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اختالف طبقاتیدر محفلشاعران نامدار!

پیک خبر
برگزاری حراج «باران»

با آثاری از دوره تیموری
تا قاجاریه

کدام شاعران بزرگ فارسی ،زندگی الکچری و کدام یک زندگی فقیرانه داشتند؟
شاعران زیادی آمده و رفتهاند؛ شاعرانی که بعضیهایشان به کانونهای قدرت و ثروت وصل بودند و پولشان از پارو باال
گروه ادب و هنر -در طول تاریخ ادبیات فارسی،
ِ
میرفته است و در مقابل ،شاعرانی که از این کانونها دل کندند و به درآمد بخور و نمی ِر خود قناعت کردند یا از همان ابتدا راه خودشان را رفتند و صورتشان را با سیلی سرخ
زندگی پرزرق
کردند و حاضر نشدند منت کسی روی سرشان باشد .در این مطلب نگاهی داریم به وضعیت مالی و اقتصادی چند شاعر نامدار کالسیک فارسی؛ آنهایی که
ِ
و برقی داشتهاند و آنهایی که در فقر و تنگدستی روزگار میگذراندهاند.
▪عنصری بلخی

حراجتخصصیخطوخوشنویسی،هنرهایایرانی
و اســامــی ،بــه زودی در مــرکــز همایشهای
بینالمللیرایزنبرگزارمیشود.محبوبهکاظمی
دوالبی بنیانگذار و مدیر حراج باران با اعالم این
خبرگفت:بخشنمایشگاهیحراجکهمجوزهای
آنازدووزارتخانهصنایعدستی،میراثفرهنگیو
گردشگریوفرهنگوارشاداسالمیدریافتشده
است،عصرسهشنبه،بیستویکمآبان،درمکانیاد
شده ،آغاز به کار میکند و تا پنج شنبه در معرض
تماشای عالقهمندان خواهد بود .در این دوره71
اثر کهن که قدمت برخیشان به بیش از یک قرن
میرسد ،آثــاری که از سده دوم هجری قمری تا
دورههای تیموریه ،صفویه ،افشاریه ،زندیه و قاجار
را در بر میگیرد و هر یک زوایای پنهانی از بزرگی
هنرایرانیاسالمیرابازتابمیدهد،درکنار23
اثــر معاصر که نمونههایی شاخص از کارهای
استادانمبرزونیزجواناناست،بهدوستدارانهنر
ع ــرض ــه مـــیشـــود .حـــــراج تــخــصــصــی خـــط و
خوشنویسی،هنرهایایرانیواسالمی،درحالی
عصر جمعه  ۲۴آبــان به چهارمین دوره خــود پا
میگذارد که اسفندماه گذشته ،با فــروش ۱۱
میلیارد و  ۷۶۹میلیون تومان ،رکورد خود را ارتقا
دادوبافروشیکجلدکتابتذهیبشده،بهقیمت
هفت میلیارد و  700میلیون تــومــان ،رکــورد
گرانترین اثر به فــروش رسیده در یک حراجی
هنریدرایرانرابهثبترساند.

