
به  باتوجه  گفت:  بامداد  موسیقی  گروه  سرپرست 
حمایت هایی که اخیراً در جهت برگزاری کنسرت در مشهد 

صورت گرفته، به آینده موسیقی در این شهر امیدوارم.
فعلی  وضعیت  درباره  ایسنا  با  گفت وگو  در  مرتضوی  ساالر 
موسیقی در استان خراسان رضوی گفت: درحال حاضر وضعیت 
موسیقی استان بعد از تغییر و تحوالتی  که در اداره  کل داشتیم، 
از  بعد  که  بزرگی  اتفاق  هم چنین  است.  شده   امیدوارکننده تر 
گذشت چندین سال رخ داد، اجرای کنسرت گروه بامداد در تیر 
ماه، با هم کاری و خوانندگی استاد حسام الدین سراج بود که به 
مدت سه شب و در شش نوبت در مشهد برگزار شد. می توان 
گفت در این زمینه، گروه بامداد مورد حمایت  آقای دکتر مروارید، 
افراد دیگر مانند جناب  ارگان ها و  مدیرکل جدید و یک سری 

دادستان بوده  است که این اتفاقی امیدوارکننده است.
وی اظهار کرد: باتوجه به این که در سالیان قبل، ما در فضاهایی 
اجرای موسیقی ایرانی و فاخر داشتیم که به نوعی دیده  نمی شد، 
زمینه برای گسترش موسیقی های ناسازگار با فرهنگ ایرانی باز 
شده بود؛ تا این حد که مشهد تبدیل به قطب اول موسیقی 
اجرای  از  بعد  خوشبختانه  اما  شد،  رپ  باالخص  و  زیرزمینی 
کنسرت در مشهد می توان گفت چشم اندازی مثبت در این زمینه 

به وجود آمد.
مرتضوی بیان کرد: از طرف ارگان هایی که وظیفه اصلی آن ها 
تامین بودجه است و از لحاظ اقتصادی و مالی هم بودجه ای برای 
آن ها در جهت به کارگیری در این امر تعریف شده، هیچ حمایتی 
وجود ندارد و تمامی هزینه ها به طور شخصی پرداخت می شود و 
هیچ گونه تضمینی جهت برگشِت هزینه وجود ندارد. تمام امیدمان 
این است با استقبال مردم و پس از بلیت فروشی، بتوانیم هزینه ها 
را جبران کنیم. هم چنین می توان گفت تمامی اقدامات مانند 
هزینه های سالن، پوسترهای تبلیغاتی و ... در این زمینه به  عهده 
خود ماست و این تالش ها به صورت خودجوش و برگرفته از عشقی 

است که به موسیقی داریم.
سرپرست گروه موسیقی بامداد اظهار کرد: با توجه به این که 
متاسفانه اکثر تهیه کنندگان در بحث موسیقی دید کاسب کارانه و 
مالی به این قضیه دارند، به  سراغ ژانرهایی از موسیقی می روند که 
برای آن ها درآمدزایی داشته  باشد؛ هم چنین به علت بی مهری ای 
که در این چند سال نسبت  به موسیقِی ایرانی شده، متاسفانه 

گرایش مردم به سمت موسیقی های پاپ رفته  است.
وی خاطرنشان کرد: انتظار اولیه ما از ارگان های دولتی تامین 
می خواهیم  و  اعتمادسازی هستیم  خواستار  ما  نیست،  هزینه 
مسئوالن به هنرمندان اعتماد کنند و دسِت هنرمندان را در این 
زمینه باز بگذارند تا هنرمند بتواند هنری که به دست آورده را به 
جامعه ارائه دهد. مشهد به  عنوان یک کالن شهر نباید شهری باشد 
که پنج سال فاقد اجرای صحنه ای باشد و بعد تبدیل به قطب 

موسیقی رپ شود. این قضیه برای من و دوستانم که در زمینه 
موسیقی ایرانی فعال هستیم رنج آور است؛ زیرا می توانیم آثار بسیار 
خوب و فاخری را ارائه  دهیم، اما متاسفانه اعتماد در این زمینه 

