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احمدینژاد در برنامه عصر جدید

نــــگاره

پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی
کان سبزه ز خاک الله رویی رسته است

پریسا نوراللهی

یــک مدتــی اســت کــه احســان علیخانــی،
فوبیای
بغض و گریه را کنار گذاشــته و عصر جدید
اجتماعی
را ساخته که در آن استعدادهای برتر کشور
معرفی شوند .به نظر ما این برنامه سراسر
طنــــــز
اشــکال اســت ،حاال یک نفر بیاید و روپایی
بزند هم شــد اســتعداد؟ کبوتر خانه ما هم
بــا ارزن روپایــی میزند .یا طــرف میآید با
گلویــش صدا در مــیآورد و آهنگ میزند،
این یکی که اصالً اســتعداد خاصی نیست،
شهاب پاکنگر
در تمام خانوادهها یک شوهرخالهای وجود
دارد کــه با زیربغلش بهترین صداها را در مــیآورد .اگر علیخانی
میخواهــد برای فصــل جدید برنامهاش دنبال اســتعداد واقعی
بگردد باید برود سراغ استعدادهای واقعی.
مثــاً همیــن خانومــی کــه اخیــراً حــدود صدهــزار میلیــارد تومان

اختالس کرده بهترین گزینه برای اســتعداد برتر کشور است .شما
کامل اختــاس ،که همه رقمها
حســاب کنیــد ،در یک بازار رقابتی ِ
مبالــغ جزئــی دو ســه هزار میلیــارد تومان اســت ،یک نفــر آمده و
معادل کســری بودجه ســال بعد کشــور اختالس کــرده .این مبلغ
چند میلیارد دالر بیشتر از مبلغی بود که ترامپ با آن میخواست
بیــن امریــکا و مکزیــک دیــوار بکشــد .بــه نظر مــا از این اســتعداد
برگزیده باید به طرز شایســتهای در برنامه عصرجدید تقدیر شود،
حتی میتوان او را بهعنوان چهره اقتصادی ســال هم معرفی کرد
که جلوی یک موج جدید تورمی را در کشــور گرفته اســت .چون بر
اساس محاسبات ،سهم هر ایرانی از این مبلغ اختالس حدود یک
میلیون و سیصد هزار تومان است ،شما حساب بکنید اگر این سهم
از نقدینگی یکهو به بازار تزریق میشد ،چه میزان تورم داشتیم؟!
گــروه دیگــری کــه حتمــاً بایــد در دور بعــدی عصر جدیــد حضور
پیدا کننــد ،جوانان خالقی بودند که «در نشــان» ایرانی را طراحی

پس از حاشیههای بسیار باالخره اختتامیه جشنواره جامجم برگزار شد

«ایــران» :پنجمیــن دوره
جشــنواره جامجــم بــا
گزارش یــادی از خشــایار الونــد
(نویســنده تاز ه درگذشــته
ســریالهای طنز) و تقدیر از منوچهــر والیزاده
(دوبلــور پیشکســوت) و اعــام برگزیــدگان
بخشهایمختلفباحضورجمعیازمدیران،
برنامهسازانوهنرمندانتلویزیونبرگزارشد.

