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بزرگداشت چهلمین روز درگذشت 
»محمدعلی اسالمی ندوشن« 

 خاطره نگارِ 
قوِم ایرانی

یکی از ارکان فرهنگ ایران معاصر فرو ریخت. 
آنکه از قلب اقلیــم ایران برآمــد و نزدیک به 
یک قــرن - اندکی کمتر - تار و پــود تاریخ و 
فرهنگ و هنر و ادب ایــران را کاوید و به ژرفا 
رفت و کوشید در حد بضاعت خویش نسبتی 
میان سنت ها و آداب ایرانی و دنیای مدرن آن 
ایجاد کند و نگذارد 2 بال عشق و خرد، ماده و 
معنویت، دنیا و آخرت هیچ کــدام از خاطرها 
برود که رفتن هرکدام سقوط قطعی »ققنوس 

ایران« و مردمانش را با خود خواهد داشت.
محمدعلــی اسالمی ندوشــن از آن دســته 
روح های تشنه جست وجوگری بود که بی تابانه 
از کویرگونــه ای دورافتــاده برمی خیــزد و با 
همت و درایت و پشتکار تا اوج قله های ممکِن 
استعدادی خویش فرا می رود. از رشته حقوق 
آغاز کرد و بعد دل به ادبیات داد و شاعر شد و 
چون شعرش را در اوج ندید رها کرد و سر سپرد 
به نوشــتن و ثبت یافته ها و خاطرات دیروز و 

امروز خود و ایران.
جهان را گشــت و آنچه در نگاهــش نیکو بود 
برگزیــد و برای ایــران به ارمغــان آورد تا در 
 جان و جهانش بریزد و از اینجا ارمغانی ســازد

 برای آنجا.
در هیــچ امری ذوفــن و متخصــص نبود اما 
ذوفنونی بــود که با جامعیت خــود نگاه های 
تازه و کمیابی بــه تاریخ و فرهنــگ و ادب و 
جامعه داشت و داد و این، کم نعمتی نبود برای 
مردمانی که غالبا تقلید و تکرار خمیرمایه ،کاِر 

حتی بزرگان شان است...
 ارزش کار و نــگاه ندوشــن به گمــان من در 

2 چیز بود:
تیزبینی منحصربه فردی که از تأمالت ممتدش 
در سنت و داشته هایش ریشــه می گرفت و با 
تجربه زیسته و سفرهایش در دنیای امروز گره 
می خورد و دیگر نثر ممتاز و منحصربه فردی 
که یافته هایش را به شایســته ترین شیوه ای 
آفتابی می ساخت. از همین روی بود که مثال 
نخستین بار، جدی ترین نقد را او بر افکار اقبال 
الهوری فرود آورد که »دنیای اشعار و آثارش با 
همه زیبایی ها، خیلی ذهنی و ایده گرایانه است 
و غیرقابل تحقق!« در کتاب دیدن دگرآموز و 

شنیدن دگرآموز.
و گفته ها و یافته های مرتبط با موالنا خصوصا 
در مقامات و مقــاالت مریدانی چون افالکی و 
مناقب العارفین عمدتا  زاده شــیفتگی آنان به 
موالناست. در کتاب »باغ سبز عشق« و صدها 
نکته دیگر که در حــدود ۴۰کتاب خود آورده 
است خصوصا در »داستان داستان ها« و تحلیل 

خاص و ممتازش از رستم و اسفندیار و...
البته گهــگاه دلدادگی عمیقــش به فرهنگ 
ایران و ایرانی، داشته و یافته های دیگران را در 
نگاهش کمرنگ تر از آنچه بود می ساخت و مثال 
از آزادی مجســمه در غرب می گفت به جای 
مجسمه آزادی و یا بســیاری از شخصیت ها 
و آثار ادبی ما را برتر از دیگران می دانســت و 

امثال آن....
ندوشــن نمونه یک ایرانــی آزاده و فرهیخته 
بــود که با همــه وجــودش در پی آبــادی و 
آزادی ایران بود. مــن دانش آموزی بودم که با 
نوشته هایش آشنا شــدم و دلداده دیدارش... 
تا آنگاه که استادم شد در دانشگاه تهران و در 
درس »تحقیق در مکتب های ادبی جهان« و 
هم کالمی و همراهی با او و حضورش، غنیمتی 