ایجاد نشده  است.
مرتضوی تاکید کرد: هم چنین موسیقی های زیرزمینی بسیار 
راحت و به  طور غیررسمی در حال ضبط و انتشار هستند و جوانان 
به  سمت این نوع موسیقی گرایش پیدا می کنند که با این رویه، به  

معنای واقعی موسیقی ایرانی دچار آسیب می شود.
مقاالتی که  بامداد عنوان کرد: در  سرپرست گروه موسیقی 
در روزنامه شرق و خراسان با عنوان  مشهد و موسیقی، بایدها و 
نبایدها، تهدیدها و فرصت ها به چاپ رسانده  بودم این امر را بازگو 
کردم که برخی سبک های موسیقی غربی مانند راک، پاپ، رپ و 
... - ضمن احترام به هر کسی  که به این سبک ها عالقه مند است، 
باعث نگرانی جامعه شناسان و روان شناسان کشورهای غربی شده 

است؛ زیرا باعث پرخاشگری و یک سری مسائل روانی می شود.
وی مطرح کرد: با توجه به  این که خراسان مهد موسیقی مقامی 
و ایرانی با پشتوانه ُحَکمایی است، حرف های بسیاری در زمینه 
موسیقی خواهد داشت، هم چنین افرادی مانند ابونصر فارابی، 
موسیقی  درخصوص  سینا  ابوعلی  حتی  و  مراغه ای  عبدالقادر 
ایرانی مقاله هایی را به نگارش و ثبت رسانده اند و می توان گفت 
بنیان گذاران این نوع موسیقی بوده اند. موسیقی ایرانی بسیار غنی 
است و از جهتی کالم و اشعار این نوع موسیقی اشعار بزرگانی 

گفت  می توان  است.   ... و  نظامی  حافظ، سعدی،  موالنا،  مانند 
در این موسیقی از کالم بزرگان و عرفا استفاده می شود، پس 
خروجی این موسیقی قطعاً مشخص و مثبت خواهد بود که باعث 
تلطیف و آرامش فضای جامعه و هم چنین گسترش معنویت در 
جامعه خواهد شد. مرتضوی اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری 
از محققان حوزه جامعه شناسی نگران ترویج و گسترش خشونت 
نزاع های خیابانی  آمار  در مشهد هستند؛ حتی  پرخاشگری  و 
بسیار زیاد شده  است و این به  علت کمبود جلوه ی هنر در مشهد 
است، پس موسیقی می تواند فضای شهر و جامعه را تلطیف کند. 
هم چنین باید گفت ما بیش از آن که از عدم حمایت مالی ناراحت 
باشیم، از عدم حمایت های معنوی در این زمینه ناراحت هستیم و 
راه حل برطرف  کردن این مشکالت، اعتماد و نگاه همراه با تعامل 
و مهربانِی مسووالن به موسیقی کشور است. باید فضاسازی الزم 
در جهت ارائه موسیقی هایی مانند ایرانی و مقامی که با فرهنگ 
ایرانی سازگار است را انجام دهند. موسیقی در فضای روانی جامعه 
تاثیر مستقیم دارد و پدیده بسیار مهمی به شمار می آید؛ یعنی 
بی توجهی به موسیقی باعث بازشدن فضا برای ترویج و گسترش 

موسیقی های غیررسمی است.
باتوجه به اجرای  بیان کرد:  بامداد  سرپرست گروه موسیقی 
کنسرت توسط گروه بامداد، مایل هستیم این کنسرت را در مناطق 
و شهرهای مختلف برگزارکنیم. اگر هم کاری ها و تعامالت الزم در 
این زمینه بیشتر باشد می توانیم این امر را اجرایی کنیم. هم چنین 

