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تخته سياه

بسم اهلل الرحمن الرحيم

»اللهّم اجعل ِصيامي فيِه ِصيام الصاِئمين، و ِقيامي في�ِه ِقيام القاِئمين و نبِّهني فيِه عن 
نوم�ِ］ الغاِفلين، و هب لي ُجرمي فيِه يا اهلل العالمين واعُف عّني يا عاِفيًا عِن الُمجِرمين«

خدايا قرار ده روزه ام را در اين ماه، از روزه روزه داران واقعي. شب زنده داري ام را نيز مانند 
ش�ب زنده داران واقعي بپذير. بيدارم كن از خواب بي خبران و گناهم را بر من ببخش؛  اي 

معبود جهانيان. درگذر از من  اي درگذرنده از گناهكاران.

مي بيني�د،  ك�ه  عكس�ي 
اينفوگرافيكي ماه رمضان 
در كش�ورهاي مس�لمان 
روزه داري  س�اعت هاي  و 
ب�راي  ك�ه  آن هاس�ت 
تخته س�ياه امروز انتخاب 

كرديم. 

تيتر مصور| آتش ترامپ بر جهان
ديشميكر

ميكروسكوپ خصوصي من چسب وقيچي كرگدن نامهحرف تو حرف

هشتگ روز

مام��وراِن معذور ت��ر از همه در 
سيس��تم اداري، مجريان صدا 
و سيما هس��تند. معذوراني كه 
كار دش��وارتري از ساير ماموران 
مع��ذور دارن��د. در سيس��تم 
رس��انه اي اي��ران، از وقت��ي كه 
تلويزيون در ايران آمده، در بخش هاي خبري مجريان 
فقط هميشه خوانندگان خوبي براي اخبار بوده اند. هيچ 
زماني نمي توانسته اند در جمالت يا محتوا دخل وتصرفي 
داشته باشند. مردم هم اين را مي دانند. به همين دليل 
كمتر ش��ده كه با مجري خبري صدا وسيما در خيابان 
برخورد كنند و نگراني ها يا دلخوري هاي خودشان را بر 

سر آنها خالي كنند. اين مقدمه را داشته باشيد...
 قاسم افشار س��كته كرد. او از مشهور ترين و پركار ترين 
مجريان خبر صدا وس��يما ب��ود. روزهايي ك��ه او خبر 
مي خوان��د، روزه��اي پربينن��ده ص��دا وس��يما بود. 
روزهاي جنگ بود. خبرهاي جبهه ه��ا را مي خواند. با 
صدايش دلهره هاي جبهه ها، ش��ادماني هاي پيروزي، 
اضطراب هاي اقتص��ادي، موفقيت هاي س��ازندگي، و 
اوج هاي دوران اصالحات، همه با تصوير و صداي قاسم 
افشار به گوش ها مي رسيد. افش��ار مثل بقيه مجريان 
البته كه خبرخ��وان بود ونه خبرنوي��س و تحليلگر. اما 
اگر قرار باشد به تالشگران دوران جنگ و دفاع مقدس 
اهميت بدهن��د، حتما افش��ار هم مدال ه��اي خوبي 
مي گيرد. در ته چهره اش گاهي كه اخبار خبرنويس��ان 
افراطي را مي خواند، مي توانستي آرامش اينكه در قبال 
آنها مس��ووليتي ندارد را ديد. من كه خيل��ي در دوران 
مديريت هاي دوران جنگ چه��ره آرام و متينش رادر 
راهروهاي ج��ام جم مي ديدم، نمي دانس��تم كه غير از 
تصوير وصداي خوب، گرايش ه��اي مردم محورش هم 
اينقدر جدي اس��ت. بعد ها كه آزاد ش��ديم خانواده ها 
تعريف كردند كه قاس��م افش��ار در اعت��راض به نحوه 
خبرنويس��ي و قضايايي كه بعده��ا كهريزكش معلوم 
شد، دست از خبرخواني كشيده است. و به همان دليل 
سال هاي غربت و دور از جعبه جادويي را براي خودش 
خريد.  زندگي هيچ گوينده اي مثل قاسم افشار پرخاطره 
نش��د. خاطره خواندن خبرهاي جنگ. پيروزي، دفاع، 
س��ازندگي، اصالح��ات و در نهايت خاط��ره نخواندن 
خبرهاي حوادث ۸۸ به روايت نويسندگان صدا و سيما. 

