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حسن نراقی در  76سالگی و پس از مدتها ابتال به سرطان درگذشت

وداع با جامعه شناس خودمانی

چهره روز

گــروه فرهنگی /حســن نراقــی نویســنده کتــاب «چــرا درماندهایم؟» یــا همان
«جامعهشناسی خودمانی» ،جامعهشناسی که او را به تألیف و انتشار آثاری در
حوزه غیردانشگاهی میشناسند در  76سالگی و پساز مدتها ابتال به بیماری
سرطان درگذشت .او متولد اردیبهشت  ۱۳۲۳در کاشان بود.
عمده شــهرت این پژوهشــگر و نویســنده به خاطر تألیف آثاری برخوردار از
مضمون جدی اما به زبانی ســاده است؛ آنچنانکه برای مطالعه کتابهای به
یادگار مانده از او نیاز چندانی به تحصیالت دانشــگاهی در این عرصه نیســت.
اگر خواهان کســب اطالعات بیشتری درباره کتاب «جامعهشناسی خودمانی»

خاموشی صدایی جاودانه

فرهنگی /بســیاری از ســتارگان بزرگ و قدیمی ســینمای ایران بخشــی از
شهرت و محبوبیت شان را مدیون صدای او هستند .مگر میشود «کندو»
و بــازی بهــروز وثوقی را بدون صدای او در نظــر گرفت .فردین خود بارها
گفته بود«:من و جلیلوند با هم هماهنگ هستیم و شاید اگر او نبود ،من
هم اینقدر موفق نبودم».
نــه فقــط بازیگران پیــشاز انقــاب از جمله ناصــر ملک مطیعــی و ایرج
قادری که تصویرشــان در سینمای ایران همنشین صدای جلیلوند بوده بلکه
عزتاهلل انتظامی در فیلم «ستارخان» و محمدرضا گلزار در «سالم بمبئی»،
حامــد بهداد در «جرم» و ســعید راد در «ســفر ســنگ» از جملــه چهرههایی
هستند که نمیشود بازیشان را بدون صدای آقای دوبله ایران به خاطر آورد.

یــــاد

خبرنگار

گزارش موسیقی

وزیــری بــه خوانندگی وحیــد تاج در تــاالر وحدت
اجرای کنســرت آنالین داشــت و البته قرار اســت
بــار دیگر کنســرت آنالینی در تاالر وحــدت برگزار
کنــد .ایــن هنرمند اجــرای یک کنســرت آنالین با
کیفیت را نیازمند زیرســاختهای مناســب چون
ایجاد اینترنت پرسرعت دانسته« :اگر این شرایط
فراهم شود قطعاً استقبال بهتری خواهد بود ».او
مخالف برگزاری کنسرت قبل از ساعت  18است:
«برگزاری کنســرت در این ســاعت تعریف شــده
اســتقبالی نخواهد داشت چرا که زمان پرترافیک
و پرازدحامــی اســت و اغلــب مردم ســر کار خود

کنســرت پیش از ساعت  18را غیر ممکن عنوان
کــرد« :برگــزاری کنســرت زمان تعریف شــدهای
دارد و مــردم با یک آرامش خاطر به کنســرتها
میآیند بنابراین نمیتوان امیــدوار بود با انجام
این کار در ساعت کاری استقبالی صورت بگیرد».
ëëشاید مشکل مجوز باشد
دارا دارایی نوازنده و سرپرست گروه موسیقی
داماهــی اســت .این گــروه پنجم خــرداد در برج
میــاد تهــران کنســرت آنالین برگــزار کــرد .دارا
دارایی دراین باره گفت« :آنطور که شنیدهام گویا
برای اجرای کنســرت آنالین شــرایط مجوز کمی

