باالجاده

یادی از مرحوم دكتر جمشيد قائمي

روستازادهی باالجادهای
در قامت استاد

مرحوم دکتر جمشيد قائمي از جمله فرزندان باالجاده است

که هم در معرفی این روستا تالش و جهد وافری داشت و هم

از پژوهشگران و مولفین حوزه تاریخ و فرهنگ شمال ایران
شناخته میشود .جمشید فرزند صفرعلي و طوبا و متولد
سال  1339خورشيدي در باالجاده بود .دوره شش ساله

اول تحصيل خود را در دبستان رادكان باالجاده و فردوسي
گرگان گذراند .دو سال اول و دوم متوسطه را در دبيرستان

انديشه كردكوي و سال سوم را در دبيرستان ملي (خرد)

گرگان سپري کرد .سال چهارم متوسطه را در دبيرستان سعدي گنبد كاووس و سال پنجم

و ششم را نيز در دبيرستانهاي (ايران شهر) و (استرآبادي) گرگان به تحصيل ادامه داد.

در سال  1358خورشيدي موفق به اخذ ديپلم طبيعي گرديد .وي سپس دوره ليسانس را

در سال  1370و دوره فوق ليسانس را در  1374و مدرك دكتراي خود را در سال 1386

در رشته تاريخ از دانشگاه آزاد اسالمي اخذ کرد و به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه
آزاد واحد شهر ری مشغول تدریس و تحقیق شد .اشعاری به گویش تبری و فارسی
از مرحوم قائمی باقی مانده است .این پژوهشگر پر کار بر اثر بیماری در  10تيرماه

 1389دارفانی را وداع گفت .مرحوم قائمی از مولفین دانشنامه گلستان است ،مقاالت
برج رادکان ،پل آققال ،تمیشه/شهر ،تمیشه/دیوار ،جر کلباد ،روشن آباد/روستا ،سردار

رفیع ،محمدتقی خان باالرستاقی هزارجریبی و مسعودالملک هزارجریبی از ایشان در این
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دانشنامه چاپ شده است.
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روستازادهی باالجادهای ...

آثار مرحوم قائمی:

 -1واژگان بزرگ تبري 5 ،جلدی (کار گروهی)
 -2سورم سرا (نگاهي به باالجادهي كردكوي)  2جلدی با همكاري كريم اهلل قائمي
 -3زبانزدها و ضرب المثل هاي مازندراني (كارگروهي)
 -4تصحيح نسخه خطي "روزنامه مازندران"
 -5فرمانروايان مازندران
 -6مجموعه اشعار
 -7دهها مقاله پژوهشی در نشریات کشوری و محلی
ياد بيار

شعر «یاد بیار» به گویش تبری اثر زنده یاد جمشید قائمی است که در آن تصویری از زندگی
روستایی و آداب و رسوم نه چندان دور مردم روستا نشین گرگان زمین را به خواننده
ارائه میکند.
نيشبيمي باهم تا صوي
اُن شوهاي غوزه كشي
قوري دِله پ ِ ِر چايي
خا ني مي َگلي به َگلي
اُن شو نيشتا رِ ياد بيار
لشت عرق ،تن ِج بيمي
وقتي زمينِ سر ،شيمي
هالكي رِ تن ِج چيمي
نسام دارا نيشبيمي
اون سختي يا رِ ياد بيار
سه چين سر پچين بيه
پنبه چيني سه چين بيه
سم وشانم اين بيه
چينه ندار و گودارا
پچين گرا ر ياد بيار
افتاب و ما ،ت ياد دره؟
گال و گياه ت ياد دره
ستارهها ،ت ياد دره؟
پشت تالر ،شوي بهار
خاطره ها ر ياد بيار
زندگي ج ،سر بويمي
خاشي ،دنيا ج نديمي
جواني ج خر نديمي
بس كه همه غم بديمي
جواني يار ر ياد بيار
تمام بوييه مدتا
مر و و فاي آدما
اين زماناي آدما
دل ودماغ ندارنه
اون زمانا ر ياد بيار
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روستازادهی باالجادهای ...

با اون چراغاي موشي
اون زماناي تش كاشي
ساته با خاش مارشي
مر آروس وشتر بيه
يكرنگي يا رياد بيار
طالي جا رف سرا
پول دوييه لمه تهها
از گت ترا و خورد ترا
هچ كس وره چپ نشانه
صدق و صفا ر ياد بيار
صف كشيمي ون دوره
زوار وختي خاسته بره
ياد ج شيه زمين چره
چئوشي گر تا خانيه
شور و نوا ر ياد بيار
ورگي گوي گالش گيته
وختي كه جايي تش گيته
غم بزه سر دكش گيته
هركسي جاج هستائه
هم دليها ر ياد بيار
اشنينه ون پشت سر
پيير وختي شيه سفر
تا رد بو و ون ج خطر
از دترو زن و پسر
وفا دارا ر ياد بيار
وشان دره اكشينه
پيرا وختي حمام شينه
اونا كه اونجه نيشبينه
باد و بروت نداشتنه
اون جوانا ر ياد بيار
سوزي چيمي خاش لته
افتاب تيره كه كته
دو آشه ر ننا پته
دو ر بنه ج گيتمي
آش ننا ر ياد بيار
ون پيش حرف زما زونه
آروس ر وختي تا زونه
ون جهازجا زونه
يا وختي حمام وردنه
سما گرا ر ياد بيار
ته به ته ون رخته چينه
زماي سر پول شنينه
شيه سر ور دينه
آروس كه شي خانه
آروس تمشا ر ياد بيار
خاشي دل جا ده بيه
آروسي يا ساده بيه
وونه كه «بالجاده» بيه؟
خدايا اون جور خاشي يا
آرزوها ر ياد بيار
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