برای جانم....
من او را »خاطره نگاِر قوِم ایرانی« می دانم که 
سیمرغ وار غم خواِر زال و رود ایرانش بود و یک 
آن از یادش نمی برد! و اکنون هیچ نمی دانم که 
آیا این فرهنگ و وطن، با این اوضاع و احوالی 
که دارد هنوز هم می تواند فرزندانی بیاورد که از 
مادر خویش خاطره های خوش داشته باشند و 
فردا فراموشش نکنند و در باد رهایش نسازند؟

مهدی محبتییادداشت
استاد دانشگاه ادبیات
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روزنامه اطالعات؛ از امروز  بدون »سید«
سیدمحمود دعایی، سرپرست روزنامه اطالعات درگذشت 

روز گذشــته حجت االسالم 
سیدمحمود دعایی، سرپرست رسانه

روزنامه اطالعات و از روحانیون 
انقالبی و همراهان امام خمینی )ره( در 81سالگی 
درگذشت. به گزارش همشهری، عصر دیروز محافل 
خبری و رسانه های کشور خبر درگذشت یکی از 
دیرپاترین مدیران رسانه ای بعد از انقالب را منتشر 
کردند. سیدمحمود دعایی، مرد خوشنام روزنامه 
اطالعات از سال 1359با حکم امام خمینی)ره( 
مدیریت قدیمی ترین روزنامه کشــور را برعهده 
داشت.  سیدمحمود دعایی، فرزند سیدمحمد در 
سال 132۰ از پدری یزدی و مادری کرمانی در یزد 
متولد شــد. وی در کرمان و قــم تحصیل کرد. با 
نهضت امام خمینی)ره( در دهه ۴۰همراه شــد و 
تحت تعقیب رژیم شــاه قرار گرفت و مخفیانه به 

عراق مهاجرت کرد. فعالیت های سیاســی او در 
عراق، اروپا و کشورهای آسیای غربی او را به چهره 
شناخته شــده ای در بیان اهــداف و آمال انقالب 
اسالمی تبدیل کرد. او ســال ها نقش سخنگوی 
نهضت را برعهده داشت. سیدمحمود دعایی بعد از 
انقالب به عنوان سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
عراق عازم بغداد شــد، اما به ســرعت به کشــور 
بازگشت. وی در اردیبهشت 1359 به سرپرستی 
مؤسســه اطالعات منصــوب شــد. او در 6دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی به عنوان نماینده 

مردم تهران وارد مجلس شد.
ایشان در گفت وگویی با سایت تاریخ ایرانی نحوه 
شــروع کار خود در مؤسســه اطالعات را چنین 
شــرح دادند:  » در ابتدا که مرحوم حاج احمدآقا 
با من تماس گرفت و گفت که امام فرمودند شما 

به مؤسسه اطالعات بروید، پیشنهاد کرد که من 
با حکم آقای بنی صدر بــه روزنامه اطالعات بروم 
که من به ایشــان گفتم: من حکم آقای بنی صدر 
را نمی پذیرم. من از اول هم گفتم طلبه ای هستم 
تابع آقا و اگر امریه و حکم ایشــان نباشد، من به 
اطالعات نمی روم. ایشان گفت که ما حکم امام را 
هم برای شما خواهیم گرفت؛ منتها االن مصلحتی 
اقتضا می کند که شما با حکم بنی صدر به روزنامه 
اطالعات بروید؛ ایشــان آن مصلحت را هم شرح 
داد. من گفتم که تنها با حکم ایشــان )بنی صدر( 
نمی روم، حکــم حضرت امام را هــم می خواهم. 
ایشان گفت: بسیار خوب ما آن حکم را هم به شما 
می دهیم، ولی اجازه بدهید کــه اول بنی صدر به 
شما حکم بدهد، من هم موافقت کردم.«   درباره 
مؤسسه اطالعات توضیح می دهند:  » آنچه را که 

اطالعات در این 85 سال عرضه کرده، ثمره زحمت 
بسیاری از شــخصیت ها، عناصر، افراد و کسانی 
اســت که یا نام آور بودند یا گمنــام؛ از آن کارگر 
ســاده ای که در اطالعات چه قبل از انقالب و چه 
بعد از انقالب زحمت کشیده و چه آن شخصیت 
فرهیختــه ارجمندی که مســئولیت های باالی 
فرهنگی، فکری و اداری مؤسسه را عهده دار بوده، 
حرمت این افراد طبیعتاً باید حفظ شود، نباید اینها 
فراموش شــوند، ارجحیت دارند و اگر اطالعات 
افتخار، دستاورد و حضوری دارد، رهین فداکاری ها 
و از خودگذشتگی ها و دستاوردهای فکری، قلمی و 
حضوری این نازنین هاست. خداوند وجود همه آنها 
را حفظ کند و به من توفیق دهد که قدردان نعمت 