عكس نوشت 

شايد به نسبت 
انتشار  سرعت 
بيات  و  خبرها 
شدن ش��ان در روزگار فعل��ي، خبر 
بازگشت خانم گل فوتسال آسيا به 
زادگاهش، كرمانش��اه، كمي بيات 
باشد و عكس آن هم همين طور. اين 
خبر نيمه شب سه شنبه رسيد، اما 
كمتر كسي به مجموعه عكس هاي 
منتشر ش��ده آن دقت مي كند و به 
زندگي كه اين دخترها با س��ختي 
در آن افتخار و غرور براي مردم يك 
سرزمين مي سازند، توجه مي كند. 
براي همين اس��ت كه اين عكس را 
دوباره منتشر مي كنيم؛ عكسي كه 
خانم گل آس��يا را در آغوش پدرش 
نشان مي دهد با لبخندهاي پرغرور 
م��ادرش و آرزو مي كني��م؛ ورزش 
زن��ان حمايت ش��ود و اي��ن زنان 
حماسه س��از، با مرارت و مشكالت 

كمتري، مسير خود را ادامه دهند.

خبر رس��يد »قاسم افش��ار« در س��ن 66 سالگي 
و بر اثر س��كته قلبي درگذش��ت. اين خبر هم مثل 
تمام خبرهاي ديگ��ري كه مرگ آدم ه��ا را روايت 
مي كنند، تل��خ بود و دلخراش اما از جنس��ي ديگر. 
انگار ميان كلماتي كه كنار هم جفت و جور ش��ده 
بودند تا پيام رفتن گوينده قديمي اخبار را مخابره 
كنند، آهي از جنس مردم هم ب��ود كه حجم اندوه 
وارده را چند برابر مي كرد. خبر فوت قاس��م افشار 
كه رس��يد، كلمات ميان م��ردم رژه رفتند. همه جا 
ُپر ش��د از حرف هايي كه بوي مردمي بودن قاس��م 
افش��ار را مي داد، روايت مي كرد. به اي��ن بهانه نام 
قاسم افش��ار در توييتر هشتگ ش��د. كاربران اين 
ش��بكه اجتماع��ي پيام ه��اي مهرآميز خ��ود را با 
هش��تگ »قاسم_افش��ار« راهي توييتر كردند و از 
مردي گفتند كه تكه درش��تي از خاط��رات مردم 
اين س��رزمين بود؛ كارب��ري با انتش��ار تصويري از 
قاسم افش��ار در تلويزيون نوش��ته: »آنها كه تاريخ 
مي خوانند، تو را فرام��وش نخواهند كرد«، كاربري 
توييت كرده: » او تنها كس��ي بود كه شرافتمندانه 
از صداوس��يما كناره گيري كرد و ب��ه خاطر مردم 

دست از موقعيت شغلي و امكاناتي كه از آن طريق 
به دست مي آورد، شس��ت«، كاربري توييت كرده: 
» هر چي ش��بكه هاي اجتماعي رو ن��گاه مي كنم 
نمي بينم كس��ي مطلب بدي عليه قاس��م افش��ار 
نوش��ته باش��ه... اين جوري بايد رف��ت«، كاربري 
نوش��ته: » توجه كردين كم كم نوس��تالژي هامون 
هم دارن ميرن يا خراب ميش��ن يا تموم مي شن؟ 
ي��ه روز به خودم��ون ميايم و مي بيني��م هيچ چيز 
آشنايي دور و برمون نيس��ت، دنياي اطراف كامال 
غريبه ش��ده، با هيچ نخي به اطراف وصل نيستيم. 
قب��ل از اون روز بايد مرد«، كارب��ري توييت كرده: 
»قبل تر قاسم افشار س��ه بار تيتر زندگي »مردم« 
شد. بار اول وقتي بود كه گفتن مداد پاك كن پريده 
به حلق دخت��رش و فوت ك��رده، دوم وقتي گفتن 
ديگه نمي ره صدا و سيما و... كاش اين بار سوم خبر 
بهتري ازش مي شنيديم، حيف!«، كاربري نوشته: 
»عشق يك نويسنده، به نوش��تن است. عشق يك 
ش��اعر به س��رود. خواننده عاش��ق خواندن است و 
هنرپيشه عاشق بازيگري. گوينده هم عاشق گفتن 
و خواندن است. او نمرد. قاسم افش��ار را مي گويم. 

