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امثال الحکم

تازه های هنر

داغ دَ ه ِجیران ِگرسات َیه

ﺍ ﺍ«اکــرم اطهری» هنرمند شیروانی که سال هاست در
عرصه تذهیب و خوشنویسی فعالیت می کند و به
آمــوزش می پ ــردازد ،ایــن روزهــا مشغول تولید آثار
تذهیب اســت و در نظر دارد آن ها را در آینده ای
نزدیک در نگارخانه این شهر در قالب نمایشگاهی در
معرض دید بگذارد.

گــروه ادب و هنر -ادبــیــات فــارســی ســرشــار از مثل هــا و
اصطالحاتی است که بر غنای آن افزوده است ،به تبع آن ادبیات
عامه نیز آیینه ای از فرهنگ قومیت هاست که پرداختن به آن
اندیشه ها و تجربیات گذشتگان و دانش ها و حکمت های آن
ها را به ما منتقل می کند.از آن جایی که ضرب المثل ها در بین
اقوام متاثر از تجربیات گذشتگان است ،به یکی دیگر از ضرب
المثل های قوم ترک از زبان «سراج اکبری» می پردازیم .وی با
بیان این که ضرب المثل «داغ َده ِجیران گِ
رساتیه» به معنای این
َ
است که «در کوه آهو نشان میدهد» ،می افزاید :این مثل نشان
از وعدههای دست نیافتنی دارد.

ﺍ ﺍ«مهرداد صدقی» مجموعه داستان سریالی به نام HIVرا
به رشته تحریر درآورده اســت که موقعیت داستان
در بجنورد اتفاق می افتد و قرار است در قالب 15
قسمت در ایام نوروز به شکل الکترونیکی توسط یکی
از اپلیکیشن ها برای مخاطبان منتشر شود.

گفت و گویی با کارشناسان درخصوص زبان اقوام

زبان مادری درآی سی یو
مرتضوی
همیشه زبان یک عامل اساسی برای
حفظ ،تقویت و توسعه فرهنگ یک
جامعه محسوب شده و همچون رشته
ای اســت که گذشته و حــال را به هم
پیوند میدهد .از آن جایی که خراسان
شــمــالــی ،گنجینه فرهنگی غنی به
واسطه وجود اقوام مختلف به حساب
مــی آیــد بنابراین توجه بــه ایــن تنوع
زبانی ،فرهنگی و قومی به عنوان یک
فرصت اقتصادی ،فرهنگی و امتیاز
خــاص ضـــروری اس ــت .یــادمــان نــرود
فراموش شدن هر زبــان یا گویشی به
معنای از دست رفتن مجموعه ای از
آداب و رســوم و مؤلفه هــای تاریخی،
فرهنگی و هــویــتــی اس ــت و تــوجــه و
پرداختن به آن به عنوان یکی از گنجینه
های مهم فرهنگی نباید دستخوش بی
مهری و بی توجهی قرار بگیرد ،مسئله
ای که در طول این سال ها بسیار پر
رنگ است و از نگاه کارشناسان بیم
آن می رود که زبان مادری به آی سی
یو رفته و با فراموش شــدن ایــن زبان
ها ،بخش عظیمی از تاریخ و فرهنگ
شفاهی بی نظیر پیشینیان خود را از
دست بدهیم.

«حــســن اســعــدی» از اســتــادان زبــان
و ادبــیــات فارسی با توجه به ایــن که
خــراســان شمالی ،گنجینه فرهنگی
غنی به واسطه وجود اقوام مختلف به
حساب می آیــد ،از این رو باید به این
تنوع زبانی ،فرهنگی و قومی به عنوان
یک فرصت اقتصادی ،فرهنگی و امتیاز
خاص نگاه کنیم و در حفظ آن بکوشیم،
از زبان به عنوان یکی از گنجینه های
مهم فرهنگی یاد می کند که ما را با
گذشته خود پیوند می زند و با آینده
ارتباط برقرار می کند.
وی از ایــن که متاسفانه بیشتر زبان
های موجود در استان آن گونه که باید
در فضای رسانه ای فرصت فعالیت
ندارند ،سخن می گوید و می افزاید :در
این میان به زبان کرمانجی تا حدودی
فرصت داده شده است تا در جهت دوام
و بقای خود در فضای رسانه و در قالب
چاپ آثار بکوشد .وی البته این نکته را
متذکر می شود که بقیه زبان ها چنین
توجهی را نیاز دارند و باید آن ها را به
عنوان ذخایر ملی و قومی استان حفظ
کنیم.
وی از کمتر مــورد توجه قــرار گرفتن
زبان تاتی انتقاد می کند.
وی دلیل ضرورت توجه به زبان تاتی