برای برنامه های بعدی نیز ایده هایی داریم، تا بتوانیم با چهره های 
خوِب موسیقی ایرانی وارد تعامل و هم کاری شویم که هنوز به 
قطعیت نرسیده است. باتوجه به این که صحبت های مقدماتی با 
نیشابور در جهت اجرای این کنسرت انجام شده، شاید الزم باشد 
که مسئوالن این شهرستان با دید مثبت و بازتری به این مسئله 
نگاه کنند؛ همان طور که مسئوالن شهر مشهد اعتماد کردند و ما 
توانستیم به این اعتمادسازی پاسخ مثبت دهیم؛ امیدوارم که این 
تغییرات مثبت در زمینه موسیقی برای اجرای کنسرت در دیگر 
شهرها و مناطق نیز ایجاد شود. وی خاطرنشان کرد: این گروه از 
سال۸۱ به  طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است؛ هم چنین 
جزو گروه های قدیمی موسیقی مشهد بوده و سابقه گروه مشخص 
است؛ ما کنسرت های بسیاری در مشهد و در شهرهای مختلف 
از کشور و فستیوال های معتبر خارجی  ایران، حتی در خارج 
داشته ایم. مرتضوی اظهار کرد: به کارگیرِی ایده، در زمینه موسیقی 
برگرفته از عشق به موسیقی خواهد بود؛ من به شخصه به  عنوان 
سرپرست گروه و هم چنین سایر اعضای گروه باید بگوییم که 

موسیقی، مخصوصاً موسیقِی ایرانی، مبتنی بر عشق است.
سرپرست گروه بامداد در پایان گفت: همه هنرهای ایرانی در 
تمام زمینه ها با بحث عرفان و عشق تنیده شده اند و این موضوع 
برای موسیقی ایرانی حقیقتی ُمَسلَّم است و من معتقدم در مشهد 
این شهر  زیرا  اجرا شود؛  فاخرترین موسیقی ها  و  بهترین  باید 

شایسته بهترین هاست.
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ابراهیم حقیقی دبیر جشنواره فجر شد

ابراهیم حقیقی حکم خود را برای دبیری جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
دریافت کرد.

به گزارش ایسنا، سید مجتبی حسینی، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
طی حکمی »ابراهیم حقیقی « را به دبیر یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی 

فجر منصوب کرد.
حسینی در این حکم آورده است: با استناد به بند ۳ از فصل دوم آیین نامه 
برگزاری »جشنواره هنرهای تجسمی فجر« و با توجه به نظر اعضای محترم شورای 
سیاستگذاری این جشنواره و نیز تجارب ارزنده جنابعالی در حوزه هنرهای تجسمی، 
به موجب این حکم به عنوان دبیر یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 

منصوب می شوید.
وی در ادامه نوشته است: امید است با همکاری و همفکری هنرمندان، پیشکسوتان 
و صاحب نظران و نیز برنامه ریزی جامع، اصولی و بررسی ادوار گذشته، جشنواره 
یازدهم با کیفیت بهتر و متناسب با انتظار مردم به ویژه جامعه هنری کشور برگزار 
شود. بدیهی است کلیه همکاران و مدیران معاونت امور هنری نهایت همکاری را با 

جنابعالی معمول خواهند داشت.
تهران،   ۱۳۲۸ متولد  هنری،  مدیر  عکاس،  گرافیک،  طراح  حقیقی  ابراهیم 
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری از دانشکده هنرهای زیبای تهران است. وی 
دو دوره رییس هیات مدیره و پنج دوره عضو هیات مدیره انجمن صنفی طراحان 
گرافیک بوده است. حقیقی عضو انجمن مستندسازان سینمای ایران، عضو انجمن 
بین المللی طراحان گرافیک، عضو انجمن عکاسان ایران، عضو شورای عالی و مشاور 
خانه هنرمندان ایران، عضو هیات مدیره خانه سینما و ... بود. او اکنون ریاست شورای 

عالی خانه هنرمندان را عهده دار است.
یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بهمن و اسفند سال جاری در ۱۰ رشته 

برگزار خواهد شد.