دق كرد. كس��ي كه 9 سال از عش��قش دور باشد، 
دق مي كند. نمي مي��رد«، كارب��ري توييت كرده: 
»جاي گوينده ميان ما خالي خواهد بود«، كاربري 
نوش��ته: » اين تكه هاي خاطرات ماس��ت كه خاك 
مي ش��ود ...« كاربري توييت كرد: »امروز مردي كه 
ش��رافتش را نفروخت درگذشت«، كاربري نوشته: 
» همه بهانه كار و ش��هرتش، گويندگي را رها كرد 
تا »رها« باشد. »آزادگي« س��بك زندگي او بود«، 
كاربري توييت كرده: »قاس��م افش��ار براي ما دهه 
شصتي ها خوِد نوس��تالژي بود«، كاربري با انتشار 
تصويري از دوران كودكي قاسم افشار نوشته: »يك 
لحظه شرافت خرج كرد، تا ابد آبرو خريد«، كاربري 
توييت كرده: »جاي امثال ش��ما در صدا و س��يما 
محال اس��ت كه فراموش ش��ود«، كاربري نوشته: 
»ش��ما فقط يك گوينده خب��ر نبودي��د، روح تان 
ش��اد كه دهان به دروغ باز نكرديد  اي مرد بزرگ!« 
و در نهايت كاربري نوش��ته: »برخي س��تاره ها هم 
هس��تند كه به وقت آزادگ��ي، فدايي مي ش��وند، 
چشم هاي شان را مي بندند و نورافشاني نمي كنند 

تا رد سحر گم نشود«

اس��ت،  آب��ادان  اينج��ا 
راديو نفت مل��ي. براي ما 
خاطره باز هاي لب ش��ط، 
خيلي س��خت اس��ت كه 
خاطره ديگ��ري را به اين 
قدم��ت وارد خاطره هاي 
خود كنيم و كنار آن بنشانيم. شايد يك جورهايي 
خودمان را تافته ج��دا بافته مي داني��م و زمانه و 
منطقه م��ان را دروازه ورود مدرنيت��ه. جنگ هم 
يك جورهايي بر اين افزود، آنجا كه خرمشهر 45 
روز ايستاد و يكي را داشتيم مثل امير رفيعي كه 
به تنهايي ماند در آستانه پل خرمشهر تا دوستان 
و يارانش بتوانند به سالمت از شط رد شوند و او با 
يك قطار فش��نگ ماند و ماند. هن��وز هم جلوي 
پل مانده است، نه به اميد نام كه جز در خاطره ما 
خاطره بازان لب شط هيچ كس يادي از او نمي كند. 
و اين طور اس��ت كه سخت مي ش��ود تا كسي يا 
چيزي را به خاطره هاي م��ان راه بدهيم. كم پيدا 
مي شود كسي كه بيايد و در خاطره مان بنشيند 
و يادمان بش��ود و يادش بش��ويم. س��اده نيست 
براي مان كه در خاطرم��ان راهش دهيم و جايش 
دهيم. مي خواهد به تلخي باشد يا به شيريني. اما 
براي ما خاطره بازان لب ش��ط ك��ه از »راديو نفت 
ملي« خاطره داريم تا »خرمشهر آزاد شد«، يكي 
بود كه خاطره مان ش��د. در هم��ان روزهاي دهه 
شصت. آن موقع كه »راديو نفت ملي« ديگر نبود 
ولي تلويزيون بود و هرروز انتظار ش��نيدن خبر و 
چهره و صدايي كه خاطره  آن روزهاي سخت شد. 
افشار يكي از آن خاطره هاي روزهاي سخت ما بود، 
براي ما كه هركسي حق نداشت خاطره مان شود. 
او كه همچون ماهي هاي شط ليز خورده بود بين 
خاطره هاي ما و در حوض ذه��ن ما ماند. با اندوه و 
شادي ما همراه شد و روزي كه دختر نازنينش به 
ناگهان رفت، همه ما با او غمگين شديم. آنهايي را 
كه خاطرشان را مي خواهيم يكي يكي مي روند و ما 

مانده ايم و خاطره هاي مان. 
چه سخت است سركردن با خاطره ها در زمان هاي 

كه راه و رسم جهان در فراموشي است. 

