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این عکس مهندس ضرغامی چند تا الیک داره؟!

نــــگاره

یکــی از موضوعات داغ ایــن روزها در فضای
فوبیای
مجــازی ،موضــوع فیلتــر شــدن اینســتاگرام
اجتماعی
اســت .یعنــی طــرف بــه هــزار زور و زحمــت
فیلترشــکنش را روشــن میکنــد و میآیــد در
طنــــــز
تلگــرام و توئیتــر تــا بگویــد «اینســتاگرام باید
فیلتــر بشــه!» در مقابل عده دیگری هســتند
که میگویند مردم در اینســتاگرام کسب و کار
راه انداختهاند و فیلتر شدنش باعث میشود
که تعــداد زیادی از نان خــوردن بیفتند .البته
شهاب پاکنگر
فیلترینــگ در کشــور مــا مثــل همــان جریان
«بوی نامطبوع تهران» اســت؛ همه نظرشان را در مورد آن میگویند
و هیــچ نهادی هــم آن را گردن نمیگیرد ،ولی از نظر ما فیلتر شــدن
این شــبکه اجتماعی نــه فقط باعث رکود اقتصادی نمیشــود ،بلکه
کلی هم شغل جدید ایجاد میکند .بهعنوان مثال ،بعد از فیلتر شدن

هانی انصاری

تلگــرام ،کشــور ما تبدیل شــد به قطــب اول فیلتر شــکن دنیا .همین
االن یک عالمه خانواده هســتند که از طریق فــروش ویپیان ارتزاق
میکنند .اگر اینســتاگرام هم فیلتر شــود ،بازار رقابتیتر شــده و شور و
نشاط به اقتصاد کشور باز میگردد.
از طرف دیگر با فیلتر شدن اینستاگرام به نیروهای توانمند داخلی نیز
بیشتر توجه میشود و آنها به تکاپو خواهند افتاد تا نمونه داخلی آن
را بسازند .تجربه نشان داده که شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای
داخلــی همیشــه موفق عمــل کردهاند .حاال ممکن اســت نتوانســته
باشــند مخاطب جــذب کنند ولی حداقلش این اســت که دســت به
وامگیریشــان خیلی خوب اســت .این وســط چهارتا نیروی توانمند
داخلی هم (که از قضا ممکن اســت ژن خوبی داشته باشند) بتوانند
چند میلیارد وام به جیب بزنند ،ما خوشــحال میشــویم .به هرحال
پولش تو جیب جوانان خودمان میرود نه اجنبیها.
تمــام ایــن مــوارد را کــه کنــار بگذاریــم ،بــا فیلتــر شــدن اینســتاگرام

 40روز از خاموشی مالنصرالدین طنزایران گذشت

به مناسبت سالمرگ میزا تقیخان فراهانی

امیرکبیر ،زمینهساز تحوالت مشروطه

مصلی مکان برگزاری نمایشگاه کتاب شد
دومین جلســه شورای سیاستگذاری سی و دومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با ریاست محسن
جوادی؛ رئیس شورای سیاستگذاری دیروز چهارشنبه در این معاونت برگزار شد .پس از پایان این جلسه
خبرآخر
ســخنگوی شــورای سیاســتگذاری ســی و دومین نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهران از انتخاب مصالی
امــام خمینــی(ره) به عنوان مکان برگزاری نمایشــگاه کتاب تهران خبر داد .ایوب دهقانکار ضمــن اعالم این خبر افزود :به
رغم این انتخاب همچنان باب تعامل و گفتوگو با مدیران مصالی امام خمینی(ره) در خصوص ساز و کار اجرایی مفتوح
اســت .دهقانکار همچنین درباره مصوبات این جلســه گفت :نخستین مصوبه شورای سیاستگذاری ،انتخاب مصالی امام
خمینی(ره) به عنوان مکان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران بود .همچنین در این جلسه ساختار نمایشگاه مورد بحث و تبادل
کسازی و حذف هزینههای زاید اتفاق نظر داشتند .در این جلسه مقرر شد در جلسه آتی
نظر قرار گرفت و تمام اعضا بر چاب 
شورا چارت سازمانی پس از بحث و تبادل نظر نهایی به تصویب برسد.