باخ و شوبرت به تاالر وحدت می روند

ارکستر سمفونیک رسانه هنر به رهبری امیر پدرام طاهریان ۲۱ آبان ماه در 
تاالر وحدت به روی صحنه می رود.

به گزارش ایسنا، ارکستر سمفونیک رسانه هنر به رهبری امیر پدرام طاهریان ۲۱ 
آبان ماه ۹۷ ساعت ۲۱:۳۰، آثاری از کارل فیلیپ امانوئل باخ، جان ویلیامز و فرانس 

شوبرت را در تاالر وحدت اجرا می کند.
در این اجرا سولیست فلوت: مونا طاهریان و سولیست ویولن: مریم مدنی ارکستر 

را همراهی می کنند.
ارکستر سمفونیک رسانه هنر در سال ۱۳۸۵ توسط امیرپدرام طاهریان بنیان 
گذاری شد،  این ارکستر نخست در قالب ارکستر سازهای زهی فعالیت خود را 
آغاز کرد و سپس در سال های نخست به سرعت گسترش یافت و به طور منظم به 
تمرین و اجرای رپرتوارهای ارکسترال معتبر و گوناگون اهتمام ورزید. از ویژگی هایی 
که این ارکستر را از ارکسترهای مشابه متمایز کرده، ترکیب نوازندگان حرفه ای با 

جوانان است.
آوینی،  هنری،  حوزه  رودکی،  وحدت،  تاالرهای  در  این  از  پیش  ارکستر  این 

فرهنگسرای نیاوران و ارسباران اجرا داشته است.
ارکستر سمفونیک رسانه هنر ۲۱ آبان ماه ساعت ۲۱:۳۰ در تاالر وحدت به روی 

صحنه می رود.

نامزدهای نهایی جایزه ادبی »فمینا« اعالم شد
نامزدهای نهایی جایزه ادبی »فمینا« در بخش رمان های فرانسوی، خارجی 

و آثار غیرداستانی معرفی شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت فرانسوی کالچرباکس، »پادشاه سایه ها« نوشته 
»خاویر کارکاس« )اسپانیا(، »قانون دریا« نوشته »دیوید انیا« )ایتالیا(، »قلب تبدیل 
شده« از »استفن هارتمن« )آلمانی(، »عزیر مطلق من« نوشته »گابریل تلنت« 
)آمریکا(، »کتاب یعقوب« به قلم »اولگا توکارسزوک« )لهستان(، »واکر« نوشته »ثمر 
یازبک« )سوریه( و »ساعت نهم« از »آلیس مک دورمت« )آمریکا(؛ ۷ رمانی هستند 
که در بخش رمان های خارجی جایره ادبی »فمینا« ۲۰۱۸ به عنوان نامزدهای 
از »امانوئل  نیز »آرکادیا«  نهایی معرفی شده اند.  در بخش رمان های فرانسوی 
بایاماک-تام«، »سه فرزند آشوب« نوشته »ایو بیشت«، »برادر روح« به قلم »دیوید 
دیوپ«، »فرانسیس، پرتره ای از یک غایب« نوشته »مایکل فریر«، »حماقت« از 
»پیر گویوتا«، »فالپ« نوشته »فیلیپ النکون« و »رواسی« از »تیفانی تاورنیه« برای 
کسب این جایزه ادبی رقابت می کنند.  در بخش آثار غیرداستانی نیز »تاریخچه 
خلیج آلپ« از »آنتونی دباکو«، »فرانسه بلومو« نوشته »استفن بود«، »روز داخلی« 
از »مارگ دوگان«، »کمیل کلودل« از »کولت فلوس«، »گاسپارد شب« از »الیزابت 
نونز«، »شهروندی در  از »لورنت  نیازمندیم«  به واژگان جدید  د فونتنای«، »ما 
گذشته:دمومکراسی و یهودیان« از »دومنیک شنپر« و »زمانی برای تنفر« از »مارک 
ویتزمن« نیز نامزدهایی کسب جایزه هستند.  سال گذشته »داس« نوشته »فیلیپ 
ژینادا« و »نوشتن برای نجات یک زندگی« از نویسنده آمریکایی »جان ادگار« به 
ترتیب موفق به کسب جایزه ادبی »فمینا« در بخش  آثار فرانسوی و خارجی شدند. 
جایزه  »فمینا« در سال ۱۹۰۴ از سوی گروهی از بانوان نویسنده  فرانسوی با 
همکاری مجله  »فمینا« راه اندازی شد. »آنتوان دوسنت اگزوپری« سرشناس ترین 
نویسنده  برنده  این جایزه است که در سال ۱۹۳۰ برای »پرواز شبانه« موفق به 
دریافت آن شد. برندگان نهایی جایزه ادبی »فمینا« در سال ۲۰۱۸ روز پنجم نوامبر 

