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 ســـر سـخن

عئشغئنگآتاشئِدیچابئراردُوغار

چیگیلدم،صحرانئبزأریازگلسه،

گؤِگررِیر،گۆنشگؤکدنچُوغیاغار

شاخئرخئیالالنارِگزر،یازگلسه *

بــه طبیعــِت میشــود، نزدیــک کــه بهــار
درونــش در حرارتــی ســرما، از آمــده تنــگ
حــسمیکنــدوگویــیروحــیدوبــارهدرتــن
ــرروز،دســتاِن ــدهمیشــود.ه افســردهاشدمی
افــققدرتــیمضاعــفمییابــدوارتفــاِعنــگاِه
خورشــیدراباالتــرمیبــردتــاطبیعــتگرمتــر
شــود؛وبــهتدریــججنبندههــایرویزمیــن
تکاپــویبیشــتریمییابنــدوجمــاداتنیــزاز
ــه ــدوسروســامانیب ــنرهگــذربهرههــامیبرن ای
ــد ــدوچــهرســتاخیزیرخمیده خــودمیدهن

ــود! ــوانش ــلغزلخ ــابلب ت

گرفتهایــم؛ قــرار 1400 بهــار در آری،
هجــری چهــاردهی قــرن بهــار واپســین در
ســر پشــت را تمــام ســال ســه خورشــیدی.
اولیــن توانســتیم کــه زمانــی از گذاشــتهایم
ــتدارانش ــمدوس ــهراتقدی ــننام ــمارهیترکم ش

. بکنیــم

اینــکچهارمیــنبهــاِرتولــِدترکمننامهاســت؛
تاکنــونآنچــهدرتوانمــانبــوددرطبــقاخــالص
ــر ــدداشــتاگ ــداومخواه ــنروالت ــموای نهادی
هرآنکــهالزماســت،یاریگرمــانباشــد.چــه،کــه

یــکدســتصــدانــدارد.

و میکنــد دگرگــون را طبیعــت کــه بهــار
ــا ــانمیآمــوزدت ــهآدمی ــومیپوشــاند،ب ــاِسن لب
ــه ــارهب ــیدوب ــدونوای ــازهکن ــههایشرات اندیش
ــهدر ــتانمانک ــهازدوس ــد.هرآین ــیببخش زندگ
ــه ــاآنچ ــهســهیماندب ــننام ــداومانتشــارترکم ت
قلمــیمیکننــدازاندیشــههاینابشــانوآنانــی
کــهترجمانانــدتاریــخوفرهنــگمردمانمــان
بــرای کارهاشــان دارد تازگــی و تــری کــه را
مخاطبانمــان،خواســتاریمتراوشــاتقلمشــانرا

ــد. ــغنورزن ــادری ــانازم همچن

وهــربهــاریــادآورپیــروپــدِرفرهنــگوســخنو
اندیشــهیترکمــنمختومقلــیبــزرگنیــزهســت.
ــورو ــید،ش ــهمیرس ــارک ــربه ــود،ه ــالهاب س
ــن ــهای ــانراک ــتصحرایم ــتیاقیفرامیگرف اش

ــادکــهمیبایــد! بهــاروهــربهــارچنــانب

ــدگان ــدرودخوانن ــنسرســخن،ب ودرآخــرای
عزیــز؛وامیــدکــهدربهــاِرســالهاِیهمیشــهِی
قــرِنپانــزدهنیــزهمچنــاندســتانپــرمهرتــانرا

بفشــاریم!                   

                                               عبدالقّهارصوفیراد
مدیرمسئول
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دبیر ـــر شـــــت های ســـ ددا یا

 از این ستون تا آن ستون

ادامه بحث داستان نویسِی ترکمن های ایران

      درنوشـــتارهایپیشـــینصحبـــتازآندســـته
زبـــان بـــه کـــه بـــود ترکمنـــی داستاننویســـان
فارســـیمینویســـند.اینـــکادامـــهیایـــنبحـــث:

ایـــن منتشـــره، داســـتانی آثـــار بـــه توجـــه بـــا
داستاننویســـاندردوحیطـــهیموضوعـــیمرتبـــط
ــی ــیوغیرترکمنـ ــیترکمنـ ــایاجتماعـ ــاگروههـ بـ
قلـــممیزننـــد.درایـــنبخـــشازبحـــثبـــهمـــرور
ـــردازم: ـــامیپ ـــتُرمانه ـــندس ـــرازای ـــهاث ـــاهس کوت

