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«مشهدیات»
گپ وگفتی با «جواد کلیدری» ،به بهانه انتشار کتاب
ّ

بر بال خیال

فرهنگ و هنر

3

قاصدک

زبانی برای همدلی

دریا
خوش به حال من و دریا و غروب و خورشید
و چه بی ذوق جهانی كه مرا با تو ندید
رشته ای جنس همان رشته كه بر گردن توست
چه سر وقت مرا هم به سر وعده كشید
به كف و ماسه كه نایاب ترین مرجان ها
تپش تب زده نبض مرا می فهمید
آسمان روشنی اش را همه بر چشم تو داد
مثل خورشید كه خود را به دل من بخشید
ما به اندازه هم سهم ز دریا بردیم
هیچ كس مثل تو و من به تفاهم نرسید
خواستی شعر بخوانم دهنم شیرین شد
ماه طعم غزلم را ز نگاه تو چشید
من كه حتی پی پژواک خودم می گردم
آخرین زمزمه ام را همه شهر شنید

محمد علی بهمنی

حکایت همیشگی
حرف های ما هنوز ناتمام
تا نگاه می کنی
وقت رفتن است
باز هم همان حکایت همیشگی
پیش از آن که باخبر شوی
لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود
آی
ای دریغ و حسرت همیشگی
ناگهان
چقدر زود
دیر می شود

قیصر امین پور

بیکار
اگر تو نبودی
من کام ً
ال بیکار بودم
هیچ کاری
در این دنیا ندارم
جز دوست داشتن تو

رسول یونان

خسروی -طی روزهای گذشته ،شاهد یک اتفاق بسیار خوب
در عرصه فرهنگ و ادب ایران زمین بودیم .این اتفاق قابل توجه
و خوشحال کننده از سوی یک شاعر نام آشنا و دغدغه مند
خراسانی رقم خورده است« .جواد کلیدری» که مجموعه آثار
مختلفی را طی سال های گذشته برای عالقه مندان به شعر و
ادب فارسی منتشر کرده و به یادگار گذاشته است ،پس از حدود
یک ماه از انتشار مجموعه «نیم رخ تابستان» که مورد استقبال
فراوان شاعران و شعردوستان و اهالی فن قرار گرفت ،این بار
با تالش و زحمت چندین ساله خود ،مجموعه ای ماندگار به نام
«مشهد ّیات» را منتشر و روانه بازار نشر کرده است؛ کتابی که به
طور قطع در تاریخ فرهنگ مکتوب منطقه ،ماندگار خواهد بود.
«مشهد ّیات» ،اگر چه به «شعر گویشی مشهد» پرداخته ،اما با
بررسی گویش خراسانی و مشهدی« ،زبانی برای همدلی» را
انتخاب کرده است و نقب می زند به فراسوی فرهنگ غنی این
دیار« .جواد کلیدری» ،متولد کلیدر در خراسان رضوی و ساکن
بجنورد است اما دامنه اشعار و آثارش به پهنای ایران زمین و جهان
شمولاست.
«کلیدر؛ این خاک مهربان»« ،یکی این همه ُگل را از دستم
بگیرد»« ،کادوی غمگین»« ،قطار ساعت هفت»« ،کتاب آذر  1و
« ،»2ماه بر کوهان» و «نیم رخ تابستان» از آثار این شاعر ،نویسنده،
پژوهشگر و دبیر آموزش و پرورش است.
به بهانه روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم
فردوسی ،گپ و گفتی کوتاه با «جواد کلیدری» داشتیم و از او
درباره«مشهد ّیات»پرسیدیم.
 جناب کلیدری ،در فاصله ای اندک ،دو کتاب از