توان ادبی باالی او داشــت .در ســالهای دهه هشــتاد با نوشتن
اشــعار «بــا معرفتهــای عالــم» زبــان محــاوره امــروز را وارد
شــعر کالســیک کرد ،با چنان استحکام ســاختاری که مخاطب
را به شــعف و تحســین وامیدارد .در کنار نــگارش طنز ،زرویی
پایهگذار برخی از اثرگذارترین جریانات طنز امروز ما بود.
او بــا پایهگــذاری دفتــر طنــز حوزه هنــری و تشــکیل محافل و
شــبهای شعر طنز به تربیت و معرفی نسلی از طنزپردازان
و طنزنویســان پرداخــت که هماکنون برخــی از آنها در زمره
چهرههای مؤثر طنز امروز ما به شمار میآیند.
در کنــار اینها طنــز زرویی یگانه و خاص بود .نــگاه او به طنز و
رسالت آن برخاسته از مکتب گلآقا بود که در آن طنز ،ژانری
هنری و ادبی فراتر از جنجالهای غوغامداران است ،از تندی
و خشــم دور است و در آن اصالحگری و شفقت حرف اصلی
را میزنــد؛ طنزی که در آثار محکم و اســتوار و ماندگار زرویی
بــا وجود شــیرینی ظاهــری ،در عمق خود به تلخی میرســد
تــا بازگو کننــده دنیای درون آدم نازنینی باشــد که تلخیهای
زندگــی امانش را بریده و تلخکامــش کرده ولی برای مردم و
مخاطبانش عشق ،شیرینی و زیبایی میخواهد.

گپی با سولماز بدری ،خواننده و نوازنده به بهانه انتشار «آلبوم پالیز »۱

رنگی نو در گروهنوازی
گـــــپ

سارا زارع
خبرنگار

گروه پالیز به سرپرســتی کیخســرو مختاری پس از ســالها
اولین آلبوم رسمی خود را با عنوان پالیز ( ۱مجموعه بیات
اصفهان) منتشــر کرد .گروه پالیز سال  ۱۳۸۳در هنرستان
موســیقی ســوره بــا نام اولیه گروه هنرســتان تشــکیل شــد
و ســپس ســال  ۱۳۸۷با نــام پالیز فعالیــت حرفهای خود
را تــا به امــروز ادامــه داده اســت .پالیز گروهی متشــکل از
سازهای موسیقی ملی با اولویت موسیقیسازی و تفکیک
بیــن آهنگســازی و نوازندگــی اســت .این گــروه تاکنــون با
آهنگسازانی چون سیامک جهانگیری ،احسان ذبیحیفر،
ســعید هنرمنــد و علــی صمدپــور همــکاری کــرده اســت.
در کنــار ســولماز بدری (ســنتور) ،ســتار خطابی(ســازهای
کوبــهای) و کیخســرو مختــاری (کمانچــه) اعضــای اصلی
پالیز ،گلشــن دانش (تــار) ،علیرضا کدخدازاده (ســنتور)،
سجاد ســقایی (عود) ،سیاوش روشــن (عود) ،امیرحسین
اهللدادی و دالرام کفــاشزاده (همخــوان)؛ هم گروه پالیز
را در ایــن آلبوم همراهی کردهاند .این آلبوم فردا ســاعت
 ۱۶در کافه ویس رونمایی میشود .به این بهانه با سولماز
بــدری ،خواننــده و نوازنــده ایــن گــروه گفتوگویــی کوتــاه
داشتیم.
ëëشــما را پیشــتر با آواز و تحقیقاتی که درباره ســبک آوازی
قمرالملــوک وزیری انجام داده بودید میشــناختیم .اما در
پالیز انگار هم نوازندگی کردهاید و هم آواز خواندهاید...
مــن درکنــار آواز همیشــه نوازندگــی را هم ادامــه دادهام.
آشــنایی بــا گروه پالیز برایــم دو امــکان را فراهم کرد؛ هم
ادامــه حرفهای نوازندگی و هم خوانندگی .هر خوانندهای
نیــاز بــه کار بــا یــک گــروه دارد و چه بهتــر که با یــک گروه
همفکر و همسو و با اهداف موسیقایی مشترک این اتفاق
بیفتــد .در پالیــز این اتفاق افتاد .من ،کیخســرو مختاری و
ستار خطابی اعضای اصلی پالیز بهطور ویژه حساسیتها
و سلیقههای مشترک درباره تنظیم و انتخاب آثار داریم.
ëëمنظورتان از این حساسیت چیست؟
چیزی که من و همه اعضای پالیز به آن معتقدیم تمرین
مداوم و مستمر و بهتر بگویم تمرین آنسامبل بودن است.
خیلــی از گروههــا فقــط کمی قبــل از اجرا جمع میشــوند
و تمریــن میکننــد مــا همیشــه گروهی تمریــن میکنیم و
معتقدیم رســیدن به هماهنگی ایدهآل در گروهنوازی کار
ســختی اســت که فقط با تمریــن مداوم ممکن میشــود.
حفظ استقالل کاری و اهمیت اجرای خوب آثار قدیمیها