شوریدهای میهن دوست

آرشیو خانوادگی  /ایران

د و ســال از درگذشــت پــدر میگذرد.
در رهگــذار خاطــرات دوران کودکــی
یـــــــــاد
و جوانــی ،نــگاه مهرآمیــزش را بــه
یاد مــیآورم .صــدای پرتوانش را که
در گــوش جانــم طنینــی شــورانگیز
داشت؛ صدایی نیروبخش که یاریگر
مــن در رویارویــی بــا انــدوه زمانــه و
نارواییهــای زندگــی بوده و هســت.
پوراندخت
برومند
پدرم شــوریدهای میهن دوست بود.
فرزند ادیب
میهنی که به آن عشق میورزید ،آب
برومند
و خاکــش را میســتود و دل به هوای
دلانگیز و طبیعت سحرآفرینش سپرده بود .دلدادهای که در
آغاز جوانی بیشههای سرسبز و رازآلود اطراف زایندهرود او را به
خود فرا میخواند؛ در ســایه نارونی آرام میگرفت و نخستین
ترانه ســرودههای شــیداییاش را با نســیم
جانفزای بهاری همراه میساخت.
وطنخواهــیاش نیــز از همــان دورانهــا
شکل گرفت .او جوانی آرمانخواه بود که به
ایران سربلند میاندیشید .نابسامانیهای
اجتماعــی و سیاســی را برنمیتابیــد و در
آرزوی ایرانــی آبــاد و آزاد شــعر میســرود.
شــعرهایی که در روزنامههای دهه بیســت
به چاپ میرسید .او که خواستار یکپارچگی
و سرافرازی ایران بود سال  ۱۳۲۶با نگارش
«ایران پرآشــوب» که آمیزهای از نظم و نثر
بــود بــه انتقــاد از بیســر و ســامانی اوضاع
اجتماعی و سیاسی ایران پرداخت و آرزوی
خود را در برپایی خیزشــی علیه تجــاوز بیگانگان و بیعدالتی
روی صحنه نمایش برد.
پــدر ســالهای پــس از آن ،آرمانهــای اســتقالل طلبــی و
آزادیخواهــی را در همراهی با دکتر محمد مصدق و نهضت
ملی شــدن صنعت نفت و مبارزه با سیاستهای استعماری
ی گرفــت و شــعرش بازتــاب مبــارزات مــردم ایــران علیــه
پــ 
بیدادگری و خودکامگی شد و تا آخرین لحظه عمر گرانبارش
استوار بر باورهای ملی و میهنی شعر سرود و در راه دستیابی به
آزادی و دموکراسی گام برداشت .دلبستگی او به میهن از آب و
خاک فراتر میرفت او شیفته موسیقی ایرانی بود .بارها و بارها
نغمههای شــورآفرین و تصنیفهای عارف و شیدا را به گوش

جــان میشــنید و گاه و بیگاه آنهــا را با صدایی مــوزون زمزمه
میکرد .تصانیفی که گاه اشــک شــوق به چشــمانش میآورد
و بــا یــادآوری ناکامیهــای تاریخــی اندوهی ژرف وجــودش را
تســخیر میکرد .پدر نگاهی تحســینبرانگیز بر آثــار نگارگری،
خوشنویســی ،تذهیــب و ...داشــت و در گــردآوری ،مرمــت و
نگهداری از آنها اهتمام میورزید.
با شــوری وصفناپذیر چنانکه گویی زنگار غم از دل میزداید
گــرد و غبــار قلمدانهــا ،قــاب آینهها و تابلوهــا را بــا پارچهای
مخصوص پــاک میکرد و جال میداد ،مشــتاقانه به آنها نظر
میدوخــت وبر هنر نقش آفرینــان آن آثار درود میفرســتاد.
او که به شــکوهمندی ایران و شــگفتآفرینی مردم ســرزمین
خویش باور داشــت ،تکریم و بزرگداشــت ادیبان ،دانشــوران،
اندیشــمندان ،هنرآفرینــان و صنعتکاران را وظیفــه هر ایرانی
وطندوســت و بافرهنگ میدانست .پدر ،شــاعری توانمند و
پایبند به اصول و معیارهای ادبی شــاعران
و نویسندگان دوران گذشته بود و به نوآوری
مضامیــن و موضوعــات روز در چارچوب و
قالبهای شعر کهن اعتقاد داشت؛ چنان
که در ابیاتی گفته است« :ادیب از گفتههای
نغــز و دلجــوی  /ســخن را نو بــه آیین کهن
کــرد» و یا «ســخن نــو آورم از محتوای فکر
ظریف  /ولی به ظرف ســخن ،مست ساغر
کهنم»
از ایــنرو همــواره مشــوق فرزنــدان بــه
خواندن اشعار بزرگان شــعر و ادب پارسی
چــون فردوســی ،ســعدی ،حافــظ و دیگــر
شــاعران کهن ایران بود و بر درستنویسی
تأکیــد ورزیــده ،ما را بــه پاســداری از فرهنگ و ادب ایــن مرز و
بوم ترغیــب میکرد .ا و شــعر شــاعرانی چونادیبالممالک
فراهانــی ،فرخی یزدی ،عــارف قزوینی ،ایرج میــرزا و میرزاده
عشقی را که مضامینی اجتماعی و سیاسی داشت میپسندید
و از معاصران به ملک الشــعرای بهار ارادتی خاص داشــت و
او را مشــوق خود در سرودن اشعار فاخر و پر مغز میدانست.
در پایان به این نکته نیز اشــاره کنم که فضای خانه ما همیشه
آکنده از مهر به میهن ،ادب دوستی و هنرپروری بود و بالندگی
ما در چنین شرایطی حاصل دمسازی و هم آوازی پدر و مادری
مهربان و با فرهنگ بود .یاد و خاطره آنان برای همیشه در دل
م تابنده و فروزان خواهد ماند.
و جان 

