک کند.

#عصر_جدید

پنجشــنبه شــب نتایــح برنامه
شهروند
جنجالــی «عصــر جدیــد»
مجـــازی
اعالم شــد و برندگان مشخص
شــدند .از زمــان شــروع برنامه
یگانه خدامی
در شــبکههای اجتماعی حرف
زدن و اظهارنظــر دربــارهاش
هشتگ
آغاز شد و تا دیروز هم این روند
ادامــه داشــت .عصــر جدید در
شبکههای اجتماعی هم طرفدار داشت و هم مخالف
کــه هر دو گــروه هم حســابی پرکار بودند و با هشــتگ
عصر جدید مینوشتند :معصوم قنبری« :ایها الناس
که چی بشــه؟ نــه واقعاً که چی بشــه؟! آنتن و بودجه
بیت المال داره میره که چی بشه؟» ،مبینا زنده دل:
«واســه انتخابات ریاســت جمهوری هم اینقدر آنتن
زنده واســه مناظره نمیدن» ،شــهاب« :برنامه عصر
جدید شــبکه ســه در فینال  24/4میلیون رأی گرفت.

دیــد ه شــدن اســتعدادهایى
کــه اصــوالً بــه دلیــل فقــر،
محرومیت یا دوری از امکانات
روزبه معینی پایتخــت ممکــن بــود هرگــز
مربی برنامه دیــده نشــوند یکــی از اتفاقات
عصرجدید خــوب و مهــم «عصرجدیــد»
بــود .واقعی بودن تمــام اتفاقــات برنامه هم یکی
دیگــر از آنچیزهایــی بــود که باعث شــد مخاطب
به آن واکنش مثبتی داشــته باشــد .نکته اینجاست
که در اکثر برنامههای کشف استعداد که در سراسر
دنیا اجرا میشود اتفاقاتی غیرواقعی و ب ه اصطالح
فیلــم بــازی کــردن ،بــرای برانگیختن احساســات
مخاطب شــکل میگیــرد؛ امــا در عصرجدید همه
چیز از احساسات و اتفاقات مرتبط با شرکتکننده
تــا حتی عکسالعمل داورهــا ،واقعی بود .در واقع
مــردم مــا بــرای دیــدن و شــنیدن حقیقــت تشــنه
هســتند و اســتعداد خوبــی در تشــخیص راســت
و دروغ دارنــد؛ دیــدن ایــن صداقــت از برنامــه در
جــذب مخاطب بیتأثیــر نبود؛ البته کــه از مردمی
بــودن داورها و خود احســان علیخانی هم نباید به

بــه فرض هــر نفــر هــم دو رأی داده باشــد حداقل 12
میلیون نفر مشارکت کردند .با این حساب رکورد همه
برنامههای تاریخ صدا و سیما شکسته شد .خدا قوت
به منتقدان بیانصاف مدیریت این شبکه .روسیاهی
به زغال ماند ،».اردوان سبحانی« :سخن پایانی بشیر
حسینی :عصر جدید کامالً ایرانی اسالمی بود .اونایی
که از عمد گفتن عصر جدید کپی از برنامههای غربی
است اشتباه میکردند».
پ.ن :این فیلمهای مقایسه دکور ،اجرا ،لحن ،شوخی
و اجراها بین عصر جدید و تلنت شوها هم چرت بود.
با تشکر از علی فروغی که به من فرصت داد ،».آندره
بالکونسکی« :مردم به یک چهره عدالتخواه که از درد
مردم میگفت رأی دادند .بانویی که دغدغه داشــت.
دغدغه کودکان کار ،دغدغه خشــک شدن خوزستان،
دغدغــه زندگی .ایــن رأی معنا دار بــود ،».ماه پریش:
«دیشب مهمونامون میخواستن عصر جدید ببینن.

سیاسیون هم از عصرجدید نوشتند

فقــط کاربــران نبودنــد کــه در
صفحات مجازی شــان از عصر
ماجرا
جدید مینوشــتند .همزمان با
پخش این برنامه و حتی قبل از آن چهرههای سیاسی
دربــاره عصــر جدید اظهارنظــر کردند و بعــد از پایان
برنامــه و اعالم نتایج هــم درباره برنده گفتنــد و به او
تبریکگفتند.
زمانی کــه فاطمه عبادی به عنــوان برنده برنامه
معرفی شد وزیر ارشاد توئیتش را اینطور تکمیل کرد:
«خانم فاطمه عبادی شایان تقدیر است :با استعداد
تحســین برانگیــز هنــری از شهرســتانی بــا امکانــات
محدود با دغدغههای احترام برانگیز انســانی .به او

