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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

محرومیت بازیگران نباید به اکران یک فیلم 
لطمه بزند

وزی�ر فرهن�گ و ارش�اد اس�المی تاکید ک�رد: تالش ما این اس�ت که 
محرومیت احتمالی هنرمندان به مجموعه نمایش�ی که ساخته می شود 

لطمه نزند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، محمدمهدی اس��ماعیلی در حاش��یه جلسه 
هیات دولت در جمع خبرنگاران و در پاس��خ به س��والی مبنی براینکه آیا با وجود 
ممن��وع الکار بودن نوید محمدزاده، دو فیلم مرتبط با این بازیگر اکران می ش��ود 
یا خیر؟ تصریح کرد: ت��اش ما این بوده که محرومیت های احتمالی بازیگران به 
اکران و نمایش یک فیلم ضربه و لطمه ای نزند از این رو به همکاران سینمایی هم 

این توصیه را کرده  و خواهم کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در عین حال تاکید کرد: چون نمایش فیلم متعلق 
به تهیه کننده  و مجموعه عوامل فیلم تا سینمادارها می شود بنابراین نگاه کلی 
ما این است که محرومیت های احتمالی هنرمندان به اصل مجموعه ساخته شده 

ضربه نزند.
وی اظهار داش��ت: به موضوع لطمه نخوردن مجموعه های نمایش��ی در صورت 
محرومیت احتمالی هنرمندان مقید هس��تم و در این زمینه به دوستان سینمایی 

نیز تذکر داده و توصیه های الزم را خواهم کرد.  

دل�ش نمی خواس�ت ش�ناخته ش�ود ول�ی 
می گفت قس�مت زیادی از آن چه را می خواهد 
بگوید بلد اس�ت بگوید، یعن�ی راه  حلی برای 
گفتن آن پیدا کرده  اس�ت؛ »سایه« اما به قول 
ش�فیعی کدکنی در چکاد بلندی ایستاده بود 

که به انکار دیگران نیازی نبود.
»من )امیرهوشنگ( تنها پس��ر »آقاخان« ابتهاج 
و »فاطمه رفعت« به ش��مار می رفتم. بعد از من سه 
ت��ا دختر به دنی��ا آمدند و ضمناً یک پس��ر هم قبل 
از من، نیامده رفت. خیلی ب��رای خانواده ام اهمیت 
داش��تم و خیلی عزیزکرده، خودسر، خودرای، لوس 
و از خودراض��ی بار آم��ده بودم! تا دوازده س��یزده 
سالگی من، اگر کسی حال مرا از مادرم می پرسید، 
زارزار گریه می کرد و می گفت که یک پسر دارم که 
آن همه دیوان اس��ت. هرچه می گفتند: خانم جان! 
پس��ربچه ها این طورند و بزرگ می ش��وند، خوب و 
عاقل می ش��وند، می گفت که دگی��ر کی می خواهد 
عاقل ش��ود؟  خیلی اذیت کننده و آزارگر بودم. یک 
بچه ک��م کوچک تر از خود را با طناب می بس��تم و 

از درخت آویزان می کرذم. تحصیات ابتدایی را در 
مدرسۀ عنصری که در ضلع جنوبی باغ سبزه میدان 
ب��ود، گذران��دم؛ بعد مرا گذاش��تند مدرس��ۀ قاآنی 
که پش��ت خانۀ م��ا در س��بزه میدان و آن طرف در 
ت��ه کوچه بود،  بع��د از آن جا برای کاس هش��تم 
به مدرس��ۀ ش��اپور که کاس های چه��ارم و پنجم 
متوس��طه را آن جا خوان��دم. در مورد من می گفتند 
که: او در پی آموختن و یادگرفتن است اما در درس 
و کار مدرسه چندان کوشا و ساعی نیست و زیاد به 
آن توجه نشان نمی دهد. آشپزی، گلدوزی، خیاطی، 
موسیقی، نقاش��ی، مجسمه سازی، ورزش )کشتی و 

