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شاعران بزرگ ازکجا نان میخوردند؟

ادبی

از چنگ نواختن رودکی تا مالیات گرفتن ناصرخسرو

یک نویسنده جایزهاش
را با رقبایش تقسیم کرد!

گروه ادب و هنر -شاید بعضیها تصور کنند همه شاعران و بزرگان ادبیات فارسی ،کاری نداشتهاند جز نشستن در کنج عزلت و شعر سرودن .اما آنها هم مانند هر آدمی نیاز به کسب
درآمد داشته اند تا نانی به دست بیاورند .یک گروه از شاعران کالسیک فارسی مانند عنصری بلخی و فرخی سیستانی ،صرف ًا با شعر سرودن برای پادشاهان و درباریان و دریافت صله،
ل چند شاعر کالسیک فارسی میخوانید.
روزگار میگذراندند اما عده دیگری از شاعران در کنار فعالیت ادبی ،شغل دیگری هم داشتهاند که منبع درآمدشان بوده است .در ادامه از شغ 
▪رودکی سمرقندی

برندگان جوایز ادبــی  ۱۰هــزار پوندی یادبود
«جیمز تیت بلک» که عنوان قدیمیترین جایزه
ادبی انگلستان را یدک میکشد ،معرفی شدند.
به گزارش ایسنا ،امسال «اولیویا لینگ» برای
نگارش اولین رمانش با عنوان «کــرودو» ،موفق
به کسب جایزه  ۱۰هــزار پوندی بهترین رمان
جایزه «جیمز تیت بلک» شد .او با بیان این که
رقابت در هنر جایی نــدارد ،تصمیم گرفت این
هدیه نقدی را میان نامزدهای نهایی تقسیم
کند .رمــان «کــرودو» روایــتــی از زندگی «ماری
کلوین» ،خبرنگار جنگی آمریکایی است که با
حضورش در مناطق جنگی ،گزارشها و اخبار
دست اول ویرانکنندهترین جنگهای دنیا را از
سال  ۱۹۸۵تا سال  ۲۰۱۲که زمان مرگش فرا
رسید ،مخابره میکرد.

دفتر شعر میالد عرفانپور
با صدای خودش منتشر شد

نسخه صوتی دفتر شعر «دربــاره تو» ،اثر میالد
عرفا نپور ،جدیدترین کتاب صوتی انتشارات
سوره مهر ،با صدای این شاعر رونمایی و منتشر
شد .به گزارش تسنیم ،این مجموعه ششمین
دفتر شعر مستقل میالد عرفا نپور شامل بیش
از  60رباعی اســت که بر اســاس حــال و هوای
مشترکی که برخی اشعار داشتهاند ،به چند فصل
تقسیم شده است .به گفته عرفانپور اشعار این
مجموعه مضامین متنوعی دارد اما رگههایی از
اندیشه های عاشقانه و عارفانه هم در میان تمامی
آنها دیده میشود.

پدرشعرفارسی،یعنی
رودکــــی سمرقندی
عالوه بر شاعری ،در
موسیقی هم مهارت
داشــــتــــه و چــنــگ
م ـینــواخــتــه اس ــت.
گفته م ـیشــود او شعر
مشهورش« ،بوی جوی مولیان» را با آهنگ و
موسیقی برای امیر سامانی خواند و او را آنقدر
تحت تأثیر قرار داد که بدون پوشیدن کفش
سوار اسب شد و به سمت بخارا حرکت کرد.
رودکـــی بــا نــوازنــدگــی و شــاعــری در دربــار
سامانیان درآمد زیادی کسب کرد.
▪خیام نیشابوری

پــــدر حــکــیــم خــیــام
نیشابوری خیمهدوز
بوده و به همین دلیل
به خیام مشهور شده
است اما شغل خود او
اخـــتـــرشـــنـــاســـی و
تخصص اش در نجوم
بوده است .خیام نیشابوری به همراه گروهی از
منجمها ،در ساختن رصــدخــانــه ملکشاه
سلجوقی به کار مشغول بود .عالوه بر این به
درخواست ملکشاه تقویم را هم اصالح کرد و
نامش را تقویم جاللی گذاشت .گفته میشود
این حکیم نامدار ،علوم و فلسفه یونان را هم
درس میداده است.
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سفرنامه ناصرخسرو
یکی از مشهورترین آثار
این نویسنده و شاعر
قــرن پنجم هجری
اســت .ناصرخسرو
قبل از رفتن به 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؛
همان روشــی که امــروزه خیلی از گروههای
ایرانگردی و جهانگردی پیش می گیرند ،به