همواره به اي��ن واقعيت عين��ي و مبتني بر 
روانشناسي اجتماعي اش��اره كرده ام كه هر 
اتفاقي بايد روي دهد تا بع��د، ظرفيت آن در 
فرد و جامعه ش��كل گيرد. از گرفتن پنجري 
چرخ يك ماشين تا ورود خانم ها به استاديوم 
فوتبال، تا اتفاقي رخ ن��داده، نمي توان و نبايد 
حكم داد كه فرد يا جامعه »ظرفيتش را ندارد«. بديهي است كه ديكته 
نانوشته، غلط ندارد و بعد از رخ دادن هر كدام از اتفاقاتي كه در عرف و 
عادات اجتماعي، نامعمول تلقي مي شود، حتما احتمال گرايش هاي 
نارواي معدود وجود دارد. اما بزدلي و درجازدن است كه از بيم همين 
گرايش ها، هيچ تغييري در خود پدي��د نياوريم. هر گرايش انحرافي 
درست با تداوم اتفاق و به دس��ت آمدن مسير درست آن، مي تواند از 
بين  رود و به پديده اي بينجامد كه نام وااليش ارتقاي سطح فرهنگ 

اجتماعي است؛ نه با پرهيز از ايجاد اتفاق. 
اينها در شرايط امروز جامعه ما به اين دليل بايد مطرح شود كه طبق 
معمول و مطابق انتظار، سازمان صدا و س��يما در مقابل ابراز تمايل 
عمومي به پخش بازي هاي فوتسال بانوان ايران، واكنشي توام با ترس 
و احتياط نشان داده است. وقتي به تاكيد بر »دوري از ضوابط جامعه« 
توجه مي كنيم و از آن سو به انبوه فيلم ها و سريال هاي فرنگي كه از 
همين تلويزيون پخش مي شوند و لباس شخصيت هاي زن در آنها 
بازتر از لباس بانوان غيرايراني مسابقات فوتسال است نظر مي افكنيم، 
مي بينيم اين فقط ترس و محافظه كاري نيست كه دوستان را به اين 
ممانعت از اتفاق مهم پخش بازي ها مي كش��اند. بلكه نوعي اصرار به 
خوش خدمتي اضافه بر سازمان است. بناست اسباب نوعي تفاخر به 
مكتبي بودن و پايبند شعارها بودن را به دنبال داشته باشد تا »مدير 
متعهد« را به عنواني براي ايش��ان بدل سازد. وگرنه، چگونه مي توان 
مردم و احساسات ايراني را از تماش��اي بازي هاي تيمي كه دو بار در 
2015 و 201۸ قهرمان آس��يا ش��ده و اين بار در فينال ژاپن را 2-5 
در هم كوبيده و در همين مرحله نهايي رقابت ها، نتايج افسانه اي مانند 

14- صفر در برابر تركمنستان داشته، محروم كرد؟ 
وقتي نش��ريه اي ورزش��ي بعد از اين قهرماني مقتدران��ه بانوان كه 
حتي رويارويي با عبارات »خانم گل« براي س��ارا شيربيگي و »خانم 
مسابقات« براي فرشته كريمي در آن مهيج است، تيتر مي زند »آقايي 
ِ بانوان فوتسال در آس��يا« و از تعبيري مردانه براي توصيف موفقيت 
بانوان استفاده مي كند، مي توان احتمال داد كه دوستان صدا و سيمايي 
هم در اصل با همين پيروزي هاي زنانه، مساله دارند و طرح معذوريت و 
محدوديت شرعي براي پخش مسابقات، پوششي ظاهري است كه در 

پس آن مي توان لجاجت مردساالرانه را پنهان كرد.