حجت اشرفزاده
پردانلودترین خواننده مهر

سایت بیپتونز که یک وبگاه بارگذاری موسیقی
فارسیزبان است 20 ،آهنگ برتر ماه مهر  98را
بر اساس باالترین تعداد دانلود کاربران اعالم
کرده است .به گزارش اعتماد آنالین ،در این بین،
نامهای حجت اشرفزاده با آهنگ «ماه بیتکرار
من» ،شهاب مظفری با آهنگ «ستایش» و آرون
افشار با آهنگ «شب رویایی» به ترتیب رتبه های
اول تا سوم را در این فهرست به خود اختصاص
دادهاند .این در حالی است که آهنگ «بندباز» با
صدای محسن چاوشی ،پنجمین آهنگ پردانلود
در ماه مهر شد .ترانه این اثر پاپ را حسین صفا
سروده و آهنگ سازی این کار بر عهده محسن
چــاوشــی اســـت .بــنــابــرایــن گــــزارش ،محسن
ابــراهــیــمزاده ،شهاب مظفری و رضــا بهرام،
خوانندگانی هستند که نامشان در این فهرست
دو بار تکرار شده است.
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یــکــی از شــاعــرانــی که
ث ــروت ــش زبـــانـــزد شــد،
عنصری بلخی ،شاعر
قـــرن چــهــارم و پنجم
اســــــت .ع ــن ــص ــری در
نــخــســتــیــن ســـــاله ــای
پادشاهی محمود غزنوی به دربار او راه یافت و
شاعران محبوب او شد .عنصری در
یکی از
ِ
تعداد زیادی از سفرهای محمود همراهش بود
و در وصف فتحها و پیروزیهای او قصیدههای
زیادی سرود .همینها باعث شد عنصری از
این راه ثروت زیادی به جیب بزند تا جایی که
ظرف و کاسه و قاشق و چنگالش از جنس طال
و نقره بود!
▪ناصرخسرو

سفرنامه ناصر خسرو
یکی از مشهورترین آثار
ایــن نویسنده و شاعر
قرن پنجم هجری است.
ناصرخسرو قبل از رفتن
بــه سفر هفت ســال ـهاش،
مأمور گرفتن مالیات دربار سلجوقی بوده است
و بعد که تصمیم به سفر میگیرد ،آن هم چنین
سفری طوالنی ،بسته به موقعیت و نیازش کار
میکرده و خرج سفرش را در میآورده است .به
عبارتی ناصرخسرو پس از جدایی از دربار و
رفتن به سفر ،به تدریج اندوختهاش را از دست
میدهد و وقتی هم که به شهر و دیــار خود
برمیگردد ،پس از فراز و نشیبهای بسیار به
یمگان بدخشان میرود و در غربت و فقر چشم
از دنیا میبندد.

▪وحشی بافقی

بـــیخـــود نــیــســت که
وحشی ســـروده اســت:
«دوســـــــتـــــــان شــــرح
پــریــشــانــی م ــن گــوش
کــنــیــد /داســـتـــان غم
پنهانی من گوش کنید»! از
مالی وحشی بافقی ،شاعر مشهور
قضا اوضاع ِ
قرن دهم هجری هم چندان تعریفی نداشته
اســت .او در جوانی از بافق به یزد رفت و در
آنجا تحصیل کرد و بعد از چند سال از کاشان
سر درآورد و در آ نجــا به شغل مکتبداری
مشغول شد .وحشی بافقی روزگار خود را با
سختی و تنگدستی و تنهایی سر کرد؛ به طوری
که از خواندن اشعارش هم به خوبی حس و
حالش را درک میکنیم.
▪مسعود سعد سلمان

مسعود سعد سلمان که
به حبسیههایش معروف
اســت ،یکی از شاعران
قرن پنجم هجری است.
او پدری ثروتمند داشت
که به عنوان سفیر دستگاه
غزنویان در هند مشغول کار بود .مسعود هم به
واسطه اعتبار و موقعیت پــدرش وارد دربار
غزنویان شد اما بخت با او خیلی یار نبود؛ تا
جاییکهقسمتیازعمرشرادرزندانگذراند.
مسعود سعد سلمان را مــیتــوان یکی از
آقازادههایی به شمار آورد که خیری از ثروت و
موقعیت پدرشان ندیدند و فقط رنج و سختی و
گرفتاری نصیبشان شد.

▪رودکی سمرقندی

رودکی سمرقندی ،پدر
شعر فــارســی در دربــار
سامانیان که حاکمانی
فرهنگدوست بودند،
بسیار محبوب بود و از این
راه به ثروت فراوانی رسید
اما در سالهای پایانی عمرش کمتر مورد توجه
بودوبههمیندلیلدرآمدچندانیهمنداشت.
یکی از داستانهای شیرین تاریخ ادبیات
فارسی به سرودن شعر معروف رودکی با این
مطلع بــرمـیگــردد« :بــوی جــوی مولیان آید
همی /یاد یار مهربان آید همی».
▪فردوسی توسی

