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عذرخواهی علی انصاریان از تقلید لهجه گزارشگر افغانی

جنجال «یک» دقیقهای

یگانه خدامی
خبرنگار

اماناهلل قیصاری :هیچگونه قصد توهین یا تمسخر نسبت به مردم
بزرگوار ایران نداشتم
«ایــن تصاویــری کــه شــما بــه
صــورت زنــده میبینیــد ،ایرانیهــا
رسانه بــا یکــی دو دقیقــه تأخیــر میبیننــد؛
خیلیهایــش را هــم نمیبیننــد»
مخاطــب ایــن جمــات «امــاناهلل قیصــاری»
گزارشــگر افغانســتانی بــازی ایــران -یمــن ،بــرای
افغانهــا بــود امــا ویدئــوی ایــن گزارش در شــبکه
اجتماعــی خیلــی زود دســت بــه دســت شــد و بــه
ایــران رســید.
هنــوز بحــث ایــن ویدئــو کــه سانســور در صــدا و
ســیما را یــادآور شــده بــود ،در فضــای مجــازی
داغ بــود کــه ویدئویــی دیگــر ماجــرا را وارد فــاز
تــازهای کــرد .علــی انصاریــان مجــری برنامــه
«ورزشــگاه» شــبکه پنــج که ویــژه جــام ملتهای
آســیا اســت ،در واکنــش بــه کنایه گزارشــگر افغان
گفــت :امــروز در فضــای مجــازی یــک ویدئویــی
دیــدم کــه یــک گزارشــگر افغانــی دربــاره بــازی
تیمملــی ایــران و یمــن صحبــت کــرده و گفتــه
تصویــری کــه میبینیــد را بــا «یکــی» دو َدقیقــه
دیرتــر ایرانیهــا میبیننــد یــا کالً نمیبیننــد .او
کــه واژه «یکــی» را بــا لهجــه افغانــی تلفــظ کــرده
بــود ،خطــاب بــه ایــن گزارشــگر گفــت« :دوســت
عزیــز ،قربونــت بــرم ،اصــاً ایــن حــرف را نــزن مــا
چیزهایــی دیدیــم کــه شــما اصــاً ندیدیــد .یــادت
باشــد کــه دربــاره کشــوری حــرف میزنــی کــه
خیلــی خیلــی مدیونــش هســتی .بــرای همیــن

ســعی کــن گزارشــتو بــدی».
ایــن بخــش از ســخنان انصاریــان بــاز هــم دســت
بــه دســت شــد؛ عــدهای معتقــد بودنــد او بــه روی
آنتــن نژادپرســتانه حــرف زده اســت؛ هــر چند که
خــود وی چنیــن اعتقــادی نداشــت.او بــا انتشــار
ویدئویــی بــا اشــاره بــه حواشــی پیــش آمــده،
توضیــح داد کــه بــه علــت محدودیــت وقــت
نتوانســته موضــوع را خــوب توضیــح دهــد .وی
همچنیــن تأکیــد کــرد روی ســخنش بــا گزارشــگر
افغانــی بــوده اســت نــه مــردم افغانســتان.
انصاریــان ضمــن تأکیــد بــر اینکــه ســوءتفاهمی
پیــش آمــده ،گفــت در صورتــی کــه برخــی
دوســتان افغانــی ناراحــت شــدهاند ،معــذرت
خواهــی میکنــد .او در عیــن حــال بــا اشــاره
تلویحــی بــه تأخیــر در پخــش مســابقات ورزشــی
از ســوی صــدا و ســیما تأکیــد کــرد هــر کشــوری
قوانیــن خــودش را دارد.
«امــاناهلل قیصــاری» گزارشــگر افغانســتانی

حامد بهداد:
جمال پرویز
خودمان را
عشق است
«مــن حامــد بهــداد را آنتونــی
کوییــن ســینمای ایــران میدانــم
فرهنگی چــون خیلــی انعطــاف دارد و
تغییــرات عجیــب و غریبــی در
بازیهایــش میدهــد ».ایــن عبــارات بخشــی از
صحبتهــای کارگــردان «مارمــوز» در تعریــف
و تمجیــد از بازیگــر نقــش «قــدرت» در ایــن
فیلــم اســت .کمــال تبریــزی هفتــه گذشــته در
گفتوگــو بــا یــک رســانه ،ضمــن ســتایش از
بــازی منعطــف و چنــد پهلــوی بهــداد ،از او بــا
عنــوان آنتونــی کوییــن ســینمای ایــران یــاد کــرد.