مستند احمد شاملو در شبکه خانگی
فیلــم مســتند بلند«درآســتانه بامــداد»
خبـــــر بــه تهیهکنندگــی و کارگردانــی «مختــار
آخـــــر شکری پور» ،درباره آثار و عملکرد«احمد
شــاملو» در حوزههــای مختلــف فرهنگی ،توســط مؤسســه
فرهنگــی هنــری «نقطه تعریف» وارد شــبکه خانگی شــد.
مختارشــکریپور در مســتند «در آســتانه بامداد» به شــعر،
سبک و بیان زبانی خاص ،ترجمههای شاملو ،پژوهشهای
ُ
ســترگ و وســیع او در زمینــه فرهنــگ عامــه از جمله کتاب
کوچــه ،کارهــای گوناگــون وی در زمینــه ادبیــات و شــاعران

کالســیک و همچنین دیدگاههای وی درباره شاعران بزرگ
شــعر فارسی پرداخته اســت .این مستند که سال گذشته در
پانزدهمین جشــنواره تصویر ســال هم به نمایــش درآمد،
دربردارنــده گفتارهایــی ازمحمــود دولــت آبــادی ،زندهیاد
ســیمین بهبهانــی ،شــهرام ناظــری ،مســعود کیمیایــی،
جــواد مجابــی ،زندهیــاد علــی اشــرف درویشــیان ،ایــران
دّرودی ،محمدرضــا اصالنی ،محمــد بهارلو ،علی رفیعی،
احمدپوری ،محمدشــمس لنگرودی ،حافظ موسوی ،علی
دهباشی ،موسی بیدج ،محمد یعقوبی و آیدا شاملو است.

مشرق نیوز

به بهانه  23اسفند سالروز درگذشت ادیب برومند ،شاعر ملی و فعال سیاسی

ëëقلبدوبلورلرزید
امــا پیش از معرفی برگزیدگان بخش دوبله ،از
منوچهر والیزاده تقدیر شــد .والــیزاده هنگام
دریافــت تقدیرنامه خود پشــت تریبون رفت و
گفت ۵۰ :ســال اســت که با میکروفون ســروکار
دارم اما اآلن قلبم میلرزد .امشــب این افتخار
نصیبم شــد که در این جمــع قرار بگیرم و الیق
این همه محبت و دوســتی نیســتم .نمیدانم
چگونهجوابمردم کشور که این همه صمیمی
هســتند و محبت دارند را بدهم .مردم هر کجا
هســتم اســم من را میگویند و مــن مخلص و
کوچک شــما هســتیم .او ادامه داد :خدا را شکر
همکارانــی دارم یکــی از یکــی بــا معرفتتــر و
درخشانتر هستند .اگر من این جایزه را گرفتم
باهمکارانشریفونجیبخودتقسیممیکنم
و فقط مأموریت دارم آن را نگه دارم.
ëëاوضاعسازمانصداوسیماخراباست
در بخــش برنامههــای ترکیبی تندیس بخش
تهیهکنندگی به عادل فردوسیپور برای برنامه
«نــود» رســید .تندیــس نــگاه مردمی هــم در
ایــن بخش به عــادل فردوســیپور تهیهکننده
نــود اختصــاص یافــت .جــواد فرحانــی برای
«هزارداســتان» و ســید رامین موســوی ملکی
بــرای «صبحــی دیگر» هــم تندیــس گرفتند.
تندیس بهترین برنامه از نگاه مردم به برنامه
حاال خورشــید به تهیه کنندگی رضا رشــیدپور
تعلق گرفت .احسان علیخانی هم در بخش
برنامه ترکیبی جایزه بهترین اجرا دریافت کرد
و در سخنانی گفت :ممنون از کسانی که اینجا
حضور دارند .دم در ورودی عزیزی را دیدم که
شــاید از  ۱۸ســالگی با او آشنا شــدم و روزهایی
را کــه گذرانــدم یادم آمــد .من تجربــه اجرای
جشنواره در دور سوم را دارم و میتوانم بگویم