آقاي افشار براي ما چيزي بيش از گوينده خبر بود. 
خودش هم مي دانست كه مردم روي او حساب ويژه 
باز كرده اند. ب��راي باال بردن او نيازي نيس��ت ديگر 
مجري ها را پايين بياورم اما الزم اس��ت اين نكته را 
بگويم كه مجري تلويزيون »مامور معذور« نيست 
و نمي تواند از خودش سلب مسووليت كند. يكي از 
مجري ها، شوخي و جدي گفته بود ما و مرده شورها 
فرق زيادي باهم نداريم. همان طوري كه آنها كاري 
به بهشت و جهنم مرده  زير دست شان ندارند ما هم 
پيامي را كه زير دست مان آمده، مي خوانيم و كاري 
به خوب و بدش، يا درس��ت و غلطش نداريم. مگر 
مي شود؟ دنياي ما را خداوند طوري ساخته كه همه 
ما نس��بت به آنچه مي كنيم و مي گوييم و مي رويم 
مسووليم. »كلكم راع و كلكم مسوول«. آنهايي كه 
مس��لمانند و به روز جزا باور دارن��د در كار و بار دنيا 
مسووليت ش��ان دوچندان اس��ت. آنها ن��ه تنها در 
اين دنيا بايد نس��بت به كرده و گفته خويش جواب 
بدهند، بلكه آن دنيا هم باي��د مقابل پيامبر)ص( يا 
امام عل��ي)ع( بايس��تند و براي اعم��ال خود دليل 
بياورند. از هيچ ك��س، حتي نگهب��ان در ورودي يا 
مامور ساده سد معبر شهرداري هم پذيرفته نيست 
كه بگويد من مام��ور و معذور بوده ام چه برس��د به 
ش��خصيت هايي كه صدا و تصويرشان مي توانسته 
مسير زندگي  »مردم« را تغيير دهد. ما آقاي افشار را 
مي ديديم و صداي او را مي شنيديم اما در اصل پيام 
انقالب اس��المي را مي شنيديم و س��خن رهبران و 
مديران انقالب را گوش مي داديم. هر لحن و آهنگي 
كه او به صدايش مي داد مي توانست تاثير و تاثر متن 
زير دستش را باال و پايين كند. مشهور است كه امام 
خميني )ره( به محمد هاشمي سفارش كرده بود تا 
پيام هاي رهبري را مريم رياضي بخواند. تفطن امام 
به لحن و توان خانم رياضي نش��ان مي دهد كه آن 
بزرگوار تا چه حد فرم هنري را در آن برهه حساس، 
مهم مي دانس��ت وجدي مي گرفت. اين فرم بسيار 
بسيار مهم اس��ت و مي تواند بار احساسي و عاطفي 
پيام هاي سياسي را دستكاري كند. به خصوص در 
دهه اول انقالب مجري هاي تلويزيون اهميت شان 
چند برابر امروز بود، زيرا مردم دريچه ديگري براي 
ارتباط با رهبران انقالب نداشتند و راه ديگري براي 
ش��نيدن حرف مقامات، عمال وجود نداشت. كافي 
بود-في المثل- يك مجري مت��ن قرارگاه خاتم را با 
صالبت نخواند يا موقع خواندن دس��تورات انقالبي 
صدايش بلرزد و تپق بيجا بزند. اين تپق ها و لرزش ها 
وقتي از آنتن راديو و تلويزيون مخابره مي شدند چند 
برابر مي شدند و مي توانس��تند روي مردم انقالبي و 
نگران تاثير سوء بگذارند و چه بسا آنها را از همراهي 
با نظام باز دارن��د. از آن طرف هم اگر مقتدرانه متن 
خبر را مي خواندند اقتدارشان در حين انتشار چند 
برابر مي ش��د و م��ردم را در سرس��پردگي به رهبر 
انقالب مصمم تر مي كرد. پس انصاف اين است كه 
در پيروزي ها و در عبور از بحران هاي اين چهار دهه 
س��همي را هم به مجري هاي تلويزيون اختصاص 
دهيم و نقش موثرش��ان را يادآوري كنيم. ش��ايد 
براي نس��ل امروز كه مهم ترين پيام هاي سياس��ي 
را از توييتر و پس��ت هاي بي روح اينترنتي دريافت 
مي كنند ص��داي مجري هاي تلويزي��ون چندان 
اهميتي نداشته باش��د. روزگار عوض شده و آنقدر 
تلويزيون رقيب ريز و درشت پيدا كرده كه احتماال 
امروزي ها نتوانند درك كنن��د كه چرا »ما« تا اين 
حد از خبر فوت افش��ار متاثر شده ايم و چرا نسبت 
به مجري هاي قديمي حس��ي توام با مهر و عاطفه 
داريم. واقعيت اين اس��ت كه لحن صادقانه افشار 
طوري بود كه نمي توانست پيامي را كه قبول ندارد 
بخواند. او بلندگو نبود بلكه جزئي از پيامي بود كه 
مي خواند. او رسانه نبود بلكه عين پيام بود. يك بار 
ديگر صدايش را بشنويد تصديق مي كنيد كه از سر 
صدق خودش را به خبر ضميمه كرده و تبديل به 
بخشي از پيام شده... ش��ايد همين كه بعدا نخواند 
و كار و بارش را تغيير داد باعث ش��د تا در چشم ما 