بازخوانی مدیری هم الکچری شد!
نسترن کاشف -مهران مدیری اینجا،
مــهــران مــدیــری آنج ــا و مــدیــری همهجا.
این جمله واقعیترین مصداق برای بازگو
کردن وضعیت امروز اوست .مدیری عالوه
بــر کــارگــردانــی ســریــال «هــیــوال» در شبکه
نمایش خانگی و تــدارک برنامهای به نام
«شبنشینی» در همین شبکه ،هم
اکنون بازپخش برخی قسمتهای
برنامه «دورهــمــی» از شبکه نسیم را روی
آنتن تلویزیون دارد .با این حال ،او از اجرای
کنسرت هم غافل نبوده و  28مرداد و دیشب
در تــاالر رویــال هتل اسپیناس پــاالس روی
صحنه رفته است .او در این کنسرت آثاری
را اجــرا کــرده که واکنشهای زیــادی را در
شبکههای اجتماعی به دنبال داشته است.

غلط ننویسیم
▪ َاتباع /اِتباع /اِتّ باع

این سه واژه را نباید با هم اشتباه کرد.
َاتباع به معنای «پیروان» است .اِتباع به
معنای «پیروی کردن» استِ .ا ِتّباع هم به
همین معنی است.
▪اثاث /اساس

اثاث به معنای «لوازم خانه» ،اما اساس
به معنای «پی ،پایه و بنیاد» است.
▪تغییر کردن

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

▪ناصرخسرو قبادیانی

بلیت های کنسرت خواننده غیر حرفه ای تا  190هزار تومان فروش رفت

از خالق «بازی تاج و تخت»
تقدیر میشود

جورج آر.آر .مارتین ،نویسنده آمریکایی به پاس
نقش مهمش در عرصه ادبیات فانتزی و علمی-
تخیلی ،از سوی جایزه کتاب ایرلند تقدیر می
شود .به گزارش ایسنا ،این نویسنده برای نگارش
مجموعه رمانهای «ترانه یخ و آتش» که دستمایه
ساخت سریال معروف «بازی تاج و تخت» شده،
به شهرت رسیده است و حاال به سبب بیش از
چهار دهه نقش مهم و تاثیرگذار در عرصه ادبیات
علمی-تخیلی و فانتزی ،جایزه بینالمللی کتاب
ایرلند را طی مراسمی در  ۲۰نوامبر ،در دوبلین
دریافت میکند« .بازی تاج و تخت» (،)۱۹۹۶
«نبرد پادشاهان» (« ،)۱۹۹۸توفان شمشیرها»
(« ،)۲۰۰۰ضیافتی برای کالغها» ()۲۰۰۵
و «رقصی با اژدهــا» ( )۲۰۱۱عنوان پنج کتاب
از مجموعه رمانهای «ترانه یخ و آتش» است که
تاکنون منتشر شد ه و «بادهای زمستان» و «رویای
بهار» نیز ،دو کتاب پایا نبخش ایــن مجموعه
خواهند بود که هنوز منتشر نشدهاند.

▪عطار نیشابوری

از اسم عطار پیداست
که شغلش داروسازی و
داروفـــروشـــی بــوده
اســــت .پــــدر عــطــار
نــیــشــابــوری ،شاعر
بــــزرگ قــــرن هفتم
هجری ،داروفروش بوده
و عطار هم همین شغل را ادامــه داده است.
پیشه عطاری در آن زمان یک جور طبابت هم به
داشتن این
حساب میآمد .به نظر میرسد
ِ
شغل باعث بیرغبتی عطار به دربار پادشاهان،
برای دریافت صله شده است .داستان معروف
درویشی که موجب رفتن عطار به سمت عرفان
شد هم در دکان عطاری او اتفاق افتاد.