محمود غزنوی فقط به
شــاعــرانــی ک ــه مـــدح و
مجیزش را میگفتند،
الــتــفــات داشــــت و به
شاعرانی مانند فردوسی
بیمحلی میکرد .پس از
چند سال از آغاز سرایش شاهنامه ،زمانی که
فردوسی بــرای ادامــه راه تقریب ًا تهیدست و
بیچیز شده بود و از محمود درخواست کمک
کــرد ،او خیلی توجهی نکرد و بعد از پایان
سرودن شاهنامه هم وقتی فردوسی به دربار
محمود رفت و کتابش را تقدیم کرد ،محمود
آنقدر از کا ِر او ایراد گرفت که فردوسی بی هیچ
حرفی بیرون آمد و سرانجام در تنهایی و فقر از
دنیا رفــت .گفته میشود سلطان محمود از
کــارش پشیمان میشود و تصمیم میگیرد
برای قدردانی از فردوسی هدیهای به او بدهد،
اما وقتی مأموران او با هدیه از راه میرسند که

۱۱
ادبی

معرفی نامزدهای
بخش مستندنگاری
جایزه جالل آلاحمد

پیکر فــردوســی را از دروازه شــهــر بــیــرون
میبردند.
▪منوچهری دامغانی

منوچهری دامــغــانــی،
شاعر قرن چهارم و پنجم
هــجــری کــه بــه «نقاش
طبیعت» هــم معروف
است ،از نظر مالی وضع
بــدی نداشته اس ــت .این
شاعر که خیلی هم خوش گذران بوده ،قصاید
مدحی فراوانی در وصف امیران و حاکمان
درب ــار غــزنــوی س ــروده و از ایــن راه سرمایه
فـــراوانـــی بــه دســـت آورده اســـت .یــکــی از
مشهورترین اشعار منوچهری مسمطی است
با این مطلع« :خیزید و خز آرید که هنگام خزان
است /باد خنک از جانب خوارزم وزان است»؛
این مسمط مشهور در مدح سلطان مسعود
غزنوی سروده شده است.
▪فرخی سیستانی

فرخی سیستانی ،شاعر
قصیدهسرای قرن پنجم
را مـــیتـــوان یــکــی از
ثروتمندترین شاعران
فارسی گو دانست .او به
واســــطــــه قــصــیــدههــای
یاش در وصف سلطان محمود غزنوی به
مدح 
ِ
پشت
مقام ملک الشعرایی دربار رسید و صله
صله نصیبش شد .فرخی بعد از درگذشت
محمود هم قصید ههای ستایشآمیز خود را
نثار مسعود غزنوی میکرد و همینها باعث
شد تا آخر عمر در ثروت و نعمت زندگی کند.

شاعران کالسیک مهمان چاوشی

برگزاری نمایشگاهی از آثار ممیز

تهران ،میزبان کنسرت «حاال که میروی»

جدیدترین آلبوم محسن
چهره ها
چــاوشــی بــا اشــعــاری از
خواننده
موالنا و سعدی ،پنجم آذر
ماهمنتشرخواهدشد.بهگزارش ایبنا ،در
ابتدا قــرار بود این آلبوم با نام «قمارباز»
منتشرشوداماپسازحواشیبهوجودآمده،نامآنبه«بینام»
تغییر کرد« .قمارباز»« ،بازآمدم» و «ای قوم به حج رفته» با
اشعاریاز«موالنا»،ازقطعاتآلبوم«بینام»هستند.براساس
اعالم تهیهکنندهاینآلبوم،چاوشیرویدوشعرسعدینیز
آهنگ سازی کرده است که این دو قطعه در آلبوم «بینام»
منتشرخواهدشد.قراربودقطعهایباشعرحافظنیزدراین
آلبومباشدکهگویابهدالیلیاینقطعهحذفشدهاست.