ایران

برای حوزه سیاست در ایران
عصــر قاجــار میتوانیــم دو
روایـــــت
مکتــب تعریــف کنیــم؛ یکی
مکتــب دارالخالفه در تهران
و دیگری مکتب دارالسلطنه
در تبریــز .میــرزا تقــی خــان
فراهانــی ( 20 - 1186دی
 )1230از جنبــه فکــری و
فیاض زاهد
نویسنده
سیاســی بــه مکتــب تبریــز
و مدرس دانشگاه
تعلــق دارد .بنــا بــر ســنّت
نانوشــته قجــری ،معمــوالً نــواب پادشــاه و ولیعهد
او در تبریــز بــرای نیــل به قــدرت تربیت میشــدند.
آذربایجان از آنجایی که ســر ایران محســوب میشد
و نقطه مســتقیم برخورد و تقابل با دو قدرت سنتی
و تاریخــی ،یکی دولــت رو به افول عثمانی و دیگری
دولــت رو بــه عــروج روســیه بــود ،اهمیــت فراوانی
داشــت .یعنی عــاوه بر اینکه از نظر سیاســی ،شــاه
آینــده را تربیــت میکــرد ،نقطه مقاومــت و مقابله
بــا توســعهطلبیهای دولت روســیه هم بــود .میرزا
تقیخــان امیرکبیــر در جوانــی وقتــی فعالیتهــای
مختصــر دیپلماتیــک داشــت ،درگیــر مذاکــرات در
ارتبــاط بــا نقاط مــرزی ایــران و ترکیه بــود .امیرکبیر
از نظــر اجتماعــی از یــک خانواده ضعیــف میآمد
و پــدرش بــه روایتهایــی گاریچــی یــا آشــپز دربار
سلطنتی بود؛ اما خودش با ناصرالدینشاه محشور
بود .ناصرالدین شــاه حاصل شرایط ماقبل خودش
یعنی دوره پدرش محمدشاه قاجار بود .محمدشاه
ویژگی خاصی داشــت که از تأثیرگذاری شــخصیت
مرمــوز تاریخ معاصــر ایــران ،حاجی میرزا آقاســی
ناشی میشد .کســی که به لحاظ سیاسی شخصیت
انزواگرایــی داشــت که البته بــا حــال و روز آن روزگار
ایرانیان سازگار بود .چراکه ضربات روحی و تألمات
ملی ناشــی از شکســتهای ایران در جنگهای اول
و دوم با روســیه و معاهدات گلســتان و ترکمانچای،
نوعــی رخــوت ،غمبارگــی ،بیعملــی و بیکنشــی
را در عصــر محمدشــاه قاجــار ایجــاد کــرده بــود که
میرزا آقاســی نمــاد آن دوره اســت .دورهای که باید
آن را دوره غلبــه تریاکاندیشــی دانســت .نشســتن
پــای منقــل و وافــور و چپــق در آن دوره بــه امــری
متداول تبدیل شــده بود .وضع کشاورزی نامناسب،
اوضــاع کارگاههــای صنعتی خراب ،بــازار ایران پر از
محصوالت عثمانی ،روســی ،انگلیسی و هندی بود.