امروزه فعل مرکب تغییر کردن به عنوان
فعل الزم و به معنای «دگرگون شدن»
به کار میرود که اشکالی نــدارد ،ولی
باید دانست که تغییر کــردن در قدیم
به صورت فعل متعدی و معادل آن چه
امروزه تغییر دادن گفته میشود ،به کار
میرفته است.

فکر ناصرخسرو در قرن پنجم رسیده بوده و از
آن استفاده می کرده است.
▪فردوسی توسی

ســرایــنــده شاهنامه
فــــــرزنــــــد یــــکــــی از
دهــقــانهــای تــوس
بـــــود .دهـــقـــان در
گذشته بــه کسانی
گفته میشد که آب و
زمین زیــادی داشتند و
جزو قشر مرفه جامعه به حساب میآمدند.
فردوسی هم به پشتوانه همین درآمد فراوان از
امالک پدریاش در پاژ ،سرودن شاهنامه را
آغــاز کرد و همه دارایــیاش را بر سر این کار
گــذاشــت و بــه هــر زحمت و سختی کــه بــود،
توانست آن را به پایان برساند.
▪سعدی شیرازی

شیخ اجــل و صاحب
گلستان و بوستان،
عــــاوه بـــر ایــــن که
شــاعــر و نویسنده
ب ــود ،جها نگردی
هم میکرد و 35سال
از عــمــرش را در سفر
گذراند؛بهقولخودش«بسیارسفربایدتاپخته
شود خامی» .سعدی شیرازی امتیاز بزرگی
نصیبش شد که توانست در یکی از بزرگ ترین
دانشگا ههای عصر خــودش ،یعنی نظامیه
▪مدیری و بازخوانی پشت بازخوانی

 19سال از انتشار اولین آلبوم مهران مدیری
به نام «از روی سادگی» میگذرد .آلبومی
که میتوان آن را در ردیــف ناموفقها قرار
داد .او آلبوم منتشر نشده دیگری با آهنگ
سازی مهیار علیزاده هم در دست دارد که
سرنوشتش تا امروز نامعلوم است .مدیری در
همه این سالها شانس همکاری با بزرگان
موسیقی،مانندفردینخلعتبریوبابکبیات
را در آلبومش داشته و حاال برای کنسرتش
هم نوازندههای درجــه یکی مانند سامان
احتشامی پیانیست را روی صحنه برده است.
ِ
اما این یک روی ماجراست و بازخوانی متعدد
آثار نوستالژیک قدیمی توسط او ،روی صحنه
کنسرت ،روی دیگر ماجرا.
▪واکنشها به بازخوانی مدیری

مدیری در بازخوانی سابقه طوالنی دارد.
او «بیا بریم دشت» که از آثار معروف جنوب
خراسان است و «امشب شب مهتابه» ساخته
علی اکبر شیدا  ،آهنگ ساز دوره قاجار را

بغداد ،درس بخواند و به عنوان خطیب به شام
و حجاز سفر کند.
▪انوری ابیوردی

انــــوری ،شــاعــر قــرن
ششم هجری را به زبان
تـــــنـــــد و تـــــیـــــز و
هـــــجـــــوهـــــایـــــش
میشناسند اما او به
جـــز ایـــنهـــا شــغــل و
هــنــرهــای دیــگــری هم
ِ
اســتــاد قصید هسرایی
داشــتــه اســـت .ایــن
خوشنویسی هم میکرده و در موسیقی هم
مهارت داشته اســت .تا جایی که عــد های از
صاحبنظران معتقدند او یک موسیقیدان
برجسته به حساب می آید.
▪مولوی بلخی