اوضاع ســازمان صدا و سیما خراب است ،زیرا
هنوز پول ما را از آن زمان ندادهاند .با مسئوالن
صحبت کردیم برای پایان ماه عســل و شروع
عصر جدید که روی آنتن است .محمدجعفر
خسروی برای برنامه زنده باد زندگی و محمد
دالوری برای برنامه پایش تقدیر شدند.
ëëچاوشیبازهمنیامد
تندیــس بهتریــن اجــرا بــه محمدرضــا گلــزار
تعلــق گرفت .گلــزار پــس از دریافــت تندیس
خــود گفــت :از هیــأت محتــرم داوران ،علــی
فروغــی و آقــای کریمــان و عوامل برنــده باش
تشکر میکنم .از مردم تشکر میکنم که اعتبار
 ۱۹ســال فعالیت من صدقه ســر آنهاســت .در
بخش نمایش هــم ،ایرج محمــدی در بخش
تهیهکنندگــی بــرای ســریال دلــدادگان ،احمد
معظمی برای کارگردانی ســریال ســارق روح و
احسان جوانمرد نوشتن فیلمنامه برای بانوی
عمــارت تقدیر شــدند .حســین محجــوب هم
برای سریال محکومین تندیس بهترین بازیگر
مــرد را دریافت کرد و حســام منظــور هم برای
ســریال بانوی عمــارت بازیگر منتخب مــرد از
نگاه مردم شــد .محسن چاوشــی هم تندیس
بخش دســتاورد هنری ویژه برای تیتراژ سریال
سایهبانتندیسرادریافتکرد.یکیازنزدیکان
او پیامی از طرف چاوشی خواند که در آن تشکر
و قدردانــی کرده بود.تندیس ویژه جشــنواره به
مجموعه پدر برای ارائه اثر تأثیرگذار در خانواده
محوری تعلق گرفت .تندیس ویژه جشنواره از
نــگاه مردم بــرای ارائه اثر جریانســاز در جذب
مخاطــب بــه ســریال پایتخــت تعلــق گرفت.
سیروسمقدم،ریمارامینفر،محسنتنابندهو
الهام غفوری به روی صحنه آمدند و لوح تقدیر
و تندیس دریافت کردند.

ی یک طرفدار فوتبال بعد از برد تاریخی تیم محبوبش
عاشقانه فرهنگ 

پدر ،دخترش را بیشتر از فوتبال دوست دارد

.1وقتییکعاشقوهواخواهفوتبالباشید،
سبــــک
ممکــن اســت هــر چیــزی را بــا آن تاخت
زنـــدگی
بزنید .فوتبال یکی از آن ورزشهایی است
کــه در طول تاریخــی که از ابداع آن توســط
بریتانیاییهــا تــا امــروز میگــذرد ،هــر روز
مردمان بیشــتری را به خود جلــب کرده و
حاال تبدیل به اکسیر و افیون بخش مهمی
از جامعه جهانی شــده اســت .در این بین
سجاد صداقت
خبرنگار
طرفــداران فوتبــال حاضــر هســتند بــرای
تیمهایشــان جان بدهنــد و حتی در مــوارد افراطیتر ،جــان بگیرند.
فوتبــال تبدیــل به یــک صنعت ،یک نمــاد و یک رؤیا شــده اســت و
هرازگاهــی چنان در طرفداری نزد هواخواهــان باال میرود که ممکن
استمسیرزندگیرادگرگونکند.
 .2فوتبال برای من که خود را یکی از طرفداران آن میدانم ،مانند یک
اکســیر اســت .همواره تالش کردهام از «فوتبال بما هــو فوتبال» دفاع
کنم .فوتبال برای من یک آرامش است و در سایه آن توانستهام مانند
آرامبخشیقویدوبارهخودرابازسازیکنم.شایدفکرکنیداینجمالت
باچاشنیاغراقهمراهشدهاستامابراستیبراییکطرفداردوآتشه
فوتبال،دیدنیکمسابقهخوببهترازداروییعملمیکند.
 .3بهعنوان یک هواخواه فوتبال ،همواره طرفدار تیم یوونتوس بودهام.
از قضا من که معموالً انسان آرامی هستم و فکر میکنم هیچ چیزی در
ایــن دنیا ارزش حرص خوردن بیــش از حد را ندارد ،در مواقع بازیهای
یوونتوس دگرگون میشوم .یک هیوالی پراسترس در من زنده میشود
که به سختی میتوانم آن را کنترل کنم و این گونه است که آن شخصیت
برای دوســتان و آشــنایان ،غریب و در عین حال عجیب جلوه میکند.