) ۱۴ آبان ماه( معرفی می شوند.

اخبار
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اعالم روزهای تعطیل سینما در اربعین
سخنگوی کارگروه اکران وضعیت نمایش فیلم های سینمایی را در روزهای تعطیلی پیش رو اعالم کرد. غالمرضا فرجی به ایسنا گفت: سینماهای کشور روز هفتم آبان ماه به مناسبت اربعین حسینی از ساعت  ۱7به بعد به طور کامل تعطیل هستند 

و سینماها در روز سه شنبه هشتم آبان ماه هم هیچ نمایشی ندارند.  به گفته وی فیلم های کمدی روز دوشنبه هفتم آبان تا قبل از ساعت ۱7 هم اکران نمی شوند و سینماها از روز چهارشنبه نهم آبان ماه دایر خواهند بود.

گفت وگو با سرپرست گروه »بامداد« به خوانندگی سراج

چرا مشهد قطب اول موسیقی زیرزمینی شد؟

مجریان را درست انتخاب کنیم!
»اینکه یک بازیگر مشهور و محبوب را بیاوریم و اجرای یک مسابقه را به 
او بسپاریم ایرادی ندارد، اما اجرای او باید به احوال و فرم آن برنامه کمک 
کند؛ بنابراین باید مجریان را درست انتخاب کنیم، تنها چهره محبوب بودن 

نمی تواند مالک انتخاب مجری باشد.«
تهیه کننده برنامه »دو قدم مانده به صبح« معتقد است که به واسطه اینکه یک 
مجری چندین سال اجرای تلویزیونی انجام داشته و کنار گذاشته شده، نمی توانیم 
بگوییم این حرکت اشتباه بوده، مهم این است که او هنوز قابلیت اجرای متناسب با 

احوال روز و جذب مخاطب فعلی رسانه را داشته باشد.
سعید بشیری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت مسابقات تلویزیونی اظهار 
کرد: این روزها رسانه های متنوع با شکل های پیچیده و جذاب ظهور کرده اند؛ بنابراین 
این عرصه به یک رقابت جدی برای برنامه سازی تبدیل شده است. زمانی که ما درباره 
یک برنامه تلویزیونی صحبت می کنیم، انتظارمان مانند ۱۵ یا ۲۰ سال پیش نیست. 
اگر در آن زمان برنامه ترکیبی یا مسابقه می ساختیم مخاطب امکان مقایسه کار ما با 
دیگران را نداشت. اما در حال حاضر در هر جایی که برنامه جذابی تولید شود، مخاطب 
یا از طریق شبکه های ماهواره ای آن را تماشا می کند یا بریده هایی از آن را در فضای 

مجازی می بیند. 
او درباره ویژگی های مسابقات تلویزیونی بیان کرد: مسابقات تلویزیونی یکی از 
مدل های برنامه سازی ترکیبی است که کارکردهای مختلفی دارد. استانداردهای 
برنامه سازی و مسابقات در جهان خیلی دشوارتر و سطح آن باالتر از ایران است. 
در مسابقات تلویزیونی رقابتی وجود دارد که یک حس تعلیق و هیجان  را ایجاد 
می کند که اتفاق خوبی است. اصلی ترین تفاوت مسابقات تلویزیونی با برنامه های 
گفت وگو محور همین حس هیجان و رقابت است که باعث می شود مخاطب به 
راحتی جذب این برنامه ها شود. تاثیرگذاری این مسابقات باعث افزایش اطالعات 

عمومی مخاطب می شود که ناخودآگاه سلیقه فرهنگی و اجتماعی مخاطب را 
نیز تغییر می دهد.