وزنه ب��رداری( هر کدام در دوره ی��ی عاقۀ من را به 
خ��ود جلب می کرد. یکی از آن چیزهایی که خیلی 
برایم جالب بود، آش��پزی بود. در همان هشت - ده 
سالگی برای غذا پختن و یاد گرفتن حرص می زدم 
و همواره از درس گریزان ب��ودم. چنان که هنگامی 
که به تهران آمدیم و در مدرس��ۀ تمدن نام نویس��ی 
کردم، در آن جا کاس پنجک متوس��طه را رد شدم، 
بع��د هم دیگر به مدرس��ه نرفت��م و درس خواندن را 
رها ک��ردم«.  به گزارش ایس��نا، آن چ��ه در باال آمد، 
بخش��ی از زیست نامۀ خودنوشت »سایه« است که در 
س��ی وچهارمین شماره از نش��ریۀ »حافظ« )شهریور 
۱۳۸۵( با یک شعر از او منتشر شد و ما به رسم الخط 
خودش منتشر کردیم. امیرهوشنگ ابتهاج، متخلص به 
سایه، بامداد چهارشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۱ پس از ۹۵ 
سال زندگی درگذشت. اما آغاز زندگی شاعری ابتهاج را 
شاید بتوان از »نخستین نغمه ها« دانست؛ او نخستین 
اثرش را با این نام در آغازین روزهای جوانی و در سال 
۱۳۲۵ منتش��ر کرد. پس از این، »گالیا« دست مایۀ 

عاشقانه های »سایه« شد.

آخرین شاگرد زنده نیما درگذشت

هوشنگ ابتهاج در »سایه«

مفتون امینی هوشنگ ابتهاج را شاعری کم کار 
و کم فروغی می خواند که البته شعرهای عالی  و 

ماندنی دارد.
این ش��اعر پیشکس��وت در پی درگذشت هوشنگ 
ابتهاج به ایسنا، گفت: قبل از فوت او همه می توانستند 
درب��اره اش حرف بزنن��د اما بعد از فوتش نمی ش��ود 
درباره اش  زیاد حرف زد. بهتر اس��ت س��راغ شاعرانی 
بروید که توده ای بودند یا مدتی در آنجا حضور داشتند، 

آن ها بهتر می توانند حرف بزنند.
او در عین حال بیان کرد: سایه شاعر پرفروغی نبود و 
شعرهای کمی داشت اما همان شعرهایش درجه عالی 
هستند؛ هم در کاسیک و هم نیمایی. همان شعرهای 
مختصری که گفت، خیلی ارزش��مند است؛ »دیدم و 
می آمد از مقابل من دوش/ خنده ی تلخی نهاده بر لب 
پرنوش/ غم زده چون ماهتاب آخر پاییز/ دوخته بر روی 
من نگاه غم انگیز«، س��رود انقابی او با عنوان »سرای 

امید« هم خیلی قشنگ است.

 امینی با تأکید بر این که شعرهای سایه، شعرهایی 
فصیح، خوش خوان و ماندنی هس��تند، گفت: ابتهاج 
روی ه��م رفت��ه در مقاب��ل اخوان و دیگ��ران الکن 
نیس��ت. او در حد ش��فیعی نیست، ش��فیعی ادیب 
گذش��ته و منتقد معاصر اس��ت. می ت��وان گفت او 
از دوس��ت نزدیکش هم عقب تر اس��ت، شفیعی که 
دوس��ت گرمابه و گلس��تانش بود.  مفت��ون درباره 

این ک��ه خود خاطره ای از ابتهاج دارد یا خیر، گفت: 
خاطره چندانی ندارم. گاه در ش��عرخوانی ها می آمد 
و ش��عر می خواند و همه گوش می دادند. من هم به 
شعرهایش گوش می دادم. او با کسی تعامل نداشت، 