در چنین شــرایطی ناصرالدینشــاه به قدرت رسید
و از آنجایــی کــه تحــت تأثیــر الهامــات و آموزههای
میرزاتقــی خــان امیرکبیــر بــود ،با نگــرش اصالحی
مبتنــی بــر تغییــر وارد عمــل شــد .در چهار ســال و
اندی ،اقداماتی شــبیه معجزه صورت گرفت .میرزا
تقیخــان در آن دوره جنبش بابی را که یک جنبش
اجتماعــی خطرنــاک و در معرض ارتباط با روســیه
و انگلیــس میدانســت ،ســرکوب کــرد .بــا القــاب،
مناصــب ،خلعــت و منشــور و اعطــای پســتها بــر
اساس پرداخت پول مبارزه کرد و هزینهها را کاهش
داد .دربــار و خاندان ســلطنتی را تــا حد زیادی خلع
مقــام و محدود کرد .تالش کرد حــوزه نظامی ایران
را در حد خودش بازسازی کند .دارالفنون را تأسیس
کرد .مسأله آبلهکوبی و پذیرش گروههای بهداشتی
فرانســوی و اتریشــی را در دســتور کار قــرار داد .بــا
اینهمــه ســرلوحه همــه اقدامــات او تبلیــغ روحیه
وطنپرســتی و مقاومــت در برابر تــاراج ملی و لزوم
انجام اصالحات و تأکید بر عنصر پیشرفت در ایران
بــود .او بــه آنچه از پیشــرفتهای روســیه ،فرانســه،
آلمــان گــزارش میشــد و نمونــهای از یــک دولــت
مترقی مبتنی بر توســعه و پیشــرفت با محدود کرن
نقــش قدرتهای خارجی بود ،بســیار توجه میکرد
و در عیــن حال به ایجــاد ارتباط میان با آن دولتها
نظر داشت.
گفتــه میشــود کــه ناصرالدیــن شــاه تــا زنده بــود از
اقدامــش بــرای صــدور حکــم قتــل امیرکبیــر ابــراز
پشیمانی میکرد .اقدامی که گفته میشود با هدایت
مــادرش و بــا خباثت دشــمنان خارجی و مــزدوران
داخلــی و عناصــر خودفروختــه صورت گرفــت و در
مستی توانستند حکم قتل امیرکبیر را از شاه بگیرند.
شاه تا آخر عمر رجال سیاسی را با امیرکبیر مقایسه
میکــرد .اقداماتی که امیرکبیــر در دوره ناصرالدین
شاه انجام داد ،به نقطه قابلتوجهی رسید و پس از
مرگ او در ســال  1852میــادی زمینه برای انقالب
مشروطه در سال  1906میالدی فراهم شد .مشروطه
تداوم خواست ایرانیان برای برطرف کردن حقارت
ملــی و از بیــن بردن اســتبداد و اســتقرار یــک نظام
عادالنــه بــود .امیرکبیــر گرچــه نیمقــرن بــا انقالب
مشروطه فاصله زمانی دارد اما پایهها و فونداسیونی
که میگذارد ،نقش بســیار مهمــی در جهتگیری و
تمایل مردم ایران برای انجام تغییرات اساســی در
کشور بود که در انقالب مشروطه بروز کرد.