آمادگی اجرای کنسرتهای آنالین وعدم
تقاضا برای کنسرتهای قبل از ساعت 18

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی درباره اجرای دوباره کنسرتهای آنالین
بــه «ایران» گفت :در شــرایط تداوم کرونا و محدودیتهــای فعالیتهای فرهنگی و هنری به
شــکل میدانی و زنده ،برگزاری اجراهای آنالین برای افزایش نشــاط اجتماعی و تداوم رابطه
هنرمندان و مخاطبانشــان ،شــیوه مناسبی است .دفتر موســیقی آمادگی دارد در صدور مجوز
ایــن اجراها ســهولت ایجــاد کند و از طرفــی حمایت خود را نیــز از برگزاری ایــن اجراها تداوم
بخشــد ».محمد اللهیاری همچنین درباره اســتقبال از اجرای کنسرت پیش از ساعت  18بیان
داشت« :هنرمندان گرچه بدلیل محدودیتهای کرونایی و تعطیلیهای پیش آمده شغلی،
ماههاســت در مضیقه مالی هســتند و هر روز اخبار ناخوشــایندی از این وضعیت میشــنویم،
اما همچنان ســامت مردم را در اولویت قرار دادهاند .بدیهی اســت که فعالیتهای فرهنگی
هنری طبق عرف در ســالهای قبل در ســاعات پایانی روز برگزار میشــده اســت و در ســاعات
میانــی روز ایــن فعالیتها بــا اقبال مردم مواجه نمیشــود .تــا االن تقاضایی بــرای اجراهای
صحنهای در آبان ماه و قبل از ساعت  18به دفتر موسیقی واصل نشده است».

خط خبر

هستند و انجام این کار تقریباً شدنی نخواهد بود».
ëëنبود جذابیت و هیجان
وحید تاج یکی از خوانندگانی اســت که عدم
اســتقبال هنرمنــدان از کنســرتهای آنالیــن را
بیانگیزگــی مردم و هنرمنــدان عنوان می کند و
بر این نظر است که کنسرتهای آنالین جذابیت
و هیجــان کنســرتهای حضــوری را نــدارد« :راه
ارتــزاق هنرمنــدان برگــزاری کنســرت اســت اما
وضعیت پیش آمده شرایط را بسیار سخت کرده
اســت و اگر همچنان ادامه پیدا کند قطعاً شاهد
اتفاقــات بدتــری خواهیــم بــود ».او هــم اجرای

ســختتر شده است البته خرداد ماه که کنسرت
آنالین برگزار کردیم مشکلی بهوجود نیامد حاال
نمیدانم این سختگیری درباره اجرای کنسرت
آنالین از ســوی ارشــاد اســت یا نهادهــای دیگر!
اگرچه برگزاری کنســرت همواره مورد اســتقبال
هنرمنــدان بوده چرا که تنهــا راه امرار معاش ما
همین برنامههای موسیقی است ».او هم مانند
دیگــر هنرمندان زمــان برگزاری کنســرت تا قبل
از ســاعت  18را چنــدان معقول ندانســت« :اگر
شــرایط به همین روال پیش برود مجبور باشیم
این کار را انجام خواهیم داد».