بزرگ تر و عزيزتر شود. 

اينتكههايخاطراتمااستكهخاكميشود
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#قاسم_افشار

قاس��م افش��ار 9 س��ال بعد از آخري��ن روزي كه به 
استوديو صدا و سيما رفت و براي مردم خبرهاي روز 
را خواند و در آخرين چهارش��نبه ارديبهشت، از دنيا 
رفت. اما غيبت 9 ساله اش در صدا و سيما باعث نشد 
تا خبر درگذشتش به حاش��يه برود و كسي خبردار 
نشود. صبح روز چهارشنبه خبرگزاري ها يك به يك 
تيتر زدند: »قاسم افشار، گوينده س��ابق رسانه ملي 
درگذشت« و آرام آرام همه خبردار شدند. در توضيح 
خبر درگذشت او نوشته ش��د: »اين گوينده شصت و 
شش ساله به دليل سكته قلبي از ميان ما رفت« و در 
ادامه خبر توضيحاتي درباره كارنام��ه كاري او آمده 

بود و جدايي اش از رسانه ملي در سال ۸۸. 
بعض��ي از خبرگزاري ه��ا س��راغ خاط��رات قديمي 
اي��ن گوين��ده رفتن��د و از خوانش مت��ن راهنمايي 
زايران ب��راي حرم آس��تان ق��دس رض��وي گفتند 
و برخ��ي ديگ��ر ه��م از رواي��ت خاطرات��ي ك��ه 
باع��ث ش��د ت��ا افش��ار گويندگ��ي را ره��ا كن��د و 
ترجي��ح ده��د خ��ارج از جام ج��م و در دفت��ر كار، 
 دور از دوربي��ن و هياه��وي خبره��ا كار خ��ود را

 ادامه دهد.
 در خبره��ا هيچ توضيح��ي درباره اينك��ه در اين 9 
س��ال، گوينده محبوب اخبار چ��ه مي كرده و چطور 
به زندگي ادامه داده، نبود. ش��رح مختصري از او در 
خبرگزاري ايسنا از يك مالقات ساده يكي از مديران 
خبرگزاري صدا و س��يما با افش��ار هم منتش��ر شد؛ 

شرحي كه در آن افش��ار روايت مي كند به دليل قند 
باال و ضعف بينايي از مونيت��وري 40 اينچي در دفتر 
كارش استفاده مي كند و به دليل آنكه سيگنال هاي 
 رس��انه ملي به س��اختمان او نمي رس��د، تلويزيون

 نمي بيند.
 اما حتي انتش��ار اين ش��رح حال هم باعث نش��د تا 
افش��ار به خبرها بازگردد و اين دي��دار و روايتش يا 
تحليل هاي بعدي را تاييد و تكذيب كند. آنچه مسلم 
اس��ت، گوينده كهنه كار يك روز در حوالي تابستان 
س��ال ۸۸ تصميم گرفت ديگر به ساختمان جام جم 
پا نگ��ذارد و نگذاش��ت. اي��ن س��ال ها را در غيبت و 