امام على عليه السالم :
الل َن ٌ
اَلتََّو ُك ُّل َعَلى ّ
جاة ِم ْن ُك ِّل ســوءٍ َو ِحرٌ
ْز ِم ْن
سخن روز ُك ِّل َع ُدٍّو؛
تــوكل بر خداوند ،مايه نجات از هر بــدى و محفوظ بودن از هر
دشمنى است.
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کسبوکارهای دیگر نیز بهصورت غیرمستقیم رونق خواهند گرفت.
مثالً خیلی از خانوادهها بعد از این اتفاق مجبور میشوند به مشاوران
مراجعــه کنند تــا ببینند بــرای تربیت فرزندانشــان بایــد چه خاکی
برسرشان بریزند .به هرحال وقتی فیلترشکن روی تلفن همراه روشن
باشــد ،بچه میتواند به هر ســایتی که خواست ســر بزند و پشت پرده
«لکلکها» را ببیند .خانوادهها هم که بلد نیستند چطور باید مسأله
را برای فرزندانشان باز کنند مجبور میشوند بروند پیش مشاور.
البته هر کاری نیاز به هزینه و زیرساخت مناسب دارد ،برای همین ما
پیشنهاد میکنیم در فاصله زمانی فیلتر شدن این اپلیکیشن و ایجاد
شــبکه جایگزین ،از ســنتهایمان اســتفاده کنیم .مثــاً بیاییم مثل
قدیمها عکسها و نقاشیهایمان را برای عمو قناد بفرستیم تا او در
رسانه ملی پخش کند و بگوید «این عکس رو عزت از تهران فرستاده
عکس مهندس ضرغامی چند تا
و زیرش نوشته همین االن یهوییِ ،
الیک داره؟!»

علیانصاریان
و گافهای بیپایان

تلخی برای خودش ،شیرینی برای مردم

اینبار نوبت ابوالفضــل زرویی نصرآباد
بــود کــه چهــل روز پیــش بــا مــرگ
یـــــــاد
نابهنگامــش فعــل «رفتــن» را -که این
ســالها مدام از ســوی اهالی طنــز تکرار
شــده -صــرف کنــد و جامعه ادبــی ما را
دریغاگــوی یکــی از چهرههــای بیبدیل
طنز معاصر ســازد .زروئــی هنگام مرگ
رؤیا صدر
فقط  49سال داشــت .او از پایههای طنز
طنزپرداز
امــروز بود و امتــزاج چند ویژگــی از او در
و پژوهشگر
طنز ما چهــرهای منحصر به فرد ،ممتاز
و متمایز ســاخته بود .تسلط اســتادان ه زرویی بر ادبیات فارسی
بــه او امــکان خلــق آثــاری مانــدگار و از نظر ســاختاری محکم
دادهبود .او که در نوزدهسالگی فعالیت حرفهایاش را از مجله
خورجین آغاز کردهبود و از ابتدای تأسیس گلآقا با این نشریه
همکاری داشت چنان استعدادی از خود نشان داد که در مدت
کوتاهــی به یکــی از معروفترین چهرههای طنــز معاصر بدل
شــد .زمانی مرحوم صابری (گلآقا) در پاسخ به این سؤال که:
«چشــم امیدتان در طنز به کیســت؟» از ابوالفضــل زرویی 23
ســاله نام برده بود که آنزمان با امضای مالنصرالدین ســتون
«تذکرهالمقامــات» را درمجله گلآقا مینوشــت که نقیضهای
بر تذکرهاالولیای عطار بود.
او بــا این ســتون قالبی ادبــی را در طنز ارائه داده بــود که اکنون
هــم بعد از گذشــت چند دهــه همچنان مورد اقبال و اســتفاده
اســت .زرویــی در مــدت فعالیت حرفــهایاش برای نشــریات
و روزنامههــای مختلــف شــعر نو و کالســیک ســرود ،داســتان،
حکایت و خاطره نوشــت ،قالبهای مختلــف ادبی را در نظم
و نثــر آزمود و در هر کدام آثاری ماندگار خلق کرد که از تســلط
استادانه او بر ادبیات کالسیک و مدرن حکایت میکند .نوشتن
روزانه شــعر طنز در روزنامه همشهری نشان از جوشش ذوق و
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سولماز بدری به همراه گروه پالیز