مختصری با شهریار تعامل داشت.
مفتون امینی سال ۱۳۹۲ نیز در ۸۷سالگی خود در 

گفت وگویی با ایسنا گفته بود:
من به جز سهراب سپهری، همه ی شاعران را دیده ام. 
ما پیاده نظام ش��عر نو بودیم؛ ش��اعرانی که در حدود 
س��ال  ۳۳ در پیاده روهای نادری و استانبول پیاده روی 
می کردیم. گروه ما شامل افرادی چون نصرت رحمانی، 
محمد ُزَهری، منوچهر شیبانی، اسماعیل شاهرودی، 
فرخ تمیمی،  ش��هاب ابراهیم زاده، فریدون کار و خود 
من می ش��د. از افراد آن دوره تنها من و سیروس نیرو 
و علیرضا طبایی زنده هستیم. البته کسانی مثل سایه 
)هوش��نگ ابتهاج( هم هستند، اما آن ها در پیاده نظام 

شعر نو نبودند.

دس��تیار وزیر فرهنگ از آمادگی ای��ن وزارتخانه 
برای انتقال و تش��ییع پیکر زنده یاد امیرهوش��نگ 

ابتهاج )سایه( به ایران خبر داد.
به گزارش ایس��نا به نقل از مرک��ز روابط عمومی 
و اطاع رس��انی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��امی، 
محمود ش��الویی، دس��تیار وزیر و مدی��رکل حوزه 
وزارت��ی به نمایندگ��ی از وزیر فرهن��گ در تماس 
تلفن��ی با یلدا ابتهاج، دختر زنده یاد امیرهوش��نگ 
ابتهاج ضمن اباغ پیام تس��لیت دکتر اس��ماعیلی، 
وزیر فرهنگ به ایش��ان، از آمادگ��ی این وزارتخانه 
ب��رای هرگون��ه هم��کاری در انتقال پیک��ر مرحوم 
هوشنگ ابتهاج )سایه( به ایران و تشییع این شاعر 
معاصر در وطن خبر داد. دس��تیار وزیر فرهنگ در 
این زمینه گفت:»»یقیناً سایه یکی از افتخارات شعر 
و ادب کشور ماست و اینک که او را از دست داده ایم 

موجب تاسف و تاثر است.

شالویی در ادامه گفت: از زمان بستری شدن استاد 
سایه در بیمارستان بنا به تاکید وزیر محترم فرهنگ 
ما از طریق خانم یلدا ابتهاج همواره جویای آخرین 
وضعیت سامتی او بودیم. امروز هم بافاصله پس از 
دریافت خبر درگذشت او ، در تماس تلفنی با دختر 
آن زنده یاد، پیام تسلیت وزیر محترم را به خانواده 

اواباغ و مراتب همکاری و همراهی وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��امی را به منظور انتقال پیکر سایه به 

ایران اعام کردیم.
 امیرهوش��نگ ابتهاج )ه�. ا.س��ایه( که درتیرماه 
۱۴۰۱ به دلیل نارس��ایی کلیوی در بیمارستانی در 
ش��هر کلن آلمان بستری و تحت درمان قرار گرفته 
ب��ود، بامداد چهارش��نبه ۱۹ مرداد در ۹۴س��الگی 

درگذشت.
زنده یاد ابتهاج، س��ال ۱۳۰۶ در رشت متولد شد 
و در ۲۰ س��الگی اولی��ن کتابش با نام »نخس��تین 
نغمه ها« را منتش��ر کرد. او سرودن غزل را در کنار 
سرودن شعر در قالب های دیگر سنتی تجربه کرد. 
همچنین نمونه  های موفقی از ش��عر نو در بین آثار 
این شاعر س��ترگ به چشم می خورد. شعر تصنیف 
مش��هور »س��پیده« که با عنوان »ایران ای س��رای 
امید« شناخته می شود، از سروده های ابتهاج است.