بازتــاب صحبتهــای ایــن کارگــردان بالفاصلــه
بــا واکنــش پرویــز پرســتویی همــراه بــود .او بــا
انتشــار پســتی در صفحــه اینســتاگرامش نســبت
بــه ایــن مقایســه انتقــاد کــرد« :اگــه میخواهیــم
بــرای فیلممــون تبلیــغ کنیــم از هــر کــس و هــر
چیــزی بهعنــوان دســتاویز اســتفاده نکنیــم و
ســعی کنیــم آدم هــارو بــا خودشــون مقایســه
کنیــم .شــما فیلمســاز ارزشــی هســتید از شــما
توقــع داریــم اســیر تبلیغــات کاذب نشــوید ».او
همچنیــن در بخــش ابتدایــی ایــن یادداشــت
عنــوان کــرد« :مــن اصــاً کاری بــه کار حامــد
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توگــو بــا فــارس،
بــازی ایــران -یمــن هــم در گف 
در خصــوص حواشــی پیــش آمــده در گــزارش
ایــن بــازی ،گفــت :مــن بهعنــوان یــک گزارشــگر
فوتبــال هیــچ قصــدی از حرفــی کــه در خصــوص
سانســور زدم نداشــتم و ایــن جملــه همــان موقع
بــه ذهنــم رســید کــه بــه تماشــاگرانی کــه از ایــن
موضــوع بیاطــاع هســتند ،بگویــم.
وی بــا بیــان ایــن که«ایــن مــوارد نبایــد خدشـهای
بــه روابــط  2کشــور وارد کنــد و بایــد از کنــار ایــن
مســائل بهراحتــی رد شــد» ادامــه داد :مــن
بهعنــوان یــک گزارشــگر بایــد بــه صراحــت
بگویــم ،هیچگونــه قصــد توهیــن یــا تمســخر
نســبت بــه مــردم بزرگــوار ایــران نداشــتم.
قیصــاری در ادامــه افــزود :تیــم ملــی فوتبــال
ایــران یکــی از بهترینهــای دنیــا و آسیاســت و در
ایــن دوره از رقابتهــای جــام ملتهــای آســیا
نیــز بــه جــرأت میتــوان گفــت مدعــی جــدی
قهرمانــی اســت.

بهــداد نــدارم ،ایشــون بازیگــر بزرگیــه و خــودش
شــاید یــادش نباشــه کــه بنــده بــه توصیــه رامبــد
جــوان در پشــت بــوم وزارت صنایــع در ســر
فیلمبــرداری فیلــم مومیایــی  ،۳ایشــون و زنــده
یــاد پوپــک گلــدره را بــه همایــون اســعدیان برای
بــازی در فیلــم «آخــر بــازی» معرفــی کــردم».
حامــد بهــداد کــه در همــان ایــام نــه تعریــف و
تمجیــد تبریــزی را بازنشــر کــرده و نــه واکنشــی به
شــکوائیه پرســتویی نشــان داده بــود ،بــه تازگــی
حــق شــاگردی را ادا کــرده و پاســخ معقولــی بــه
ایــن انتقــاد داده اســت .او در مصاحبــه تصویری
در پاســخ بــه اعتــراض پرســتویی بــا خنــده
میگوید«:اصــاً ناراحــت نشــدم ،حــق بــا پرویــز
اســت ».بهــداد حرفهایــش را ایــن گونــه ادامــه
میدهــد« :خیلــی دوســتش دارم ،از دلــش
خبــر دارم ،خبــر دارم برخــی جاهــا اگــر اذیــت
شــده چقــدر رنجیــده ،براســتی باعــث افتخــار
اســت کــه یکــی از بهتریــن همکارانــم مــن را در
نوشــتهها و یادداشــتهای شــخصیاش راه
میدهــد ».بهــداد در نهایــت بــا نقــل خاطــره
و اســتناد بــه صحبتهــای خســرو شــکیبایی
میگویــد« :در ایــن عالــم برهــوت جمــال پرویــز
خودمــان را عشــق اســت».