شما منتشر شد؛ چطور می شود؟
بله ،حدود یک ماه قبل ،مجموعه «نیم ُرخ تابستان» که شعرهای
من در قالب سپید بود ،روانه بازار نشر شد و اکنون« ،مشهدیات»،
عنوان کتابی است که به تازگی منتشر شده است.
کتاب اول ،شعرهایی بود که در  3 ،2سال قبل سروده بودم و
موضوعات پراکنده داشت که توسط نشر نگاه تهران ،سر و سامان
گرفت .کتاب «مشهدیات» اما شعرهای من نیست؛ این کتاب،
تذکره شاعران محلی ُسرای مشهدی است؛ از آغاز تا اکنون .بنده
در این کتاب ،مقدمه بسیار مفصلی (حدود  60صفحه) نوشته
و راجع به زبان فارسی ،زبان و لهجه های خراسان در گذشته و
حال ،پیشینه شعر گویشی خراسان ،وضعیت اکنون شعر گویشی
خراسان و مشهد و ...و از همه مهم تر ضرورت توجه به گویش
خراسانی و مشهدی ،کنکاش داشته ام .پس از آن هم از شاعرانی
که با گویش مشهدی شعر سروده اند ،چند نمونه اثر آورده ام.
همه شعرها اعراب گذاری شده اند و لغات مشکل تر را در پاورقی
توضیح داده ام .نکته دیگر این که تمام شعرها آوانگاری(فونتیک)
شده اند که این کار ،مطالعه را برای غیرمشهدی ها ساده تر می
کند .در پایان کتاب هم ،لغت نامه ای از لغات و اصطالحات
مشهدی و خراسانی را درج نموده ام.
 نقطه آغاز کار کجا بود و چطور ایده کار به ذهن تان
خطور کرد؟
چند ســال قبل تــر ،تــعــدادی از شــاعــران استان هــای جنوبی
مشهد آمده بودند ،طی گفت و گویی که دربــاره زبان فارسی
دری داشتیم ،به این جا رسیدیم که من گفتم برخی شاعران در
خراسان با گویش و لهجه های محلی خراسان شعر می گویند و
این گویش ،بازمانده زبان فارسی دری است .آن ها منبعی برای
مطالعه چنین اشعاری خواستند و دیدم چنین کتاب یا تذکره
ای نداریم .همان جا گفتم باید آستین باال بزنم و مجموعه ای را
گردآوری کنم .بعد که وارد کار شدم ،دیدم چقدر کم کاری صورت
گرفته تا حاال! و لهجه ها و گویش های متعدد خراسانی به شدت
در معرض تهدید است و اگر در اسرع وقت ،کاری جدی صورت
نگیرد ،باید منتظر فراموشی یا کم اعتبار شدن این گنجینه عظیم
فرهنگی بود .این شد که عزمم را جزم کردم و این کار را به پایان
رساندم.
 در انجام کار ،از چه منابع و افرادی استفاده کرده
اید؟
کار گردآوری ،به  2شیوه کتاب خانه ای و میدانی صورت گرفت.
برخیشاعرانمحلی ُسرایمشهدی،درقیدحیاتنیستندوباید
اشعارشان را در دواوین و کتاب های شان جست و جو می کردم؛
شاعران ارجمندی همچون ملک الشعرای بهار ،اخوان ثالث و
عماد خراسانی ،از آن ها هم که زنده هستند ،شعرهای شان را
گرفتم و در کتاب استفاده کردم.
 آیا از سوی نهادها و ادارات فرهنگی مسئول،

حمایتشدید؟
خیر؛ برخی نهادهای دولتی که از کار بنده بی اطالع بودند و
توقعی هم نیست اما پس از این که کار پژوهش و نوشتن کتاب،
به پایان رسید و کتاب ،آماده انتشار شد ،از جهت سنگینی کار و
اهمیت موضوع ،با معاونت فرهنگی شهرداری مشهد ،وارد گفت
و گو شدم .آن ها طی جلساتی که داشتند ،ابتدا با انتشار کتاب،
موافق بودند اما با تغییر ترکیب شورای شهر و مسئوالن امر ،اعالم
کردند که باید دوبــاره درخواست بررسی بدهید و باید درباره
کتاب ،تصمیم گیری شود و ...که پس از معطلی های بسیار،
باعث دلسردی بنده شد و عطایش را به لقایش بخشیدم و با ناشر
خصوصی کار کردم.
سوال این جاست که آیا شخصی چون من ،هم باید تحقیق و
پژوهش کنم و هم برای انتشارش دست به دامن این و آن شوم؟!
چرا آن ها که داعیه فرهنگ مداری و وظیفه حفظ و نگهبانی از
میراث معنوی و توسعه فرهنگ و فولکلور مردم و ...را دارند ،هیچ
حمایتیازنویسندگاننمیکنند؟اینجاستکهمعتقدمیشوم
برخی مدیران و متولیان فرهنگی ،فقط شعار می دهند و حرف
می زنند و در عمل ،کوچک ترین دغدغه ای برای فرهنگ این
خاک زرخیز ندارند و هرگز نمی شود از آن ها توقع پشتیبانی
داشت.
 درباره مشخصات کتاب و ناشر آن هم توضیحاتی
بفرمایید.
این کتاب ،اشعار گویشی  44شاعر مشهدی است که در 344
صفحه و قطع وزیری تنظیم شده و انتشارات شادیاخ نیشابور،
کار نشر آن را برعهده گرفته است.هنوز کار توزیع این کتاب در
کتابفروشی ها صورت نگرفته و اگر عالقه مندان بخواهند آن را
تهیه کنند ،باید به بنده اطالع دهند تا به صورت موردی ،برای
شان ارسال کنم.