درک این شکل تغییرها برای کسانی که فوتبال و اساساًمقوله طرفداری
را میفهمند ،شاید چندان سخت نباشد اما برای دیگرانی که این جنس
دغدغه را ندارند ،حرص خوردن ،فریاد زدن و حرکات عجیب و غریب
انجام دادن از سوی یک آدم معموالًآرام ،بسیار خالفآمد عادت است.
.4هرچندکهمیتواناینمسألهرابرایهرکسیبهشکلیجاانداخت
اما در میانه بازی حساس سهشنبه شب یوونتوس و اتلتیکومادرید در
حال پدر برای ماهور ،دختر کوچک
لیگ قهرمانان اروپا ،توضیح این ِ
منکهاکنوندر 2ونیمسالگیبهسرمیبرد،بینهایتدشواربود.این
سؤالدرابتدایبازیکه«باباچرااینکارارومیکنی؟»وترسبیاندازه
میان استرس فراوان بازی،
او از فریادهای پس از گل اول یوونتوس ،در ِ
این ســؤال را برایم به وجــود آورد که بهعنوان یک پدر یا بهعنوان یک
طرفــدار فوتبــال تا کجا میتــوان پیش رفــت؟ جایگا ه مــا و رفتارمان
سماهور
یمیکنیم.تر 
تعیینکنندهآنچیزی استکهبرایآنزندگ 
برای من یادآوری مهمی بود .همانگونه که او فهمیده است پدرش
فوتبالدوستداردوسعیمیکنددربسیاریمواقعبامندرتماشای
فوتبال همراه شــود ،من نیز میتوانم چگونگی طرفــداری خویش را
تغییر دهم .هر چند که فکر نمیکنم به این زودیها بتوان استرس را
کمکردامامیشودآرامتربود.اینهمانمسألهایاستکهدربسیاری
از مواقع و در امور فراوانی از زندگی میتواند خود را نشان دهد .یادآوری
این امر که میتوان مهربانانهتر در کنار هم زندگی کرد .میتوان آرامتر
سخن گفت و یادآوری کرد که ارزش انسانی از همهچیز و در همه امور،
مهمتر اســت .گویا باید چگونه طرفدار بودن را از ابتدا نوشت حداقل
با این یادآوری که یک پدر ،دخترش را از فوتبال بیشتر دوست دارد.
تیتربرگرفتهازعنوانرمان«دکترنون،زنشرابیشترازمصدقدوست
دارد»نوشتهشهرامرحیمیاناست.

کردنــد .ایــن جوانان عزیز تقریباً ســه ســال تمام وقت گذاشــتند و
باالخره توانســتند با کج کردن سر @ یک نشــان جذاب را طراحی
کننــد .بــه نظــر ما اگــر اتــاق فکر عصــر جدیــد میخواهــد جدای
معرفی استعداد به الگوسازی هم بپردازد ،در معرفی این جوانان
بهعنوان سمبل خالقیت لحظهای درنگ نکند.
یکــی از حوزههایــی کــه در عصــر جدیــد شــرکتکننده زیــاد دارد
«اســتندآپ کمدی» اســت .اما بــه نظر ما اســتندآپ کمدینهای
این برنامه آنچنان که باید و شاید نمیتوانند شوخیسازی داشته
باشــند .احســان علیخانــی بایــد در فصل بعــدی حتمــاً از برخی
مدیــران کشــوری دعوت کند تــا برنامهاش رونق بگیــرد .بهعنوان
مثــال دکتــر احمدینــژاد اخیــراً مصاحبــه کردنــد و بــدون اینکه
خندهشــان بگیرد گفتند «بهعنوان رئیس جمهوری هیچ تصمیم
اشــتباهی نگرفتــهام چون بــرای هر تصمیم صدها ســاعت وقت
میگذاشتیم».