ایران سپید فراتر از یک رسانه گامی مشخص در ایجاد عدالت و فرصتهای برابر اجتماعی

ادامه از صفحه اول

در ادامــه ایــن زنجیــره بــه  28آبــان میرســیم
ســالروز تولــد تنها روزنامــه بریل ایــران و جهان از
ســال  1375کــه در ایــن خصــوص داســتان فقط
تولــد یک رســانه روزآمد عرصه اطالعرســانی به
نابینایان و کمبینایان نیست ،سخن از شکلگیری
پدیدهای اســت کــه هم تجلــی گام برداشــتن در
جهــت ایجاد فرصتهــای برابــر اجتماعی برای
یکــی از محرومترین گروهها در عرصه دسترســی
بــه اطالعات و اخبــار و هم از ایــنرو اقدامی مؤثر
در جهــت برخورداری این گــروه از عدالت یا بهتر
بگوییــم حداقلی از عدالــت در عرصههای توزیع
دانــش و فرهنــگ اســت .صحبــت از انتشــار یک
نشــریه ادواری ماننــد فصلنامــه ،ماهنامــه یا در
بهترین شکل هفتهنامه در میان نیست به معنای
واقعــی کلمه صحبــت از تولد یــک روزنامه برای
نابینایان و کمبینایان کشور است.
این خبر حقایقی بیش از ایجاد یک رسانه روزانه
اطالعرســانی بــه یک گــروه بــزرگ اجتماعــی را
در خــود دارد .شــگفتی نهفته در کالم کســانی که
نخستین بار این خبر را شنیدند نشان از حقیقتی
بزرگتر داشت «روزنامه! آن هم برای نابینایان!
بســیاری میپرســیدند که این روزنامه چند وقت
یکبار منتشــر میشود؟!» یعنی با وجود شنیدن
روزنامه باز هم باور نداشتند که این رسانه منحصر
به فرد به اقتضای اســمش واقعاً روزنامه اســت.
ایــن شــگفتی بــاز هــم حقایــق بیشــتری در خود
داشــت ،انتشــار روزنامه بــرای نابینایــان! آن هم
تنهــا روزنامــه! آن هم در ایــران! اما یک حقیقت
اجتماعی شکل گرفته بود ،نابینایان این مرز و بوم
هم روزنامهای برای خود میداشتند ،رسانهای که
بسیار زود قصه زندگی خود را یافت ،پیوند روزانه
بــا جامعه مخاطــب ،دادن فرصــت اظهارنظر و
ابــراز وجود به گروهی که عمدتــاً از این فرصتها

محروم بودند ،رسانهای که تحریریه و مسئوالنش
بســیار زود دریافتند که نقشــی بیــش از یک منبع
اطالعرسانی دارند و مکرر از آنها خواسته میشد
صدای مخاطبینشــان باشــند؛ صدایی که در آن
زمــان بدیــل و نظیــری نداشــت .از آنها خواســته
میشــد و میشــود ماننــد یک گــروه مــددکاری و
مطالبهگر ،خواســتههای گروه مخاطبشان را به
گوش مســئوالن برســانند .همین شــده اســت که
بخشــی از زمــان تحریریــه این روزنامــه نه صرف
تحقیق و نوشتن و انتشار بلکه صرف شنیدن درد
دلهای مخاطبینی شــود که این روزنامه را مأوا و
مفّر اصلی گفتن دردها و نیازهایشان میدانند.
ایــن یکــی از زیباتریــن و انســانیترین ویژگــی کار
تحریریه کوچک ایران ســپید اســت کــه اگر چه به
واســطه بریــل بــودن روزنامــه (البته ایران ســپید
سالهاســت بهصورت آنالین و از طریق سایت و
کانالهای مجازی در دســترس همگان اســت) یا
نوع اطالعرســانی تخصصــی آن کمتر در ویترین
مطبوعات کشــور دیده میشــوند اما نقشی فراتر
از کار تولید خبر بر عهده دارند و آن پیشانی بودن
آنهــا در عرصــه مطالبهگری اجتماعــی نابینایان
و کمبینایان اســت .مصداق این امــر نقش ایران
سپید در آگاهی نمایندگان مجلس در اوایل دهه
 1380در مورد ضرورت تصویب قانونی حمایتی
و جامع از حقوق معلوالن کشــور بود که منجر به
تصویب ایــن قانون در  1383شــد زیــرا خبرنگار
پارلمانــی ایران ســپید وظیفــهاش دیــدار مکرر با
نمایندگان و رساندن درخواست جامعه نابینایان
و ســایر شــهروندان معلول کشــور بــرای تصویب
قوانین و ورود عملی خانه ملت برای پاسخگویی
به حقوق اجتماعی این شــهروندان بــود .در ربع
قرن فعالیت ایران ســپید کــه در عین حال رکورد
ثبــات و دوام فعالیــت یــک رســانه تخصصــی

برش

آفریقایــی و اروپایــی نیز به اجــرای برنامه
پرداختــه بــود .حجتاالســام حســین
حقیقــت ،مســئول مرکــز آموزشهــای
کاربردی دفتر تبلیغــات حوزه علمیه قم
در همیــن رابطه به ایســنا گفت« :ایشــان
نزدیک به نیم قرن فعالیت تربیتی کودک
و نوجوان را برعهده داشــت و اولین مبلغ
دینــی در عرصه کودک و نوجوان بود ».به
گفته حقیقــت ،این مبلغ دینــی افزون بر
همکاری با تلویزیون ،بیش از  7هزار طلبه
از سراسر کشــور را هم آموزش داده است.
او ادامــه داد« :او در مــدارس نیــز حضــور
فعالی داشت و فرقی برایش نمیکرد که
ایــن فعالیت در منطقه یک تهران باشــد
یــا در یکی از روســتاهای دورافتاده اســتان
هرمزگان یا سیستان و بلوچستان .البته در
ماههای اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا
فعالیتش کمتر شده بود».