نمایشگاهی به مناسبت
چهره ها
چهــاردهمیــن سالگـرد
گرافیست
درگذشت مرتضی ممیز،
روزجمعه( ۲۴آبانماه)درخانههنرمندان
ایران برگزار میشود .به گزارش ایسنا ،در
ایننمایشگاهعالوهبرگزیدهپوسترهایاینهنرمند،آثاری
از جیانپینگهه ،طراحگرافیکازکشورآلماننیزبهنمایش
در می آید .در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه ،این هنرمند
آلمانی سخنرانی خواهد کــرد .نمایشگاه چهاردهمین
سالگردزندهیادمرتضیممیز،از ۲۴آبانتا ۵آذربرقراراست.
مرتضیممیزیکیازمتخصصانطراحیلوگوبود ولوگوی
سازمانملیاستانداردوآتشنشانیازآثارماندگاراوست.

محمد معتمدی اول آذر
چهره ها
ماه ،با همراهی ارکستری
خواننده
بــه رهــبــری محمدرضا
عقیلی،درتاالروزارتکشورکنسرتبرگزار
خواهد کرد .به گزارش مهر ،گروه اجرایی
بعد از برگزاری این کنسرت ،در شهرهای شیراز ،اصفهان و
رشت به اجرای برنامه میپردازند .کنسرتهای یاد شده با
حمایت مرکز موسیقی «ماوا» از نهادهای هنری زیر مجموعه
سازمانهنریرسانهای«اوج»برگزارمیشود.آلبومعاشقانه
«حاال که میروی» با آهنگ سازی فرید سعادتمند و براساس
اشعار محمد مهدی سیار ،از کتاب «رودخوانی» تولید شد و
اسفندسالگذشتهدردسترسمخاطبانقرارگرفت.

هیئت داوران بخش «مستندنگاری» جایزه ادبی
جاللآلاحمد،اسامیپنجنامزدراهیافتهبهمرحله
نهایی این بخش را اعالم کرد .به گزارش فارس،
نــامــزدهــای ایــن دوره بــه ترتیب الفبا عبارتند
از«:اردوگــاه اطفال» به قلم «احمد یوسفزاده» از
انتشارات ســوره مهر« ،دســت نیافتنی» به قلم
«عــلـیرضــا حــیــدری» و «طــاهــا صــفــری» از نشر
گلگشت«،سرزمینخارجازنقشه»خاطراتعجیب
یک معلم بر اساس زندگی عزیز محمدیمنش به
قلم «علی نورآبادی» از موسسه انتشارات قدیانی،
«قــطــاربــاز ،مــاجــرای یک خــط» به قلم «احسان
نـــوروزی» از نشر چشمه و «نقاشی قهوهخانه؛
خاطراتکاظمدارابیمتهمدادگاهمیکونوس»به
قلم «محسن کاظمی» از انتشارات سوره مهر .این
پنجاثربهداوریمرتضیسرهنگی،ساسانناطقو
میثمامیریبهمرحلهنهاییدوازدهمیندور هجایزه
ادبیجاللآلاحمدراهپیداکردهاند.

ستایش نویسنده آمریکایی
از شعر حافظ

آندره آسیمان ،نویسنده آمریکایی کتاب پرفروش
«مرا با نامت صدا کن» ،میگوید دیوان حافظ از
کتابهایی است که همواره روی میز کنار تختش
قرار دارد .به گزارش ایبنا ،آندره آسیمان که سال
 1951درشهراسکندریهمصربهدنیاآمدهواستاد
تئوریهای ادبی در دانشگاه نیویورک است ،در
پاسخ به ســؤال روزنــامــه نیویورکتایمز که چه
کتابهایی را همواره روی میز کنار تختش قرار
میدهد ،گفته یکی از آنها دیوان حافظ است .از
غزلهای حافظ ،دهها ترجم ه در  200سال اخیر
به زبــان انگلیسی منتشر شده که آخرین آنها
ترجمهای است از رابرت بالی ،شاعر آمریکایی و
لئونارد ِلویزن ،استاد ادبیات فارسی دانشگاه
اِکستر .این دو در سال  2008میالدی 30 ،غزل
ازحافظرابهانگلیسیترجمهوباعنوان«مالئکبر
در میخانه میزنند» در نیویورک منتشر کردند.