دیدار با مرجع شیعیان

شب جنجالی سیما در سالن همایش ها

ëëمنتظرنظرپلیسفتاهستیم
مرتضــی میرباقــری ،معــاون ســیما در ایــن
همایش طی سخنانی ضمن توضیح ساز و کار
نظرســنجی از مردم ،با اشاره به اختالل ایجاد
شده در رأیگیریها گفت :این اختالل به وجود
آمد اما رســانه ملی پیگیری کرد و مصونیت و
مراقبــت انجــام داد و آرایــی که به اشــتباه بود
حذف شــد .حوزه امنیتــی را مورد اطــاع قرار
دادیم و مراجع ذیربط نتایج پیگیری را اعالم
میکنند .معاون ســیما هدف از برگــزاری این
جشنواره و معرفی برگزیدگان را توجه به انجام
کار مبتکرانه ،خالق و مؤثر دانست تا راه آینده
مقابل جامعه رسانه قرار داده شود.
ëëبعیدمیدانمتلویزیوننگاهکنید
بهــرام عظیمــی کــه بــه عنــوان داور بخــش
پویانمایی و برای اعالم اسامی روی سن آمده
بود ،در ســخنانی کوتاه و با طنز همیشگیاش
گفــت :در چهــار پنــج ســال اخیــر در حــوزه
پویانمایــی اتفاقهــای خوبــی در تلویزیــون
افتاده اســت .اگر برنامههای شبکه پویا را نگاه
کــرده باشــید ،متوجــه ایــن موضوع شــدهاید
کــه البته بعید میدانــم تلویزیون نــگاه کرده
باشــید .همانند مدیــران ایرانخودرو و ســایپا
که ماشــین ایرانی ســوار نمیشــوند ،به شــما
هم نمیخورد که شبکههای داخلی را ببینید.
در ایــن بخش لوح تقدیر و تندیس جشــنواره
در بخــش متحرکســازی بــه ســید مســعود
صفوی برای تهیهکنندگی پویانمایی نازبالش
تعلــق گرفت .علی احمدی بــرای کارگردانی
مجموعــه پویانمایــی جوانمــردان نیــز لوح و
تندیس جشــنواره جــام جــم را در این بخش
دریافت کرد .همچنین ابولفضل رازانی برای
میانبرنامه بازی کنیم و بخندیم لوح تقدیر و
تندیس جشنواره را دریافت کرد .در این بخش
از  ۵۰ســال تالش ابوالفضــل رازانی ،انیماتور
تجلیلشد.
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دیدار رئیس جمهــوری با مرجع عالیقدر
شهروند
آیــتاهلل سیســتانی در نجف خبر مهمی
مجــازی
بود که بازتاب زیادی داشــت .تصاویر این
دیــدار و خــروج حســن روحانــی از منــزل
یگانهخدامی
آیــتاهلل سیســتانی از تصاویــری بــود که
دیروز زیاد در فضای مجازی دیدیم.
خبر روز
کاربران نظرات مختلفی درباره این دیدار
داشــتند و دربــاره اهمیــت ایــن دیــدار یــا
مسائلی مثل خانه ساده آیتاهلل سیستانی نوشتند .این نظرات
را بخوانید« :جایگاه مرجعیت جایگاهیه که آیتاهلل سیستانی
داره که مهم ترین اتفاق ســفر رئیسجمهــوری فعلی ایران به
عــراق مالقات با ایشــونه و رئیس جمهوری قبلی ایــران هم در
۲ســفر به عــراق تالش کرد بــرای این دیدار اما آقای سیســتانی
نپذیرفــت ،».ســیدی« :دیــدار روحانــی و سیســتانی توجههــا را
بــه عــدم دیــدار احمدینــژاد و سیســتانی جلب کــرد درحالی
کــه احمدینــژاد تنها یکبــار از عراق دیــدار کرده بــود ،».آرمان:
«عجیــب امــا واقعی! ایــن تصویر مربــوط به بازدیــد روحانی از
مناطــق محــروم جنوب شــهر تهــران نیســت ،تشــرف روحانی
خدمت آیتاهلل سیستانی رهبر عالیقدر شیعیان عراق است،».
عبــرت بگیریــم« :این همه شــلوغی و بگیــر و ببنــد و پروتکل و
بازیهای حفاظتی فقط کار ماســت وگرنه خود آقای سیستانی
به گمانمان اینگونه رفت و آمد نمیکند».