زنــــدگــــی مـــوالنـــا
جال لالدین محمد
بـــلـــخـــی ،بـــــه دو
ـش قبل و بعد
بــخـ ِ
از دیــدار با شمس
تـــبـــریـــزی تــقــســیــم
میشود .مولوی قبل از
این که شمس را ببیند ،یک واعظ و خطیب
بود که در مدرسهای کنار خانهاش تدریس
میکرد و شاگردان زیادی هم داشت ،اما
بعد از دیدار با شمس وعظ و درس را رها
کرد و وارد عالم شعر و عرفان شد.
 ،بازخوانی کرده است .او در کنسرت تازه
گذشتهاش ،به سراغ بازخوانی آثار دیگری از
خوانندههای پیش از انقالب رفته است که به
طور معمول ،خواننده دیگری نمیتواند آنها
را روی صحنه اجرا کند .سوال بزرگ ،جدا از
مسئله بازخوانی و رعایت حق مولف ،احترام
به مخاطب است .قیمت بلیت این کنسرت،
با توجه به محل قرارگیری صندلی ،بین 60
تا  190هزارتومان متغیر بود و اغلب آثار اجرا
شده ،بازخوانی ترانههای نوستالژیک قدیمی
است .آیا سلبریتی بودن این اجازه را میدهد
که روی صحنه برویم و چنین بخوانیم؟! یا
کارگردان ،بازیگر و مجری خوب بودن ،دلیل
بر خواننده خوب بودن است؟ بی دلیل نیست
که مردم در شبکههای اجتماعی نوشتند«:
شما بد صدا نیستید ،فقط مثل مهران مدیری
پولدار و مشهور نیستید تا بتونید کنسرت
بذارید ،یه آهنگ مشهور رو به بدترین نحو
ممکن بخونید و مردم باهاتون همراهی کنن»
یا «همچنان معتقدم تلخترین طنز مهران
مدیری خوانندگیشه!»

۱۱
پیک خبر

«قاصدک سپید» خداوردی
رونمایی می شود
مراسم رونمایی از آلبوم
«قــاصــدک سپید» اثر
«سپیده خــــداوردی»،
روز دوم شهریور برگزار
میشود .سالن «گوشه»
فرهنگسرای نیاوران از
ساعت  ،19:30میزبان این برنامه خواهد بود.
به گزارش نوا ،آلبوم دکلمههای سپیده خداوردی
که با اشعار خودش به مرحله انتشار رسیده ،دارای
 9قطعه است .وی در حالی آلبوم دکلمههای خود
را روانه بازار میکند که سال گذشته ،مجموعه
اشعار او به نام قاصدک سپید منتشر شد .وی
سابقه نوازندگی در تــور کنسر تهای استاد
محمدرضا شجریان در کشورهای مختلف،
عضویت در ارکستر البرز به رهبری استاد لوریس
چکناواریان و استاد مجید انتظامی ،نوازندگی در
ارکستر ملی به رهبری استاد فرهاد فخرالدینی،
عضویت در ارکستر ملل به خوانندگی ساالر
عقیلی و همکاری با ارکستر رودکی به خوانندگی
عبدالحسین مختاباد را در کارنامه اش دارد.

حال عبدالوهاب شهیدی
خوب است
عبدالوهاب شهیدی،
خ ــوان ــن ــده  ۹۸ســالــه
کـــشـــورمـــان کـــه پس
از عــمــل ج ــراح ــی در
بــیــمــارســتــان بستری
شده بود ،ظرف دو ،سه
روز آینده مرخص خواهد شد .به گزارش ایسنا،
این خواننده پیش کسوت موسیقی سنتی ایران،
نوازنده ساز عود و آهنگ ساز ،به دلیل شکستگی
استخوان لگن ،تحت عمل جراحی قرار گرفت
و اکنون در بیمارستان بستری اســت .فاضل
جمشیدی ،خواننده که به تازگی به عیادت این
استاد موسیقی رفته است ،درباره وضعیت کنونی
او گفته است :احتما ًال استاد شهیدی در دو یا سه
روز آینده مرخص خواهد شد .استاد باید راه برود
و خدا را شکر قدرت راه رفتن را نیز دارد.

اجرای نوستالژیهای کامکارها
در اسپیناس پاالس
کنسرت «چــیــروک» با
حضور کامکارها و به
خــوانــنــدگــی شــاهــرخ
هدایتی ،با رپــرتــواری
از نــوســتــالــژ یهــای
کــامــکــارهــا در هتل
اسپیناس برگزار میشود .به گزارش ایرنا ،این
کنسرت با حضور ارســان ،اردوان ،اردشیر و
ارژنگ کامکار و به خوانندگی شاهرخ هدایتی،
امروز پنج شنبه  ۳۱مرداد  ، ۱۳۹۸در سالن هتل
اسپیناس پاالس برگزار خواهد شد .این کنسرت
با عنوان «چیروک» به معنی داستان ،با آثاری از
ساخته های ارسالن ،اردوان و اردشیر کامکار
اجرا و تدوین شده است.