وجودشان باشم... .«
»... می خواهیم آن مقــام ارجمندی که ما را نصب 

کرده و مقام ارجمند بعدی کــه نصب ما را تنفیذ 
کرده، از ما راضی باشــند و قبل از او و پیشاپیش او 
پیش وجدان خود، ولی عصر)عج(، تمام مقدسات 
و پاکان و خوبانی که ما بــه آنها احترام می گذاریم 
و معتقد هستیم، سرافراز باشــیم و جفایی نکرده 
باشــیم... .« رویه میانه رو و خوی نــرم و همراهی 
همیشگی سیدمحمد دعایی همیشه مورد توجه 
اهل رسانه بود؛ به طوری که همیشه روزنامه اطالعات 
محل حضور نخبگان و نویسندگان برجسته کشور 
بود که ایــن حضور حاصل سیاســت های دعایی 
بود. روزنامه همشــهری درگذشت حجت االسالم 
ســیدمحمود دعایی را به مردم ایران و همکاران 

 خــود در مؤسســه اطالعــات
تسلیت می گوید.

 روحش و یادش گرامی  . 

آرامش زندگی ام را مدیون 
همسرم هستم

پای صحبت های خانواده محمدصادق بیات، 
جانباز قطع نخاع و قهرمان ملی ویلچررانی

دستیابی به آینده  مطلوب در 
علم دینی  با آینده پژوهی 

 گفت وگو با دکتر 
سیدمحمد تقی موحد ابطحی 

استعدادهایی که باید 
بالفعل شود

 نگاهی به وضعیت انیمیشن سازی  در ایران
به بهانه برگزاری جشنواره پویانمایی تهران

تشییع خانواده 
سلطانی 

مراسم تشییع پیکر همسر 
و فرزند حامد ســلطانی، 
مجــری صداوســیما در 
بیرجنــد برگزار شــد. 
به گزارش همشهری، روز 
گذشته مراسم تشییع پیکر 
محمدمهدی سلطانی و فائزه 
صفری، پسر و همسر حامد 
سلطانی مجری صداوسیما 
و عضو جبهــه فرهنگی 
انقاب اســامی برگزار 
شد. این مراسم در بهشت 
متقین بیرجند برگزار شد 
که با حضور خیل عظیمی 
از مردم این شهر همراه بود. 
حادثه تصادف رانندگی برای 
حامد سلطانی و خانواده وی 
چندروز پیش رخ داد و در 
جریان آن همســر و پسر 
یک ســال و۶ماهه حامد 
ســلطانی جان خود را از 
دســت دادند. همچنین 
دختر ۸ساله  این هنرمند 
دچار شکستگی  و خود او 

دچار جراحت شده است.
آخرین برنامه حامد سلطانی 
اجرای برنامه بزرگ سام 
فرمانده در استادیوم آزادی 

تهران بود.

 مستوران
روی آنتن 

فصل نخســت ســریال 
»مستوران« از امروز روی 
آنتن تلویزیــون خواهد 
رفت. به گزارش همشهری، 
پخش سریال »مستوران« 
به کارگردانی ســیدجمال 
ســیدحاتمی و مســعود 
آب پــرور و تهیه کنندگی 
عطا پناهی، از دوشــنبه، 
۱۶خردادماه، ســاعت22 
در شــبکه یک سیما آغاز 
خواهد شد.  »مستوران« 
در بیش از ۱3لوکیشــن 
مختلــف تصویربرداری و 
فصل نخســت این سریال 
در 2۶قسمت و با نگاهی به 
داســتان های کهن ایرانی 

ساخته شده است. 
حمیدرضا آذرنگ، نازنین 
فراهانــی،  رؤیا میرعلمی، 
بنفشــه خواه،  بیــژن 
الهام جعفرنژاد، عیســی 
یوسفی پور، رابعه اسکویی 
و علی دهکــردی ازجمله 
بازیگرانی  هســتند که در 
فصل نخست »مستوران« 
مقابــل دوربیــن قــرار 
گرفته انــد. مســتوران 
تازه ترین محصول سازمان 
هنری- رســانه ای اوج، 
برگرفته از قصه های کهن 

ایرانی است.