مفتون امینی: سایه در مقابل اخوان الکن نبود

اعالم آمادگی وزارت ارشاد برای انتقال پیکر »سایه« به ایران

عصرآزادی / سرویس شهرستانها: شهرداری تبریز 
ب�ا نگاه ویژه اعتقادی، تدارک ویژه ای برای تس�هیل 

سفر زائران اربعین حسینی)ع( در نظر گرفته است.
به گزارش س��رویس شهرس��تانهای عصرآزادی، یعقوب 
هوش��یار در دیدار با رئیس ستاد بازس��ازی عتبات عالیات 
در آذربایجان ش��رقی، ضمن اعام مطلب فوق، اظهار کرد: 
اجتماع بزرگ اربعین حس��ینی)ع( هر س��ال پرش��ورتر از 
س��ال های گذشته جریان دارد. این استقبال پرشور، امسال 
ب��ه واس��طه وقفه های کرونایی چند س��ال گذش��ته، قطعاً 

وضعیت متفاوتی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه برنامه ریزی  اربعین حس��ینی)ع( امسال 
باید از نظر کمی و کیفی، منس��جم تر از س��ال های گذشته 
باش��د، افزود: ش��هرداری تبریز در چند س��ال گذش��ته، با 
فعال سازی موکب جنت الحس��ین)ع( در کربای معلی، در 
خدمت زائران عزیز بوده  و امسال مصمم هستیم با تشکیل 
کارگروه ه��ای عملیاتی و میدانی، در این اجتماع پرش��ور، 
نقش مضاعف ایفا کنیم. ش��هردار تبریز خاطرنش��ان کرد: 
تجربه نش��ان داده نقش مدیران و کارکنان شهرداری تبریز 
در ایام اربعین حسین، با یک شور و شوق قلبی همراه است 
و همین باعث می ش��ود بس��یاری از موانع و مشکات این 

برنامه، سریع تر حل وفصل شود.
yektanet.com

وی ی��ادآور ش��د: خواهرخواندگ��ی تبری��ز و کرب��ا، از 
مزیت های مهمی است که نتایج آن باید در خدمت تسهیل 

زیارت زائران باشد.
هوش��یار تاکید کرد: به عنوان نماینده شهرداران کشور، 

پیش��نهادهای س��ازنده  و اثرگذاری در خصوص بازس��ازی 
عتبات عالیت داریم؛ پیش��نهاد »کس��ر از حقوق کارکنان« 
از جمله این موارد اس��ت که با اع��ان قبلی به کارکنان و 
موافقت پرسنل، از این ماه اجرا می شود؛ این ارقام، هر چند 
کم باشد، می تواند بخشی از کاستی ها را رفع و رجوع کند.

ش��هردار تبریز با بیان اینکه با ش��ناختی که از روحیات 
کارکنان داریم، اطمینان داریم این پیش��نهاد با اس��تقبال 
پرسنل مواجه خواهد شد، افزود: طرح این پیشنهاد در سایر 

ش��هرداری ها و در فاز بعدی، در سایر دستگاه ها و نهادهای 
اجرایی، می تواند روند بازسازی عتبات را تسریع بخشد.

وی با اشاره به اینکه ده ها کشور مسلمان در این اجتماع 
جهان��ی حضور مس��تقیم دارند، اضافه ک��رد: برخی از این 
کشورها نظیر ترکیه و جمهوری آذربایجان دارای پیوندهای 
همسایگی با ایران هستند؛ چهره های خّیر در این کشورها، 
می توانند در کنار گروه های ایرانی، نمایش دهنده وحدت و 

همگرایی در بازسازی عتبات باشند.

هوشیار، نقش مشارکتی ش��هروندان در بازسازی عتبات 
عالیات را یادآور شد و گفت: جامعه پزشکی، صنعتی، علمی 
و سایر تش��کل های صنفی و تخصصی مرجع تبریز، دارای 
انگیزه ه��ای قوی کار ِخیر هس��تند و در ص��ورت آگاهی از 
نیازه��ا و ملزومات بازس��ازی، می توانند بار س��نگینی را از 
دوش ستاد بازسازی بردارند. وی موسسه وقف سردار شهید 
س��لیمانی را نمونه بارز این مشارکت ها خواند که در مدت 
کوتاهی توانس��ت موقوفات قابل توجه��ی را از ایران و چند 