ســایه کرونا بر فضای موسیقی سنگینی میکند.
حدوداً دوماهی اســت برای اجرای کنسرتهای
آنالیــن ،تقاضــا و اســتقبالی نبــوده و هنرمندان
موســیقی همچنــان در ســکوت خبــری بهســر
میبرنــد و اغلــب سعیشــان بــر ایــن اســت در
این فرصتهای بهدســت آمده بــه تولید آلبوم
یــا تــک آهنــگ بپردازنــد چرا کــه بر ایــن نظرند
اجرای کنســرت آنالیــن ،متفــاوت از اکران فیلم
و یــا اجرای تئاتر بوده اســت .البتــه این تصمیم
ربطی به تعطیلی دو هفتهای ندارد .حتی پیش
از این اهالی هنر درباره اجرای کنسرت در ساعت
 18عقاید متفاوتی داشــتند .برخی از هنرمندان
بــر ایــن نظرنــد کــه برگــزاری کنســرت در تمــام
دنیا ،ســاعات مشــخص و تعریف شــدهای دارد
و اصــوالً مخاطبــان آن ،بعد از یک روز مشــغله
کاری و بــا آســودگی خاطــر برای شــنیدن اجرای
زنده موسیقی مورد عالقه خود برنامهریزیهای
متفاوتــی دارنــد نه آنکــه در اوج ســاعت کاری و
ترافیک شــهری آن هم در این شرایط ،به دنبال
اینگونــه برنامههــا باشــند .برخی دیگــر هم به
دلیل شــرایط بــد اقتصادی ایــن روزها حاضرند
در هر ســاعت از شبانهروز اجرای کنسرت داشته
باشــند تا درد معاشی نباشد .طبق صحبتهای
ســیدعباس صالحــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد
اســامی کــه روز چهارشــنبه ( 27آبــان مــاه) در
حاشــیه جلســه هیأت دولــت بیان داشــت« :در
دو هفته آینده تمامی فعالیتهای غیرضروری
بجز مشــاغل گروه یــک ،تماماً تعطیل هســتند
و مجموعــه فعالیتهــای هنری و ســینمایی که
جزو مشــاغل گروه  ۳هســتند ،تعطیــل خواهند
بــود .همچنیــن ســالنهای هنــری و موســیقی
بــر مبنــای اینکه فاصلــه هایشــان را بــه صورت
 ۵۰درصد ترتیب دهند ،مجاز به فعالیت بودند
اما این به قبــل از محدودیتهای جدید مربوط
میشود».وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اشارهای
هم به مبحث قیمتگذاری بلیتهای کنســرت
داشت« :قیمت بلیت کنسرتها و فعالیتهای