س��رگرم زندگي خود گذراند، بدون آنكه بداند وقتي 
صبح ارديبهش��تي باران زده، خبر درگذشتش روي 
خروج��ي خبرگزاري ه��ا مي آيد، نه تنه��ا همكاران 
و آش��ناياني كه در اي��ن 9 س��ال هم��راه بودند كه 
اكثريت جامعه ايراني متاس��ف و عزادار مي ش��وند و 
در شبكه هاي مجازي با ستايش از شرافت و صداقت 
قاسم افش��ار، ياد و خاطره اش را زنده نگه مي دارند؛ 
انگار نه انگار كه 9 س��ال تمام با مردم رو در رو نشد و 
خبر نخواند و معناي اين بيت از شعر حافظ شد: »اي 
غايب از نظر كه ش��دي همنش��ين دل... مي گويمت 

دعا و ثنا مي فرستمت«. 

قاسم افشار، گوينده سابق اخبار درگذشت

نبود،وليعزيزبود

در همين حوالي

قاس��م افش��ار در 
كودك��ي ب��ا پايان 
ك��ودك  برنام��ه 
ب��راي م��ن روايت 

مي شد. 
وقتي كه خوش��ي 
تمام بود و حاال مي آم��د تا حرف هايي 
بزن��د و چيزهاي��ي بگوي��د ك��ه م��ن 
س��ردرنمي آوردم و نمي دانس��تم كه تا 

چه اندازه مهم است. 
بايد بزرگ تر مي ش��دم تا مي دانستم با 
آن قيافه خونسرد و آرام، خبرهاي مهم 
دفاع مقدس را مي خواند و از اتفاق هاي 

مهم اين سرزمين مي گويد.
 اما قاسم افشار در بزرگسالي براي من 
معناي ديگري پيدا كرد. در برهه اي از 
زمان نشان داد كه مي شود همراه مردم 
ماند، حتي ب��ه قيمت از دس��ت دادن 

شغل و عشق و عالقه حقيقي. 
اي��ن 9 س��ال باره��ا و بارها به قاس��م 
افش��ار فكر ك��ردم. به ج��اي خالي كه 
حضور پررنگي داش��ت و به نوستالژي 
مان��دگاري ك��ه حت��ي در غيبت هم 
فراموش نش��د؛ برخ��الف خيلي ها كه 

ماندند، ديده شدند و خبر خواندند. 

نوستالژيماندگار

زير ذره بين
باران كوثري 

م��ن از آن روز كه آقاي 
ناصر چش��م آذر عازم 
عالم ناز شده اند، هنوز 
زمستانم. از چشم هايم 
ب��رف مي ب��ارد. دهانم 
 ي��خ زده. نمي دانم چه 
بگويم. به نظرم مرگ كس��ب وكار ما ش��ده 
است. پارس��ال كه همه تند تند مي رفتند با 
 خودم گفتم: باالخره مرگ هم س��ر شوخي

 را ب��از ك��رد. آخر يعن��ي چه كيارس��تمي 
پ��ر، افش��ين يدالله��ي پ��ر، عل��ي معلم، 
پروي��ز بش��ر دوس��ت، داوود رش��يدي، 
حس��ن جوهرچي، ركن الدين خس��روي، 
علي اكب��ر صارم��ي، س��يمين بهبهان��ي، 
س��يمين دانش��ور، مهديه الهي قمشه اي، 
داريوش ش��ايگان هم��ه رفته ان��د و هنوز 
 از اينه��ا ك��ه رفته ان��د هنوز يك نفرش��ان

 بازنگش��ته اند.كي ديگر عباس كيارستمي 
برمي گردد. با اين كه خ��ود او گفت: »اينجا 
م��ا كاري مهم ت��ر از ب��ودن نداريم ي��ا كار 
اصلي ما در اينج��ا بودن اس��ت.« امروز هم 
 همكار گرام��ي ما آقاي افش��ار ع��ازم عالم

 ناز ش��ده اند. كاش تا دالر ارزان بود يا ترامپ 
 از برجام خارج نشده بود، پارچه سياه زيادي

 وارد مي كرديم...

مرگكسبوكارمااست

نگاه آخر
محمد صالح عال