و آهنگسازان جدید هم از حساسیتهای دیگر ماست.
ëëگروهنــوازی ســازهای ایرانــی از فرامرز پایور جدیتر شــد
و شــکلهای متفاوتــی از آن تــا کنون تجربه شــده مثــاً آثار
چــاووش یــا بعدترگــروه عــارف ،پالیــز را در کــدام ســنت
موسیقی ایرانی میتوان قرار داد؟
شــاید به آن صــورت ما ادامهدهنده کار کســی نباشــیم .در
آثار گروه پایور چندصدایی بسیار محدود بود .این اتفاق در
چاووش بیشترشــد .پالیز هم به این سمت حرکت میکند.
من معتقدم باحرکت به ســوی چندصدایی میتوان دقت
شــنیداری مخاطبــان را افزایــش داد .کمــی ســلیقهای هم
شاید باشــد .مثل کسی که فقط یک رنگ لباس میپوشد و
دیگری تنالیتههای مختلف یک رنگ و یکی هم از پوشیدن
رنگهای متضاد ابایی نداشــته باشــد .هدف ما رســیدن به
رنــگ منحصر به فــرد پالیز اســت طوری که هرکس شــنید
متوجه شود که کاری از گروه پالیز میشنود.
ëëدر ایــن اثــر بــا علــی صمدپــور که پیشــتر بــه آهنگســازی
میشــناختیم همخوانی کردهاید؛ از ایــن تجربه و کال نقش
آواز در کار پالیز برایمان بگویید.
مــن بــه عنــوان خواننده ،قانــون نانوشــتهای بــرای خودم
دارم کــه کار یکصدایــی و یونیســون را همخوانــی نکنــم
یعنــی فقــط وقتی همخــوان میشــوم که خطی مســتقل
برایم نوشــته شــده باشد .در حقیقت دوســت دارم نقشم
به عنوان همخوان مهم باشــد نه اینکه فقط رنگ صدای
زنانــه بــه کار اضافه کنــد .مثل خــط نوازنده ویلــن آلتو در
ارکســتر سمفونیک ،شاید به تنهایی شــنیده نشود ولی اگر
نباشد جای خالیش را میفهمیم.