هنــری بــا افزایــش فاصلهگــذاری اجتماعــی در
سالنها متناسب بوده است و اگر سالنی  ۵۰۰نفر
را میتوانســته دربربگیرد ،با شرایط جدید مجاز
نبــوده بیــش از  ۲۰۰تــا  ۲۵۰نفــر را در خود جای
دهد و این بر تغییر قیمتها تأثیر داشته است».
ëëکار نشد ندارد
هــادی منتظــری از آهنگســازان و نوازنــدگان
موســیقی ایران است .این هنرمند هجدهم مرداد
ماه امســال بــا سرپرســتی گــروه موســیقی «تیام»
به خوانندگی حســین علیشــاپور کنســرت آنالینی
درتــاالر رودکــی تهــران برگزارکــرد .او در ایــن بــاره
گفت« :موســیقی یک هنر انتزاعی اســت و انتقال
احســاس آن بــه مخاطــب از راه چهره بــه چهره و
دیــدار نزدیــک امکانپذیر اســت و بیتردید وقتی
ایــن ارتباط یا اجرای موســیقی از طریــق موبایل یا
تلویزیــون صــورت میگیــرد این انتقال احســاس،
اثــر بســیار کمــی دارد .بنابرایــن اصــوالً اجــرای
کنســرتهای آنالین نمیتواند خیلی موفق عمل
کنــد البته شــرایط موجود به گونهای تعریف شــده
اســت که بودن آن بهتر از نبود یا حذف آن اســت و
باز هم اگر تقاضایی باشد با کمال میل برای مردم
کشورمان کنسرت آنالین برگزار خواهیم کرد ».این
آهنگســاز نقش مســئوالن در حمایــت از برنامهها
را مهــم دانســته« :مســئوالن بایــد بــرای برگــزاری
چنیــن برنامههایــی از هنرمندان حمایــت کنند و
برای موســیقیهای خاص و صاحب تفکر که بیان
احســاس و عاطفه اســت یارانه اختصاص بدهند،
موضوعی که در تمامی کشــورهای دنیا مورد توجه
اســت.البته هنرمندان ما نیاز به امکانات آنچنانی
ندارد همین که درد معیشت نداشته باشند کفایت
میکند ».منتظری اجرای کنســرت پیش از ساعت
 18را کمی غیرقابل اجرا عنوان کرد و بیان داشت:
«البته به قول معروف کار نشــد ندارد و به شخصه
بر این نظرم در هر ساعتی میتوان کنسرت برگزار
کرد به شــرط آنکه زمینه و بســتر آن فراهم باشد و
البته حمایت مالی هم انجام بگیرد».
ëëفراهم شدن زیرساخت
کیوان ساکت از دیگر آهنگسازان و نوازندگانی
اســت که ســیام فروردین ماه با سرپرســتی گروه

یــــاد

اجرایموسیقی
در هیاهوی شهر
ندا سیجانی

ëëمحسن حاجیمیرزایی ،وزیر آموزش
وپرورشباپیوستنبهپویشکتابخوانی
 ۲۰۲۰از عمــوم هموطنــان دعــوت کــرد
کــه بــه ایــن پویــش بپیوندنــد .پویــش
کتابخوانی  ۲۰۲۰به مناسبت هفته کتاب
و کتابخوانــی توســط ســازمان فرهنگی
هنری شهرداری تهران با شعار «هر شب
ساعت ۲۰،۲۰دقیقه مطالعه» آغاز به کار
کرد و تاکنون بیش از  ۵۰۰چهره برجســته
علمی ،هنری ،ورزشی و رسانهای و عموم
مردمبهاینپویشپیوستهاند/.مهر
ëëرحمــت امینــی مدیــر گــروه هنرهای
نمایشی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه
تهــران دربــاره وضعیــت برگــزاری
دورههایبیستموبیستویکمجشنواره
تئاتر «تجربه» با توجه به شرایط کرونایی
موجود گفــت :متأســفانه دوره بیســتم
جشــنواره ســال گذشــته بهدلیل شــیوع
ویروس کرونا برگزار نشد و به همین دلیل
وضعیــت برگــزاری دوره بیســت و یکم
جشنوارهراهمتحتتأثیرقرارداد/.مهر
ëëدفتر موســیقی معاونت هنری وزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی در هفته گذشته
مجــوز  ۶۵آلبــوم و تکآهنــگ را صادر
کردهاست/.ایرنا
ëëتازهترین نشســت هفتگی شــهر کتاب
بــه بزرگداشــت دویســت و پنجاهمین
ســال تولد بتهــوون ،هــگل و هولدرلین،
ســه نابغــه آلمانــی اختصاص داشــت
که با ســخنرانی سیدمســعود حســینی،
محمود حــدادی ،مانــی پارســا و پیمان
یزدانیان بهصــورت مجازی برگزار شــد.
متن سخنرانیهای این نشست از طریق
سایت مؤسســه شــهر کتاب در دسترس
است/.روابطعمومیشهرکتاب
ëëفیلمبرداری مســتند بلند «ایرانزاد» به
کارگردانــی مجیدعزیــزی و تهیهکنندگــی
مهدیمطهر،اینروزهادراستانمازندران
ادامــه دارد .ایــن مســتند ســینمایی کــه از
اوایل  ۹۹در اســتان چهارمحال و بختیاری
کلید خورده و قرار اســت تا ســال آینده در
مناطق مختلف کشور ادامه پیدا کند ،پس
از اتمام مراحل فنی در ســینماهای کشــور
و جشــنوارههای داخلی و خارجی نمایش
دادهخواهدشد/.روابطعمومیمستند