وداع با صباغی 

مهدی صباغــی، هنرمند 
پیشکسوت تئاتر، سینما 
و تلویزیــون، بــه دیار 
باقی شــتافت. به گزارش 
همشهری، مهدی صباغی 
مدتی پیش در بیمارستان 
بستری شده بود که پس از 
بهبودی به منزل بازگشت، 
اما به دلیل عوارض سکته 
۱3خردادماه در بیمارستانی 
در کرج از دنیا رفت. او در 
روی  مهتــاب  فیلم های  
ســکو، آخریــن نقش، 
راننده تاکســی، عاشق، 
ســتاره ها)جلد2: ستاره 
است(، ســتاره ها)جلد3: 
ســتاره بود(، کافه ستاره، 
گل یــخ، صورتــی و... به 
ایفــای نقــش پرداخت. 
مهدی صباغی با نام مستعار 
»فیروز« متولــد ۱33۰ در 
مشهد، خاطرات بسیاری 
در تلویزیون، رادیو، تئاتر 
و ســینما برایمان رقم زده 
اســت. یکی از افتخارات 
صباغی، این بــود که در 
چهارمین جشنواره تئاتر 
فجر برای بازی در نمایش 
»پیشنهاد« به کارگردانی 
جواد اردکانی، مقام نخست 
بازیگری را به دست آورد. 
در رادیو نیــز او عاوه  بر 
تاش هایی که برای احیا و 
معرفی لهجه مشهدی کرد، 
توانمندی این را داشت که 
با ۹ لهجه گوناگون صحبت 
کند. مهدی صباغی در قطعه 
هنرمندان بهشت رضا )ع(
مشهد به خاک سپرده شد.

همین چند وقت پیش بود که پیش بینــی افزایش بلیت های 
کنسرت عملیاتی شد. سقف قیمت بلیت کنسرت های پاپ در 
تهران به ۴5۰هزار تومان رســید. این درحالی است که پاپی ها 
با قیمت بلیت 7۰۰هزار تومانی در جزیره کیش کنسرت خود 
را برگزار می کنند. به دنبال همین افزایش قیمت، در تئاتر هم با 
درصدی از افزایش روبه رو هستیم. میانگین قیمت بلیت تئاتر در 
سالن ها به7۰هزار تومان رسید و برخی از نمایش ها که بازیگران 
چهره دارند یا در نمایش های خود، برخی از خوانندگان حضور 
دارند، قیمت بلیت هایشان به 3۰۰هزار تومان رسیده است. اما 
آنچه در این چند روز خبرساز شده، قیمت بلیت کنسرت - نمایش 
»سی صد« به کارگردانی امیر جدیدی است؛ کاری که قرار است در 
آن رضا بهرام بخواند و بازیگرانی چون جواد عزتی، مهران غفوریان، 
دلنیا آرام، ماهور الوند، منوچهر علیپور، عرفان ناصری، نیما سکوت 
و امیر جدیدی روی صحنه بروند. این اتفاق را مانند پروژه »سی« 
ســهراب پورناظری رقم می زند و قرار بود در این پروژه همایون 

شجریان هم حضور داشته باشد که این همکاری منتفی شد.

حذف تدریجی عاقه مندان به تئاتر و موسیقی 
این افزایش بلیت با توجه به افزایش قیمت ها در همه کاالهای 
مصرفی و به دنبــال آن اقالم فرهنگی حرف تکراری اســت، اما 
تنها نکته قابل توجه و تامل این اســت که از این به بعد خیلی از 
عالقه مندان به کنسرت و تئاتر نمی توانند هر ماه و حتی هر دو ماه 
به سالن های سینما و تئاتر بروند و تئاتر و موسیقی به مرور از سبد 

فرهنگی خیلی از خانواده ها حذف شده و خواهد شد.