تهیه کننده برنامه »سفید« اضافه کرد: در گذشته مسابقه ای مانند مسابقه »هفته« 
اجرا می شد که خیلی مورد توجه و استقبال مخاطبان بود و به علت ویژگی ها و 
تشخص فردی زنده یاد نوذری، فضای جذاب و صمیمانه ای داشت. اما در حال حاضر 
اگر این مسابقه با همان شکل و ریتم به روی آنتن برود،  پاسخگو نخواهد بود. حتی 
این مسابقه بعد از آقای نوذری توسط بازیگر توانا و باتجربه ای مانند علیرضا خمسه و 
... اجرا شد، اما جذابیت سری اول را نداشت. بشیری با تاکید بر لزوم پرهیز از تقلید 
و کپی کاری در برنامه های تلویزیونی اظهار کرد: من تصور می کنم که یک برنامه ساز 
همواره باید سعی کند از کپی برداری و تقلید از برنامه های دیگر پرهیز کند. اگر چه 
برنامه های »برنده باش« و »پنج ستاره« در جلب مخاطب نسبتاً موفق هستند اما 
متأسفانه کپی ها نعل به نعل هستند؛ البته هر هنرمند و خالق یک اثر هنری بی تردید 
از آثار و برنامه های دیگر تأثیر می پذیرد و اشکالی هم ندارد، اما این که یک مسابقه 
را نعل به نعل کپی کنید برای من برنامه ساز خوشایند نیست. مسابقه »برنده باش« 
در مجموع برنامه موفق و خوبی است اما به هر حال تشخص هنری و ویژگی مختص 
به خود را ندارد. خالقیت و نوآوری به نسبت نمونه مشابه خود در شکل و ساختار و 
اجرا ندارد . معتقدم اگر شما در حال کپی برداری از یک برنامه هستید می بایست در 

شکل اجرا نوآوری و خالقیت وجود داشته باشد، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.
تهیه کننده برنامه »کافه فیلم« با اشاره به جایگاه مجریان قدیمی و جدید در 
تلویزیون ادامه داد: در برنامه سازی تلویزیون و فضای سینما یک بی رحمی وجود 
دارد، بارها شاهد بوده ایم که چهره های محبوب تلویزیونی و سینمایی پس از مدتی 
فراموش می شوند و به همین دلیل حفظ کردن حضور مستمر یک بازیگر یا مجری 
به هوشمندی نیاز دارد. نمی توانیم به واسطه اینکه فردی چندین سال اجرا کرده و 

کنار گذاشته شده بگوییم این حرکت اشتباه بوده است. یک مجری قدیمی باید خود 
را به روز کند. همچنین نمی توانیم جلوی ایده پردازی، طراحی جدید و آوردن یک 
مجری جدید را بگیریم چون مخاطب نیاز به نوآوری دارد، اما مجری که می خواهد 
یک مسابقه را اجرا کند باید دانش، تخصص و ویژگی مناسب موضوع و فرم آن برنامه 
را داشته باشد. اینکه یک بازیگر مشهور و محبوب را بیاوریم و اجرای یک مسابقه را 
به او بسپاریم ایرادی ندارد، اما آن اجرای او باید به احوال و فرم آن برنامه کمک کند؛ 
بنابراین باید مجریان را درست انتخاب کنیم، تنها چهره محبوب بودن نمی تواند مالک 

انتخاب مجری باشد.
بشیری در پایان به فعالیت برنامه سازی خود اشاره کرد و گفت: من طرحی را حدود 
۲۰ سال پیش در ذهن داشتم به نام »رویاهای آمریکایی« که درباره سینمای هالیوود 

است،  این طرح در شبکه پنج تصویب شده و در حال انجام مراحل اداری است.