چنگیز جلیلوند درگذشت

اهالی هنر در گفتوگو با «ایران» از محدودیتهای
اجرای کنسرت و عدم استقبال از کنسرت آنالین میگویند

درگذشت عمو راستگو بعد
از  35سال کار برای بچهها

حجتاالســام محمدحســن راســتگو،
کارشــناس حــوزه تعلیــم و تربیــت کــه
بــه واســطه حضــورش در برنامههــای
تلویزیونــی بــه عنــوان «عمــو راســتگو»
شــناخته میشــد ،بــه علــت ســکته قلبی
درگذشــت .زنده یاد راســتگو به مدت ۳۵
ســال بــرای گــروه ســنی کــودک و نوجوان
برنامههــای تلویزیونــی اجرا میکــرد و به
مخاطبان خود تعالیم دینی میآموخت.
او حتــی در برخــی کشــورهای آســیایی،

هســتید بد نیســت بدانیــد این کتاب حتــی در شــرایط نامطلوب
فعلی نشــر به چاپ ســی و ســوم رسیده اســت .کتابی که در آن با
نقدهای نویسنده به رفتارهای جامعه ایرانی روبهرو میشوید.
ازجملــه مــواردی کــه نراقــی در ایــن کتــاب بــه آنهــا نقــدی
جــدی دارد ،ویژگیهایــی رایــج میــان ما ایرانیان اســت کــه البته
بــه دوره یا برهــه تاریخی خاصی هم محدود نمیشــود؛ ازجمله
«قهرمانپــروری و اســتبدادزدگی»« ،مســئولیتناپذیری»« ،بیبرنامگــی» .او
حتی از خصیصه همواره برقرارمان که همان «توقع و نارضایتی دائمی» است

هــم نوشــته! اما چرا او تــا این انــدازه در نکوهش
اینهــا گفتــه؟ نراقــی فرهنــگ غالــب بــر جامعــه
ایرانــی را از موانــع مهــم بــر ســر راه توســعه آن
میداند.
از آنجایــی که کتاب بر پایه تجربیات نویســنده
نوشتهشــده از شانس بیشــتری هم برای برقراری
ارتبــاط بــا مخاطبــان و حتــی انتقــال پیامهــای
موردنظــر بــه خوانندگان برخوردار شــده اســت.
ایبنا نقلقولی از نراقی درباره انگیزهاش از تألیف
این کتاب منتشــر کرده که در بخشــی از آن آمده:
«بــه یاد میآورم بعــد از یکی ،دو نوبت چاپ اولیه جامعهشناســی خودمانی،
وقتــی عــدهای خواســتند بهاصطالح نقــدی ارائه کننــد یا حتی بنا به خواســت

خــودم ایرادهــای کار را ارائه کنند ،اکثرشــان در یک گالیه مشــترک بودند و آن
اینکه «درد را گفتنی اما درمان را نه» ...این ســؤال تکراری مرا به فکر انداخت
کــه در نوشــته بعدیام فصل تــازهای را مطرح کنم :چرا بعضــی از هموطنانم
همهچیز را چنین زود و آســان میخواهند؟ یعنی اینجا هم شاید از بنده حقیر
این انتظار رادارند که مشکلشان را با یک قرص ،کپسول ،ورد یا چیزی شبیه به
معجزه ،زود و ســریع حل کنم تا خدای ناخواســته این خواننده حتی لحظهای
زحمت فکر کردن را هم به خودش ندهد».
اگر عالقهمند به کســب اطالع از دیگر نوشــتههای او هستید؛ «چکیده تاریخ
ایــران :از کــوچ آریاییها تا پایان سلســله پهلوی» کتاب دیگری اســت که نراقی
آن را هم به قلمی ســاده نوشــته« .پینکتههایی بر جامعهشناسی خودمانی»،
توگــو بــا روزبــه میرابراهیمــی»« ،خــط خــوش فارســی
«ناگفتههــا :...در گف 
(مجموعه مقاالت) .هم دیگر نوشتههای او به شمار میآیند.