ماجــرای واکنــش علــی انصاریــان بــه
شهروند
صحبتهای گزارشــگر افغان بــازی ایران
مجــازی
 یمن دیــروز یکــی از داغترین بحثهایشــبکههای اجتماعــی بــود .حتــی وقتــی
یگانهخدامی
انصاریان عذرخواهی کرد و گفت« :منظور
من خطاب به گزارشــگر تلویزیــون افغان
چهره روز
بود،نهمردمافغانستان».
اگر از ماجرا باخبر نیســتید بایــد بگویم در
بازی ایران و یمن گزارشــگر افغان گفت« :تصاویری که میبینید
مــردم ایــران بــا تأخیر میبینــن یا اصــاً نمیببینــن ».بعد هم
انصاریان فوتبالیســت ســابق و مجری برنامه ورزشــگاه شبکه 5
گفت« :قربونت برم ما خیلی چیزا دیدیم که شــما ندیدید .شما
خیلی به کشــور ما مدیونید .گزارشــت بکن قربونت ».در کنار این
جملههایکیدوکلمهرابالهجهافغانهاگفتکهبهنظرخیلیها
تمسخر این لهجه و گویش بود.
البته گزارشــگر افغان هم دیروز عذرخواهی کــرد« :من به عنوان
یک گزارشگر که آن حواشی پس از گزارش ایران -یمن پیش آمد
باید به صراحت بگویم ،هیچگونه قصد توهین یا تمسخر نسبت
به مردم بزرگوار ایران نداشتم و این مسائل نمیتواند در روابط 2
ملت خدشهای وارد کند».
امامجرییکیدیگرازبرنامههایورزشیافغانستاندیروزویدئویی
گرفــت و در شــبکههای مجــازی گذاشــت کــه در آن در اســتودیوی
برنامه شــان میگفت«:من به این لهجه و گویش افتخار میکنم».
او اســتودیوی برنامــه شــان را نشــان داد و به عکسهــای بیرانوند،
کیروش و چند بازیکن دیگر تیم ملی ایران اشاره کرد که در ان دکور
از آنها اســتفاده کرده بودند و گفت« :خیلی هم خوشــحال شــدیم
ایران  5گل به یمن زد .این است تفاوت ما با شما».
خالصــه که تمام این جریان شــبکههای اجتماعــی را به واکنش
واداشــت .واکنشهایــی مثــل اینها«:کی گفته مردم افغانســتان
مدیــون مــان؟ چه کمکی بهشــون کردیم؟ صداوســیمای میلی
اینم بلد نیســت که مجریاشو کنترل کنه تا دهنشونو باز نکنن هر
چی خواســتن بگن؟»« ،یکی نیســت به این علــی انصاریان بگه
ی باشــی که به گزارشــگر فوتبال یه کشور دیگه بگی چی
آخه تو ک 
رو اجــازه داره بگــه و چــی رو نباید بگــه؟ بعدش هم مگــه دروغ
گفت؟ گزارشگری دقیقن یعنی همین! به نکته ظریفی هم اشاره
کرد اتفاقن! به جای اینکه از سانســورچی انتقاد کنــی ،از گزارش
یه واقعیت حرصت گرفته؟»« ،برادران و خواهران افغانســتانی
من ،حساب مردم ایران را از علی انصاریانها جدا بدانید .آرزوی
مردم ایران این است که مردم ایران و مردم سایر همسایگانشان،
بدون هیچ جنگی در صلح و آرامش و بدون تبعیض در کنار هم
زندگی کنند .آن روزهای خوب را به کمک هم خواهیم ســاخت.
افغانســتان دوســت ماســت»« ،آقای علی انصاریان شــما رشد
یافته جامعهای هستی که در صف نونواییش ،اگر یک افغان نون
بیشتری میگرفت همه بانگاهشون میخوردنش»« ،آقای علی
انصاریــان را دعــوت می کنــم بیاین کابل تا دینی کــه به گردن ما
دارن را ادا کنیم .ایشان را میبریم بلخ به خانقاه بهاءالدین ولد و
زادگاه موالنا و ناصر خسرو .در سمنگان به تخت رستم و در بامیان
شهر ضحاک و کنار بودای بامیان چای مینوشیم« ،».شاید ملت
افغان بسیاری از آنچه که ما دیدهایم را ندیده باشند ،اما برخورد
تحقیرآمیز و توهینآمیز را از ما فراوان دیدهاند.».
ناگفتــه نماند که این نگاههــا را هم داشــتیم و خواندیم«:من کار
علی انصاریان رو تایید نمیکنم .تمســخر ونژاد پرســتی هرجا و
توسط هر کسی درست نیست فقط گزارشگر افغانستان حرفش
درست بود؟! یهو همه مدافع شدن! هیچ جا ندیدم کسی حرف
اون یــا صداوســیما رو محکــوم کنه! به جایی رســیدیم هر کســی
مســخره مون میکنه ماهم جای اعتراض ازش دفاع میکنیم!»
و «خــب دوســتان تا اینجای کار فهمیدیم اگر یــه افغان به ایرانیا
تیکهبندازهباحالهولیاگریهایرانیهمونتیکهروبالهجهافغانی
برای همون افغان تکرار کنه یه فاشیست عوضیه .حاال البته شما
روشــنفکرا بهتر میدونین ولی ما تا دیدیم تو جهان آزاد مسخره
کردنلهجهجزءجداییناپذیرطنزاشونه».