چرا آن هایی که داعیه
فرهنگ مداری و
وظیفه حفظ و نگهبانی
از میراث معنوی و
توسعه فرهنگ و
فولکلور مردم
و ...را دارند،
هیچ حمایتی از
نویسندگان منی
کنند؟

تجلیل از کانون فرهنگی هنری
«معراج السعاده»
کانون فرهنگی هنری معراج السعاده روستای بزنج شهرستان
اسفراین در مراسم معرفی پایتخت فهما و تجلیل از فعاالن
رویــداد ملی فهمای  1400در کنار دیگر برگزیدگان این
رویداد مورد تجلیل قرار گرفت« .هاجر قادری» ،مدیر کانون
فرهنگی ،هنری معراج السعاده روستای بزنج شهرستان
اسفراین برگزیده رواق کارآفرینی سومین رویـــداد ملی
فهماست .این مراسم با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و
رئیس ستاد فهمای کشور در مشهد مقدس برگزار شد.
رویداد ملی فهما با هدف ارزیابی فعالیت های کانون های
مساجد کشور  3دوره پیاپی برگزار شد که طی آن فعالیت
های ثبت شده توسط فعاالن این کانون ها در رواق های 12
گانه سامانه بچه های مساجد امتیازدهی و توسط داوران
مجرب ارزیابی شده و برگزیدگان معرفی شدند .به گفته
«هاشم شیرازیان» ،مدیر ستاد فهمای خراسان شمالی از
میان  383کانون فعال در مساجد این استان ،کانون های
فرهنگی ،هنری دیگر شامل کانون «محبان الــزهــرا(س)»
اسفراین در رواق رسانه ،همچنین  2کانون «مشکات» و کانون
«عاشورا» به ترتیب در رواق دانش و همدلی هر دو از اسفراین،
کانون «شهید محمد کالته» بجنورد در رواق قلم و نیز کانون
«امام سجاد(ع)» شیروان در رواق نمایش در این رویداد ملی
شایسته تقدیر شناخته شدند .وی همچنین کانون «مهدی
یــاوران» روستای گریوان بجنورد با کسب امتیاز  18هزار و
 166امتیاز و نیز هزار و  545امتیاز مازاد ،کانون «چهارده
معصوم (ع)» مسجد صاحب الزمان (عج) روستای قلعه خان
مانه و سملقان با کسب امتیاز  14هزار و  525و نیز هزار و
 880امتیاز مازاد حائز امتیاز برتر در سطح ملی شدند و نیز
کانون «شفا» مسجد محمد رسول اهلل(ص) روستای بک پوالد
شهرستان راز و جرگالن نیز در بین کانون های فعال استانی
رویــداد ملی فهما شایسته تقدیر شناخته شد .مدیر ستاد
فهمای خراسان شمالی همچنین اضافه کرد :در این رویداد
ملی شهرستان اسفراین شهرستان برگزیده و نیز کانون
مشکات نیز رابط برتر معرفی شد.
«شیرازیان» ادامه داد :در رویداد ملی فهما هر دوسال یکبار
نیز پایتخت ملی فهما معرفی می شود که امسال عالوه بر
تقدیر از برگزیدگان ،با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
این مهم نیز تحقق یافت و مشهد مقدس به عنوان دومین
پایتخت فرهنگ و هنر مساجد ایران معرفی شد.