در تاریــخ شــهروندان معلــول کشــور محســوب
میشــود چــه بســیار مســئوالنی کــه با حضــور در
ایــران ســپید یــا حضــور مســئوالن و خبرنــگاران
ایــن روزنامــه در دفاترشــان از مشــکالت جامعه
نابینایان و کمبینا آگاه شده و همین امر زمینهساز
تصمیمگیریهای گرهگشا در این خصوص شده
اســت .نمونه بارز نقش فرا رســانهای ایران سپید
دعوت از مدیرمسئول آن در سالجاری در روز 22
مهر و در آستانه روز جهانی عصای سفید از سوی
ســخنگوی محترم دولت برای حضــور اینجانب
در کنار دکتر ربیعی در جلســه دیدار با نمایندگان
ســایتها و خبرگزاریهای کشــور و دادن فرصت
طرح مهمترین درخواستهای شهروندان نابینا
و کمبینا خطاب به دستگاههای مختلف از طریق
تریبون سخنگوی دولت بود .به همین اعتبار است
که نه بهعنوان مدیرمســئول ایــن روزنامه بلکه با
اتکا به تجاربم بهعنوان روزنامهنگاری که از ســال
 1368در مطبوعــات کشــور قلــم زدهام و عمدتاً
هم در حوزه پیگیری حقوق اجتماعی هموطنان
معلولم نوشتهام و هم بهعنوان یک فعال مدنی
حقــوق شــهروندان معلول ،نقش ایران ســپید را
فراتــر از یــک رســانه میدانم امــا این رســانه و به
گفتــه جامعهشناســان ،ایــن تأســیس اجتماعی
خاص ،نشــیب و فرازهایی نیز داشــته اســت .اگر
چــه امــروز ایــران ســپید از تمــام امکانــات نویــن
اطالعرسانی همچون سایت و کانالهای مجازی
ت یافتن
برخوردار است و از آغاز سال  1399و شد 
همهگیری کرونا یک بســته صوتی اطالعرســانی
نیــز بــه خروجیهــای آن افــزوده شــده اســت و
آن هفتهنامــهای صوتــی بــا قریب به دو ســاعت
آیتمهای خبری ،آموزشــی کــه در دل خود عالوه
بر انتشار گزارشهای مختلف ،مهمترین مسائل
روز جامعه نابینایان را در قالب پروندههای جامع