هشتگ در بــازی ایــران و یمــن گزارشــگر
افغــان کــه بــازی را گــزارش میکــرد
گفــت« :تصاویــری کــه میبینیــد مــردم ایــران بــا
تأخیــر میبینــن یــا اصــاً نمیببینــن».
واکنــش علــی انصاریــان فوتبالیســت ســابق
و مجــری برنامــه ورزشــگاه شــبکه  5بــه ایــن
جملــه باعــث شــد امــروز کمتــر کاربــری دربــاره
او ننویســد .انصاریــان بــا آنچــه بـه نظــر کاربــران
شــبکههای اجتماعــی مســخره کــردن لهجــه
افغانهــا بــود ،در ایــن برنامــه گفت«:قربونــت
بــرم مــا خیلــی چیــزا دیدیــم کــه شــما ندیدیــد.
شــما خیلــی بــه کشــور مــا مدیونیــد .گزارشــتو
بکــن قربونــت».
واکنشــی کــه بــ ه نظــر تقریبــاً تمــام ایــن
کاربــران نژادپرســتانه بــود .البتــه حوالــی ظهــر
امــروز انصاریــان از افغانهــا عذرخواهــی
کــرد و گفــت« :منظــور مــن خطــاب بــه
گزارشــگر تلویزیــون افغــان بــود ،نــه مــردم
افغانستان».
در واقــع در شــبکههای اجتماعــی معمــوالً بــه
ایــن پرداختــه میشــود کــه ایرانیهــا رفتــار
خوبــی بــا افغانهــا ندارنــد و برخوردهایشــان
نژادپرســتانه اســت .حــاال بــا ایــن نــگاه نظــرات
مجازیهــا را بخوانیــد« :بــرادران و خواهــران
افغانســتانی مــن ،حســاب مــردم ایــران را از
علــی انصاریانهــا جــدا بدانیــد .آرزوی مــردم
ایــران ایــن اســت کــه مــردم ایــران و مــردم ســایر
همســایگان شــان ،بــدون هیــچ جنگــی در صلــح
و آرامــش و بــدون تبعیــض در کنــار هــم زندگــی
کننــد .آن روزهــای خــوب را به کمک هم خواهیم
ســاخت .افغانســتان دوســت ماســت»« ،علــی
انصاریــان اگــر یکــی -دو دقیقــه بیشــتر فکــر
میکــردی االن بــا ایــن ادبیــات ســخیف بــا ملــت
افغانســتان حــرف نمــیزدی!»« ،زهــی خیــال
باطــل اگــر یکــی از همیــن علــی انصاریانهــا
دلــش بیــاد تــو مــوارد مشــابه مجــری افغــان ،بــه
مجــری بــا چشــمهای روشــن مــو بــور اروپایــی
چیــزی بگــه« ،».اینکــه یــه گزارشــگر افغانســتانی
یــه واقعیــت رو گفتــه خیلــی نمیتونــه بــد باشــه
ولــی اینکــه علــی انصاریــان کــه خیلــی ادعــای
هنرمنــد بــودن میکنــه رو آنتــن زنــده رســانه
ملــی ،نــه رســانه اینترنتــی جمــات نژادپرســتانه
میگــه خیلــی حــال بــه هــم زنــه .داداش رســانه
ملــی بــا رســانه اینترنتــی کــه تــوش مــزه پرونــی
میکــردی فــرق داره»« ،راســتش حــرف
گزارشــگر افغــان حقیقــت بــود .صحبتهــای
شــما خیلــی زشــت بــود و مایــه تأســف»« ،هــر
چقــدر گزارشــگرافغان رندانــه حــرف زد ،علــی
انصاریــان مبتــذل جــواب داد .جــواب انصاریــان
بیادبانــه و مهمــل بــود و آســمون ریســمون
بافتن».
البتــه بعضیهــا هــم نظرشــان مخالــف بــا ایــن
کاربــران بــود .مثــل نظــر ایــن توئیتری«:مــن کاری
بــه لحــن صحبــت علــی انصاریــان نــدارم ولــی
گزارشــگر افغانــی نبایــد بــه مــا توهیــنکنــه و مــا
رو مســخره کنــه!»