را جایگاه آن در سرمایه های فرهنگی
گذشتگان می داند و بیان می کند :به
گمانم آثــار شاعرانی همچون موالنا،
عطار و ناصرخسرو ارتباط چند سویه
ای با زبان تاتی دارند و برای دریافت
و درک آن نیاز داریم این زبان را حفظ
کنیم .این شاعر و پژوهشگر فرهنگ
عامه ،فراهم کردن زمینه نوشتن لغت
نامه های تخصصی یا واژه نامه ها در
زبان های محلی را به منظور حفظ آن
ها ضروری می داند.
وی با انتقاد از این که مسئوالن و دست
اندرکاران امور فرهنگی در این زمینه با
عدالت رفتار نکردند ،تصریح می کند:
باید همه زبــان هــای محلی استان را
مورد توجه قرار دهند«.اسعدی» نقش
پژوهشگران و استادان زبان و ادبیات
فارسی را در مــورد توجه قــرار دادن
متولیان به دیگر گونه های زبانی رایج
در اســتــان پــررنــگ مــی دانــد و معتقد
اســـت :الزمـــه ایــن امــر همت و توجه
خاص از سوی مسئوالن آن هم از طریق
دعــوت از بزرگان قوم ها ،راه انــدازی
انجمن ها و برگزاری نشست ها در این
خصوص اســت .وی با اظهار تاسف از
این که توجه مسئوالن به برخی گونه
هــای زبانی آن گونه که باید پر رنگ

مسئوالن باید
سهمی برای
زبان های
محلی در نظر
می گرفتند
و این نشان
می دهد آن ها
در این زمینه
عادالنه رفتار
یا ضرورت
حفظ زبان
های دیگر را
آن طور که
باید احساس
نکردند

نبوده است ،اظهار می کند :مسئوالن
باید سهمی بــرای زبــان های محلی در
نظر می گرفتند و این نشان می دهد آن
ها در این زمینه عادالنه رفتار یا ضرورت
حفظ زب ــان هــای دیــگــر را آن طــور که
باید احساس نکردند .این استاد زبان
و ادبــیــات فــارســی بــرگــزاری شــب های
اقوام را حرکتی خوشایند و تا حدودی

در راستای حفظ این گونه های زبانی و
کم رنگ بودن زبان تاتی را نزدیکی آثار
موجود در آن به زبان فارسی می داند.
وی راه انـــدازی پژوهشکده اقـــوام را
بــرای حفظ زبــان م ــادری ض ــروری می
داند و معتقد است :شناخت چهره های
فرهنگی تاثیرگذار و همکاری آن ها
با این مرکز و تولید آثار می تواند جان