بــه بحث گذاشــته و پیگیر پاســخگویی مســئوالن
حتــی در ایــام کروناســت ،عمــاً در طوالنیترین
وقفــه انتشــار نســخه بریل خود نتوانســته اســت
ایــران ســپید را بــه رؤیــت سرانگشــت مخاطبین
خود برساند علت این امر که در آغاز کوتاه به نظر
میرسید عدم آلودگی مخاطبان به ویروس کرونا
از طریق دریافت و لمس روزنامه بود اما چنان که
تماسهــای مکرر مخاطبین بویــژه محرومترین
خوانندگان ایران سپید در شهرها و روستاهای دور
خواهان انتشــار مجدد بریل روزنامه هستند و نیز
تأکیدصحیحروانشناسان،معلولیتبیناییمبنی
بر ضرورت انتشــار بریــل روزنامه بهعنوان هویت
فرهنگــی نابینایــان و نیــز عامــل تضمینکننــده
ی اســت و
حفظ ســواد نوشــتاری نابینایان ضرور 
امیدواریــم در نخســتین فرصــت ایــران ســپید را
همچنــان در قالب بریل آن به دســت مخاطبان
برسانیم .دراین مورد درخواست جامعه نابینایان
و کمبینایان کشــور ضرورت نوسازی دستگاههای
چاپ بریل کشــور اســت که سالهاســت فرسوده
شــده اســت .اگر انتشــار ایران ســپید گامی بود در
جهــت عدالت فرهنگی برای نابینایان ،نوســازی
ی اســت ملی
ماشــینهای چــاپ بریــل نیز اقدام 
در جهــت برقــراری و حفظ همیــن عدالت.هیچ
عاملی از جملــه همهگیری ویروس کرونــا ،ارزان
بــودن تولید اطالعات صوتــی یا الکترونیک نباید
توجیهی برای حذف بریل از میز مطالعه نابینایان
و کمبینایان شود.این امکانات نوین مکمل هویت
ایــران ســپیدند و نــه جایگزیــن آن .با ایــن امید و
برنامه که در سالروز سال آینده انتشار ایران سپید
چنان که امسال انتشار پادکست را به سرمایههای
این روزنامه افزودیم ،شاهد توسعه فعالیتهای
آن ،انتشــار مجدد نســخه بریــل و البتــه دریافت
توجه و حمایت درخور به این فرارسانه باشیم.

بخشی از جذابیت چهرههای شاخص هالیوود از جمله مارلون براندو،
پل نیومن ،ریچارد برتون ،برت لنکستر و شون کانری در فیلمهایی همچون
«پرنده باز آلکاتراز»« ،گربهای روی شیروانی داغ»« ،بیلیاردباز»« ،اتوبوسی
بهنــام هــوس»« ،در بارانــداز» و ...هــم بــرای مــا ایرانیها مدیــون صدای
جادویــی چنگیــز جلیلونــد اســت که روح تــازهای در بــازی آنهــا میدمید.
اســامی شــخصیت های زیادی از سیلوســتر اســتالونه و کلینت ایســتوود تا
کالرک گیبل و گری گوری پک برایمان تداعی کننده صدای اوست.
در میــان دوبلورهــا بــه مــرد حنجــره طالیــی معــروف بــود و گاهــی
بــا تــو دماغــی کــردن و گاهــی بــا حجــم دادن بــه صدایــش تأثیرگذاری
شــخصیتهای بــا صالبــت را دو چنــدان میکــرد .بهتریــن توصیــف از
قابلیت تیپســازی نقشهای مختلف را خودش کرده و گفته بود« :من
در حنجرهام میدانم کدام تار صوتی مخصوص چه نوع صدایی است و
همه اینها تحت کنترل خودم است».
نقــش چنگیــز جلیلوند در خاطــره جمعی ما از گنجینــه بهترینهای
ســینمای ایــران و جهان آنقدر پررنگ اســت که وقتی عبــاس یاری ،دبیر
هیــأت تحریریه مجله فیلم شــامگاه آخرین روز آبان خبــر ابتالی او را به
کرونا رسانهای میکند دلمان شور بزند و پیگیر اخبار سالمتیاش باشیم.
اطالعات ارائه شــده در پســت اینســتاگرامی این روزنامهنگار پیشکسوت
گویــای آن اســت کــه ایــن دوبلــور پیشکســوت تقریبــاً از یک مــاه پیش با
کرونــا درگیر شــده اما از روز پنجشــنبه  ۲۹آبان بهدلیــل حمله مجدد این
بیماری و شــرایط نامناسب ریوی در بیمارستان خاتماالنبیا بستری شده
است .صبح روز یکشــنبه خبرهای امیدوارکننده از راه میرسند .خانواده
جلیلونــد از تــاش پرســنل ســختکوش مراقبتهــای ویژه تشــکر کرده و
میگویند حال عمومی این دوبلور پیشکسوت رو به ثبات حرکت میکند،
هر چند ضریب هوشیاری او در حدود  9و  10است .عصر روز یکشنبه دوم
آذرماه اما خبر از خاموشی صدایی جاودانه دارد« :استاد چنگیز جلیلوند
دوبلور خاطرهساز سینما و تلویزیون بر اثر بیماری کرونا درگذشت».