فردوسیپوروکارگردانتلویزیونی!

بــرای چندمین بــار در این چند وقت اخیر
چهره باید عادل فردوســیپور را به عنوان چهره
روز روز معرفی کنیم .او این بار با حرف هایش
در جشــنواره برترینهــای صــدا و ســیما و
پــس از اینکــه دو جایــزه بــرد ،چهره شــد .فردوســیپور از
ســختیهایی که امســال کشــید گفــت و حســابی به علی
فروغی مدیر شــبکه ســه کنایه زد .همین هم حســابی به
دل کاربران شــبکههای اجتماعی نشست که این مدت از
فردوسیپور حمایت و از فروغی انتقاد کردند.
کار جالــب کارگــردان تلویزیونــی برنامــه کــه هنــگام این
صحبتهــا چندبــار چهــره فروغــی را نشــان داد هــم از
مســائلی بود که از چشــم کاربرهــا دور نمانــد .همه اینها
باعث شــد از پریشــب تا دیــروز بحث درباره ایــن ماجرا و
عادل فردوسیپور ادامه پیدا کند .البته حرفهای گلزار که
برعکس فردوســیپور پس از گرفتن جایزه از مدیر شبکه
سه تشکر و قدردانی کرد هم مورد توجه قرار گرفت.
ایــن نظــرات توئیتریهــا و اینســتاگرامی دربــاره عــادل
فردوســیپور اســت :مجید مهاجری« :گلزار پاچه خواری
کــرد ولی فردوســیپور مثــل یه مرد بــود ،».رضــا« :عادل
فردوسىپور و محمدرضا گلزار هر دو سر یه سفره هستن
ولــی بــرای بازارگرمــی صداوســیما دارن گزینه بــد و بدتر
جدیــد ازشــون میتراشــن!» ،عزیز بنی هاشــمی« :عادل
فردوسى پور :سختترین سال کاریم بود ،با من بیمهری
شد .گلزار «:به افتخار مدیر با درایت شبکه  ۳دست بزنید.
متأسفانه شــبکههای تلویزیونی تبدیل شدند به کارناوال
* #که واقعاً این حجم از رفتار غیر رســانهای عجیب باید
باشــه ولی انگار نیست .دلیل برخورد و فشار بر عادل هم
معلومه ،».آرشــیدا ایرانی 10« :بــار ویدئوی صحبتهای
عــادل فردوســیپور و دیدم و هی شــاد و شــادتر شــدم،».
ناصــر ریاضی« :تــو رو خدا یکم نود و فوتبــال دنبال کنید
تا بفهمید فردوســیپور خیلی راحت ت و اکثر فسادها ورود
نمی کنه و چقدر خط قرمزها رو هم همیشه رعایت کرده
به نظرم بودن عادل تو صدا و سیما بهتر از نبودنشه ولی
ک کنه
تو رو جدتون یه جوری ازش تعریف نکنید آد م شــ 
و عادل بشه پرچمدار مبارزه با فساد!» ،عاطفه اسداللهی:
«خوشحالم که تا چشمش به جایزه افتاد فراموش نکرد
بایــد حــال بعضیــا رو بگیــره ،».محمدرضــا ســه کنجی:
«کســایی که بــا ژن خوب اومــدن تو رأس کار نتونســتن تو
رو حــذف کنن چون تــو از جنس مردمــی» ،نیک صفت:
«کارگــردان تلویزیونــی برنامه دیشــب کی بوده؟ حقشــه
مثل اون پلیسی که خودروی فرهاد مجیدی را توقیف کرد
دیده بشــه» ،بیان فر« :نگاهی پر از بغض ،کینه ،و سرشار
از عصبانیت .چه شاهکاری کرد کارگردان تلویزیونی حین
سخنرانی عادل فردوسى پور».