شاید بتوان گفت تفاوت عمده  شعر نو فریدون مشیری با 
یگران در این بود که برای همه قابل فهم است.

 به گزارش ایسنا، فریدون مشیری در ۳۰ شهریورماه سال ۱۳۰۵ 
در تهران و در خانه ای که افرادش دوستداران شعر و ادب پارسی 
هستند، به دنیا آمد. پدربزرگ او، میرزا جوادخان مؤتمن الممالک از 

شاعران زمان ناصری بود.
فریدون مشیری با حکایات سعدی، غزلیات حافظ و حماسه 
فردوسی بزرگ شد. خانواده مشیری سال ۱۳۱۳ به علت ماموریت 
کاری ره سپار مشهد شدند و پس از مدت هفت سال سکونت در 
مشهد، در سال ۱۳۲۰ به دلیل حمله  متفقین و آشفتگی اوضاع به 

تهران بازگشتند.
فریدون مشیری در دوران شاعری خود، در هیچ عصری دست از 
کار نکشید و شعرش بازتابی از همه  مظاهر زندگی و حوادث جهان 
گذشته و همواره، و ستایش گر خوبی و پاکی و زیبایی و بیان گر 

همه  احساسات و عواطف انسانی بوده است.
او سرودن شعر را از ۱۵سالگی آغاز کرد و در ۱۶ سالگی غزلی را 

با انگیزه  واقعه شهریور ۱۳۲۰ سرود:
بیا که تیر نگاهت هنوز در پر ماست
گواه ما پر خونین و دیده تر ماست

دلی که رام محبت نمی شود دل توست
سری که در ره مهر و وفا رود سر ماست

به پادشاهی عالم نظر نیندازیم
گدای درگه عشقیم و عشق افسر ماست

فریدون مشیری در سن ۱۸ سالگی هم زمان با تحصیل در سال 
آخر دبیرستان، در اداره پست و تلگراف استخدام شد و در همین 
زمان، شعر »فردای ما« از فریدون مشیری در »روزنامه ایران ما« 
به چاپ رسید. سپس در آموزشگاه فنی وزارت پست و تلگراف 
مشغول تحصیل شد. انجام کار اداری و کارهای مطبوعاتی، در ادامه 

تحصیلش مشکالتی ایجاد می کرد.
مشیری کار در مطبوعات را رها نکرد و در سال ۱۳۳۲ مسئول 
صفحه ادبی مجله روشنفکر شد؛ بسیاری از شاعران مشهور معاصر، 
اولین بار با چاپ شعرهایشان در این صفحات معرفی شدند. در 

همین زمان شعرهایش در مجله  سخن هم به چاپ می رسید.
فریدون مشیری بعدها تایید و تشویق دکتر خانلری، مدیر مجله  
سخن و دکتر رحیم مصطفوی مدیر مجله  روشنفکر را از عوامل 
موثر پیشرفت و موفقیت خود در کار شعر و ادبیات عنوان کرد. 
مشیری در سال های پس از آن نیز تنظیم صفحه شعر و ادبی مجله 

سپید و سیاه و زن روز را برعهده داشت.
نام »تشنه  با  را  این شاعر در ۱۳۳۴ نخستین دفتر شعرش 
طوفان« در ۲۸ سالگی با مقدمه »محمدحسین شهریار« و »علی 
دشتی« منتشر کرد که نیمی از آن شعر کالسیک و نیم دیگر شعر 
نو بود؛ اما شاید بتوان گفت تفاوت عمده  شعر نو فریدون مشیری با 

دیگران در این بود که برای همه قابل فهم است.
معروف ترین اثر فریدون مشیری شعر »کوچه « نام دارد که در 