کشور دیگر، در اختیار بازسازی عتبات قرار دهد.
علی حق بیگی، رئیس س��تاد بازسازی عتبات عالیات در 
آذربایجان ش��رقی نیز در این دیدار، با اش��اره به پروژه های 
در دست اجرای این ستاد در کشور عراق، گفت: پنج پروژه 
ب��زرگ در کربای معل��ی و یک پروژه ارزش��مند در نجف 
اشرف، در سال های گذشته توس��ط ستاد بازسازی عتبات 

عالیات اجرا شده است.
وی ادام��ه داد: امس��ال ۳۹ موک��ب با برنامه ه��ای ویژه 
خدماتی و پش��تیبانی، در اجتماع اربعین امام حس��ین)ع( 
فع��ال خواهند بود. رئیس س��تاد بازس��ازی عتبات عالیات 
در آذربایجان شرقی متذکر ش��د: مصمم هستیم با تجمیع 
موکب ها، خدمات رس��انی به زائران اربعین حس��ینی را در 

بستر منسجم و قوی، پیش ببریم.
حق بیگی خواستار عضویت شهردار تبریز در هیئت مدیره 
س��تاد بازسازی عتبات عالیات اس��تان شد و گفت: تجارب 
و ظرفیت های خاص ش��هرداری تبریز، می تواند در تسریع 
برنامه ه��ای اجرایی و همراهی گروه ه��ای مختلف مردمی 

برای بازسازی عتبات تاثیر چشمگیر بگذارد.

 تدارک ویژه شهرداری تبریز برای تسهیل سفر زائران اربعین حسینی
 شهردار تبریز خبرداد :

روزنامه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی و سیاسی
صاحب امتیاز: مؤسسه مطبوعاتی پیمان

مدیر عامل و مدیر مسئول: سید فرید پیمان
رییس هیئت مدیره و سردبیر: دکتر سید وحید پیمان

لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز
گروه 4 رتبه بندی معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

رتبه:58       امتیاز:45/1

نشانی:
تهران - خیابان حافظ نرسیده به زیر گذر حسن آباد - پالک ۹7 - طبقه سوم

صندوق پستی:15875-7184
 آدرس تبریز: خیابان والمان،جنب بن بست یاوری ،

 ساختمان آرکا 51  طبقه اول
 تلفن: 041-35558454

مسئول آگهی ها:0۹124۶۶0043
https// telegram.me /asrazadi.ir :لینک تلگرام

Email:   asrazadi98@gmail.com 
www.asrazadionline.ir

عکس مکث۱۹۸  
سه ستون

ملیکه جواب ها را در ذهنش آماده کرده بود، برای 
همین تا س��وال را شنید، لب باز کرد: " همه یا دو تا 

دارند یا چهارتا !"
ماهرو پرسید : " همه؟"

ملیک��ه گف��ت: " هش��ت پ��ا و هزارپا حسابش��ون 
جداس��ت. تازه هزارپا هم خیلی داش��ته باشه بیست 
سی تا ! هزارتا پا اگه داشته باشه که می شه قّد قطاِر 

تهران تبریز!"
ماهرو گفت: " هر کی هر چندتا که می خواد،  داشته باشه ولی زندگی،  سه 

تا ستون داره؛ راستی و درستی و دوستی!"
نگاهش را از دوردس��ت ها جمع کرد و ادامه داد: " زندگی وقتی رو پایه ی 

درستی بنا بشه، محصولش راستی و بهترین میوه ی نوبرانه ش، دوستیه!"
ملیکه گفت: " ولی این چیزی که من در تابلو می بینم، پایه ش باریکه مثل 

لوله ی قیف و باالش سه تا غّده س!"
ماهرو یاِد استادش افتاد که می گفت: " واسه اینکه دنیا روی پاهایش نیس، 

روی کلّه ش وایساده، کاِر هنرمند اینه که دنیا رو روی پاهاش بایستانه!"
ملیک��ه با خودش زمزمه کرد: ش��اید فقط هنره که می تون��ه آدمو اینجور 

حاضرجواب کنه . . .

تابلو از زنده یاد آیناز احمدزاده

سهراب مهدی پور

 سازمان شهرستان ها از استان های فاقد نماینده
 نماینده فعال می پذیرد.
9و021-66567767