تبریک میگویم ».شــهناز رمارم عضو هیأت رئیســه
شورای شهر مشهد هم یکی دیگر از سیاسیون بود که
در توئیتر نظرش را درباره این برنامه نوشت .البته او
بیشــتر درباره رأی مردم به فاطمه عبادی اظهارنظر
کــرد 6/5« :میلیون رأی فاطمه عبادی پیش از آنکه
او را نفــر اول مســابقات اســتعدادیابی ایران کند حد
نصــاب بیشــترین رأی بــه یــک زن در تاریــخ ایــران
را شکســت .ســدی کــه بســیاری از نامــزدان پــرآوازه
انتخابات ریاســت جمهوری هم نتوانستند بشکنند.
آفرین به مردم شایســته گزین .عصری روشــن برای
زنان عصر جدید».
دیــروز و پــس از پایــان برنامــه داوران عصر جدید

ســادگی گذشــت .اتفاقات خوبی که بــرای تکتک
شرکتکنندهها حتی افرادی که در مراحل ابتدایی
حذف شدند آرزوی قلبی تهیهکنندگان این برنامه
بــود که محقق شــدن آن بســیار باعث خوشــحالی
اســت .واقعاً تیــم و عوامل حرفهای پشــت صحنه
ماهها از جان و دل برای پیشــرفت شــرکتکنندهها
تالش کردند و در این مســیر از هیچ کوششــی دریغ
نکردنــد و همیــن باعــث شــد در کنــار اســتعداد و
تالش خود شــرکتکنندگان پیشــرفت و حرکت رو
بــه جلوی آنها تا مرحله آخر ،کامالً مشــهود باشــد
و به نظــر من این فرآیند مخاطب را درگیر میکرد
و باعــث ایجاد رفاقت و همدلــی و همراهی با این
شــرکتکنندهها میشد .درســت مثل نهالی که به
آن آب میدهــی تا رشــد کند و حــاال که فصل میوه
دادن اســت با اشــتیاق منتظری نهالت که درخت
شــده بهترین میوه باغ را داشته باشد .امیدوارم در
فصلهای بعدی ،عصرجدید ویژگی مردمی بودن
و صداقــت خود را حفظ کند و اســتعدادهای دیده
نشــده را کشــف کنــد که قطعاً رســالت ایــن برنامه
همین است.

بین گزینه غیرممکن کشتن احسان علیخانی یا خفه
کردن مهمونا ،گزینه ســوم رو انتخاب کردم .بهشــون
شــب بخیر گفتم رفتــم خوابیدم ،».ماشــین بــاز« :از
خواهــش و تمناهای علیخانــی و داوران در روز فینال
بــرای شــرکت مــردم در رأیگیری مشــخص بــود که
قــراره بعدش این تعداد شــرکت کننده رو به چماقی
تبدیل کنن و توی ســر فردوســیپور بزنن ولی محض
اطالع شــما این تعداد رأی بعــد از  3بار تکرار برنامه
و یک اعالم نتایج چند ســاعته به دست اومد ،».زهیر
موســوی 6« :ســاعت آنتن زنــده صدا و ســیما بهش
دادن 3 .روز پخش شــبکه ســه برای تبلیغ شــرکت در
نظرســنجی در اختیار برنامه شــون بوده تهشم پیاده
نظام شون میگه آره تونستیم پوز نود رو بزنیم .کاری
ندارم آب بستید توی رأیها ولی این باال پایین پریدنا
نشون میده خودتون هم این آمار رو باور ندارید .تابلو
نباشین».

در شــبکههای اجتماعی حضــور نداشــتند و تنها آریا
عظیمینــژاد بــود کــه در اینســتاگرامش عکســی از
فینال منتشــر کرد و نوشت« :داســتان به پایان رسید،
صندلیها خالی شــدند ،صدای تشــویق تماشــاگران
به گوش نمیرســد ،سکوتی غم انگیز حکمفرماست
امــا ایــن ظاهــر ماجراســت .شــوری در دل جوانــان و
اســتعدادهای نادیده در گوشــه و کنار این مرز و بوم پر
از گنجینههــای پنهان برپاســت .لحظهها به ســرعت
میگذرنــد تــا عصر جدیــدی دیگر تا عرصــهای دیگر
برای دیده شــدن .برای رســیدن .تبریــک به برندگان.
تبریک به احســان علیخانی عزیز و گروه بیهمتاش.
تبریک به مردم برای حمایت بیدریغ».