اردیبهشت ۱۳۳۹ در مجله »روشنفکر« چاپ شد.
قسمتی از شعر »کوچه«

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم
همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم
شدم آن غاشق دیوانه که بودم

در نهانخانه  جانم گل یاد تو درخشید
باغ صد خاطره خندید

عطر صد خاطره پیچید
به عرفان و تصوف  به عالقه ای که فریدون مشیری  با توجه 
»شیخ  به  منسوب  ماجرا   ۱۰۰ از  ای  مجموعه  داشت،  ایرانی 
یکسان  و  نگریستن  »یک سو  عنوان  با  را  ابوسعیدابوالخیر« 
نگریستن« و با مقدمه ای به قلم دکتر »جوادنوربخش« در اوایل 

دهه ۱۳۴۰ منتشر کرد.
کوچه«  و  »ابر  موفقیت آمیز  چاپ  از  که  سال  هفت  از  پس 
می گذشت، مشیری در سال ۱۳۴۷ دفتر »بهار را باور کن« را به 
چاپ رساند و بعد »کتاب های مروارید مهر« در سال ۱۳۵۵ و »از 
خاموشی« را در سال ۱۳۵۷ به چاپ رساند. فریدون مشیری در 
سال های دهه ۵۰ به عضویت شورای موسیقی و شعر رادیو در آمد.

این شاعر توجه خاصی به موسیقی ایرانی داشت و به همین 
دلیل عضویت شورای موسیقی و شعر رادیو را پذیرفته بود. او 
از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ در کنار افرادی چون هوشنگ ابتهاج، 
سیمین بهبهانی و عماد خراسانی، سهمی بسزا در پیوند دادن شعر 
با موسیقی و غنی ساختن برنامه  »گل های تازه« رادیو ایران آن 

سال ها داشت.

در سال ۱۳۷۶ فریدون مشیری به دعوت دوستدارانش سفری 
به اروپا و ایاالت متحده آمریکا کرد و هرجا که پا می گذاشت مورد 
استقبال ایرانیان مقیم خارج از کشور قرار می گرفت. او با این که 
تحت نظر پزشک بود، در شب های شعری که برایش ترتیب داده 
می شد شرکت می کرد و بدون احساس خستگی دو ساعت و گاه 
بیش تر برای عالقه مندانش شعر می خواند و فقط در ایاالت متحده 
در ۲۴ شهر برنامه اجرا کرد. همچنین در سال ۱۳۷۸ طی سفری 
به سوئد در مراسم شعرخوانی در چندین شهر از جمله استکهلم و 

مالمو و گوتبرگ شرکت کرد.
مشیری درآمد آخرین شب شعرش در آمریکا را به سازمان کمک 
به معلولین »کهریزک« اهدا کرد و با وجود کسالت در این جلسه 
که در شب ۱۱ ژانویه ۱۹۹۸ در لس آنجلس برگزار شد، حضور 
یافت. درآمد آن شب حدود ۱۲۰۰۰ دالر بود که نیمی از آن، از 
فروش شعرهایی که او به خط خود می نوشت و به عالقه مندانش 

هدیه می داد، بود.
فریدون مشیری در ۱۰ سال آخر عمرش آن قدر پرکار شده بود 
که از مجموع ۱۲ دفتر چاپ شده از وی، شش دفتر مربوط به ۱۰ 
سال آخر عمرش است که از دیار آشتی ۱۳۷۱، آه باران ۱۳۷۱، 
با پنج سخن سرا ۱۳۷۲، لحظه ها و احساس ۱۳۷۶، آواز آن پرنده 

غمگین ۱۳۷۷ و تا صبح تابناک اهورایی ۱۳۷۹ هستند.
فریدون مشیری سال ها از بیماری رنج می برد و در بامداد سوم 
آبان ماه ۱۳۷۹ در سن ۷۴ سالگی در تهران دیده از جهان فروبست. 

مزار او در بهشت زهرا، قطعه  هنرمندان است.

فریدون مشیری؛ شاعری که برای همه قابل فهم است