دوبــاره ای به زبان هایی که در حال از
بین رفتن هستند ،ببخشد.
یک کارشناس فرهنگی یکی از بهترین
راهــکــارهــا ب ــرای حفظ و تقویت زبــان
قــومــیــت هـــای اســتــان را راه انـــدازی
پژوهشگاه فرهنگ اقوام در استان می
دانــد تا با انتشار آثــار متعدد در زمینه
هــای مختلف در راســتــای حفظ زبــان
مادری گام بردارد.وی که حاضر به درج
نامش نیست ،خاطرنشان می کند :نباید
کارکرد اقوام فقط برای مراسم ،جشن
ها و مناسبت ها باشد بلکه باید عمیق
تر و آسیب شناسانه تر به آن نگاه کرد
زیرا این زبان ها دارند از بین می روند،
در حالی که جزو میراث معنوی هستند.
یکی دیگر از پژوهشگران فرهنگ عامه
به نقش و اهمیت حفظ زبان قومیت های
موجود در استان می پردازد و بر این باور
است که در حوزه پژوهش در این زمینه
کاری انجام نشده در حالی که به نظر می
رسد باید دستگاه های فرهنگی توجه
ویژه ای به این مسئله کنند.
وی مدعی می شود که رسانه ها درخصوص
زبان های محلی نامهربان هستند و می
افزاید :زبان وقتی مورد بی توجهی
قرار می گیرد ،در جامعه کاربرد
خــود را از دســت می دهــد و اگــر به
همین شکل پیش برویم دیگر زبان های
مادری کاربردی نخواهد داشت.وی
خاطرنشان می کند :با برگزاری
هــمــایــش و سمینار و در نظر
گرفتن جایگاهی در رسانه ها
برای پرداختن به این زبان ها،
می تــوان به حفظ زبــان مادری
اقوام و انتقال آن به نسل های آینده
کمک کرد.
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گفت و گو

دستور استاندار برای
«آنامراد» خانه نشد

مرتضوی -قــرار بــود بعد از بــرگ ریــزان پاییز و
با شروع فصل زمستان ،چراغ کلبه کوچک «آنا
مراد» ،پیش کسوت موسیقی ترکمن روشن شود؛
قــرار بــود فرمانداری پــای خیران را به ماجرای
ساخت خانه این هنرمند باز کند تا سقف آرزوی
ایــن نــوازنــده چیره دســت رنــگ واقعیت به خود
بگیرد .حاال بهار دارد از راه می رسد اما وعده
های مسئوالن و حتی ورود استاندار هم نتوانست
سقفی بــرای «آنــامــراد» بسازد .خانه اش هر چه
بود ،برای او تداعی کننده خاطرات کودکی بود
و روزگاری احساس مالکیت به آن داشت اما این
روزها معنای در به دری را خوب می فهمد و تنها
آرزویش داشتن یک سرپناه است و برایش فرقی
نمی کند چوبی باشد یا گلی...
انــگــار ایــن بــی مهری قصد نـــدارد دســت از سر
«آنا مراد» بــردارد ،وقتی به گفته او  2هفته پیش
مــدیــرکــل فرهنگ و ارشـــاد اســامــی بــه همراه
مدیرکل بنیاد مسکن و مهندس ناظر با حضور در
ساختمان از هزینه  150میلیون تومانی برای به
ثمر رسیدن این بنا سخن گفتند و از او خواستند
به همین سرپناه نیمه جان؛ «پیلوت» اکتفا کند اما
این نوازنده چیره دست ،خسته از آوار بی مهری
ها ،زندگی در خانه گِ لی با سقف چوبی و حتی
زندگی در چادر را به این وعده های توخالی ترجیح
می دهد.با «فرخنده» مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان همکالم می شوم و از این که از
مجموعه و امکانات قانونی موجود دریــغ نکرده
ایم و ساخت خانه را بــرای این هنرمند پیگیری
می کنیم ،سخن می گوید و اضافه می کند :طی
هماهنگی که مدیرکل بــازرســی اســتــانــداری با
مدیرکل بنیاد مسکن استان انجام داده است ،مقرر
شده در صورت پذیرش «آنامراد»« ،پیلوت» تکمیل
و مشکالت فعلی این هنرمند زودتر برطرف شود و
سر فرصت و با فازبندی ساخت منزل مسکونی به
سرانجام برسد   .
«محمدی» مدیرکل بنیاد مسکن استان هم از این
که هر گونه کمک بالعوضی که به دیگر واحدهای
سیل زده انجام گرفته ،بــرای او نیز انجام شده
است ،سخن می گوید.
اما با وجــود پیگیری های مکرر
انگار قــرار نیست سقفی بر سر
آرزوی «آنــامــراد» سایه افکند و
همت مسئوالن و حتی استاندار
راه به جایی نبرده است و صد
افسوس که «گاهی گمان نمی
کنی ولــی خــوب مــی شود
گاهی نمی شــود که نمی
شود که نمی شود»...