تجربه »سی« و »سی صد« در سعدآباد
با اینکه افزایش قیمت در کنسرت ها دیده می شود، این چند روز 
 قیمت بلیت نمایش – کنسرت »سی صد« سر زبان ها افتاده است؛ 
کنسرت- نمایشــی که قیمت بلیتش از 7۰هزار تومان شروع 
می شود و تا ســقف 695هزار تومان هم می رسد. محل اجرای 
کنسرت - نمایش فضای باز کاخ سعدآباد است؛ جایی که یادآور 
اجرای نمایش »سی« با همکاری مشترک همایون شجریان و 
سهراب پورناظری در ســال96 بود. آن موقع هم به نسبت تورم 
همان سال، قیمت بلیت »سی« خبرساز شد و در نهایت با حضور 
تماشاگران زیاد روی صحنه رفت؛ هر چند آن زمان هم خیلی ها 
دوست داشتند و نتوانستند به تماشای نمایش بنشینند. حاال هم 

خیلی های دیگر نمی توانند به تماشــای این کنسرت - نمایش 
بروند! نمایش »سی« با آواز همایون شجریان و نوای  ساز سهراب 
پورناظری و بازی صابر ابر، بهرام رادان، سحر دولتشاهی، دلنیا 

آرام، مهدی پاکدل، بانیپال شومون و حسین صوفیان اجرا شد.

»سی صد« در جواب »سیصد«
بعد از 5سال، سهراب پورناظری این بار با کارگردانی امیر جدیدی 
قرار است کنسرت - نمایش »سی صد« را که به گفته سازندگانش 
پاسخی به پروژه ضد ایرانی »سیصد« است از اواخر خرداد اجرا 
کند. »سی صد« براســاس نوشــته ای از ری بردبری طراحی و 
تدوین شده است و به موضوع کتاب سوزی و نسل کشی مغول ها 

در نیشــابور می پردازد. در این پروژه تهمورس پورناظری، برادر 
سهراب هم حضور دارد و ســهراب پورناظری امیدوار است این 
پروژه را هر سال ادامه دهد. امیر جدیدی در مقام کارگردان هم 
درباره حضورش می گوید: »من عالقه عجیبــی به کارگردانی 
نداشتم، اما چون این پروژه درباره ایران است و چون دوست دارم 
کار مثبتی برای کشورم داشته باشم، به همین دلیل عالقه مندم 

کارهایی را انجام دهم که بتواند مورد توجه قرار گیرد.«

سی صد چقدر پیش فروش داشته؟
روزهای خرید بلیت این کنسرت – نمایش در سایت اعالم شده 
و نشان می دهد که هنوز خرید بلیت هایش کامل نشده و جایگاه 
تماشــاگران فروش کاملی در فضای باز کاخ سعدآباد به دست 
نیاورده است. کف بلیت این کار 7۰هزار تومان است که براساس 
جایگاه های مختلف به 15۰ و 17۰هزار تومان می رسد. جایگاه 
اصلی 695هزار تومان است و البته به نظر هر جایگاه مشخص شده 
قیمت مختلفی دارد که از 6۰۰هزار تومان شروع می شود. برای 
جایگاه های میانی هم قیمت بلیت 3۰۰ تا 5۰۰هزار تومان تعیین 
شده که وقتی اقدام به خرید می کنید این رده قیمت در 3روز اول 
اجرا تقریبا پر شده است. با توجه به تعیین قیمت بلیت توسط 
گروه اجرایی، انگار تالش شده که دست تماشاگر برای خرید با 
توجه به بودجه ای که دارد باز باشد، اما به طور حتم تماشاگری 
که در جایگاه 7۰هزار تومانی نشســته نمی تواند لذت تماشای 
کنســرت – نمایش را به اندازه کســی که در جایگاه 7۰۰هزار 
تومانی نشسته تجربه کند. با این حال قرار است این کنسرت – 
نمایش با همه ستارگانش اجرا شود و اگر کسی می خواهد برای 
تماشای این کار ساعت21 به کاخ سعدآباد برود، حتما لباس گرم 

همراه داشته باشد!

مرگ تدریجی تماشاگران کنسرت
افزایش قیمت بلیت کنسرت سبب شده که این محصول از سبد فرهنگی خانواده ها حذف شود

فهیمه پناه آذرموسیقی
روزنامه نگار

مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری 
حجت االسالم سیدمحمود دعایی

مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری یار 
دیرین امام)ره( به شرح زیر است:

  دوشــنبه ۱۶ خرداد پس از نماز 
 مغرب و عشاء مراســم وداع با یار 
دیرین امام )ره( در حسینیه شماره۱ 

 جماران
  ســه شــنبه ۱۷ خرداد  مراســم 
اقامــه نماز بــر پیکــر آن مرحوم 
 توســط یادگار امام )ره( آیت اهلل حاج

ســید حســن خمینی در موسسه 
اطاعات و انتقال پیکر برای خاکسپاری 

به حرم مطهر امام خمینی )ره(.