ـــود ـــتهیمحم ـــی”.نوش ـــتزندگ ـــناس ـــان“ای  1- ُرم
ــر ــاپومنتشـ ــرانچـ ــهدرتهـ ــتکـ ــاالرینیااسـ سـ
ترکمنهـــای از ســـاالرینیا محمـــود شـــده.
خراســـان رضـــویاســـت.ولـــیروایـــتداســـتانرمـــان
ــنرا ــهیترکمـ ــاتجامعـ ــائلوموضوعـ ــانمسـ ایشـ
ــه ــیکـ ــرازآنجایـ ــهبهغیـ ــد.البتـ ــاب نمیدهـ بازتـ
یکـــیاز شـــخصیتهایاصلـــیداســـتان،یـــکزن
ـــار  ـــِیمصیبتب ـــان،زندگ ـــتاِنرم ـــت.داس ـــناس ترکم

ــد ــانمیکنـ ــهدرابیـ ــاکنمشـ ــوانسـ ــریجـ دختـ
کـــهپـــدرش-غیرترکمـــن-آنهـــاراتـــرککـــردهو 
ـــوساســـت.  ـــدانمحب ـــزدرزن ـــادرش-ترکمـــن-نی م
ــاد ــام–فسـ ــِت”عـ ــک“واقعیـ ــتیـ ــاندرحقیقـ رمـ
وانحرافـــاتاخالقـــِیجـــاریدرجامعـــه-رابـــه
ــخصیت  ــوان-شـ ــرجـ ــهدختـ ــدکـ ــرمیکشـ تصویـ
هســـتند.  آن قربانیـــان مـــادرش و - رمـــان اول
ایـــنتصویـــرمیتوانـــدواقعیـــتعینـــاموجـــود
ُکلجامعـــهایـــرانباشـــد.وهیـــچربطـــیبـــهگـــروه 
ـــودم  ـــدارد.مقص ـــنن ـــرترکم ـــنوغی ـــیترکم اجتماع
ایـــناســـتکـــهایـــنمســـائلوموضوعـــاتخـــاص 
گـــروهاجتماعـــیترکمنهـــایایـــراننیســـتند.اگـــر 
چنـــدکـــهمیتواننـــدمبتالبـــهجامعـــهترکمنهـــای 

ایـــرانهـــمباشـــند.

کتـــاب رمانهـــا دســـت ایـــن از دوم نمونـــه  -۲
ــته  ــردن”نوشـ ــنراهمـ ــمبهتریـ ــایدهـ ــنشـ “بدتریـ
و ترکمـــن نویســـنده، اســـت. الهیـــاری مهـــدی
ســـاکنگنبـــدکاوساســـت.ایـــنکتـــابنیـــزهیـــچ
تصویـــریکـــهخـــاصترکمنهـــایایـــرانباشـــد
ارائـــهنمیدهـــد.چـــوندربـــارهی“مـــرورومعرفـــی”
ایـــنرمـــاندرشـــمارهیپیـــشترکمننامـــهمطلـــب
ـــهشـــرحبیشـــتریدر ـــازب نوشـــتهشـــدهاســـتمـــننی
ـــالوه ـــحراع ـــنتوضی ـــطای ـــم.فق ـــنمجـــالنمیبین ای
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کنـــمکـــهتأکیـــدمـــنبیشـــترروی“ویژگـــیموضوعـــی”
ایـــندورمـــاندرارتبـــاطبـــا “مســـائلخـــاصومبتالبـــه
ـــه ـــتهامب ـــتونوش ـــران”اس ـــایای ـــهیترکمنه جامع

ارزشهـــایادبـــیوفنـــی  

ــی ــرربطـ ــندواثـ ــلبی-ایـ ــهسـ ــیچـ ــهایجابـ -چـ
ــدارد. نـ

۳- کتـــابســـوممجموعـــهداســـتان“نیســـوار”نـــام
ــم ــتانیخانـ ــهیداسـ ــنمجموعـ ــندهایـ دارد.نویسـ
نعیمـــهمیرزاعلـــی-اصالتـــاآققالیـــی-اســـتکـــه
ــت. ــاناسـ ــیایشـ ــرچاپـ ــناثـ ــماولیـ ــرمیکنـ فکـ
کتـــابشـــاملســـیزدهداســـتانکوتـــاهاســـتکـــه
ـــن ـــهیترکم ـــاجامع ـــتآنه ـــوریاکثری ـــوعمح موض
ایـــرانومســـائلومعضـــالتمبتالبـــهآنـــاناســـت.
ــکالت ــائلومشـ ــامسـ ــنقصههـ ــترینهیایـ دربیشـ
داســـتاننویس و شـــده برجســـته ترکمـــن “زن”
رنـــج دارد تـــالش خـــود روایتهـــای طریـــق از
ــیو ــتمحقوقـ ــهوسـ ــیمظلومانـ ــانوبیپناهـ پنهـ
ـــد. ـــرکش ـــهتصوی ـــن”راب ـــر“زنترکم ـــانیواردهب انس
ــه ویژگیهایـــیچـــونزنبـــودنوترکمـــنبـــودنبـ
ــه ــتکـ ــمآوردهاسـ ــکانرافراهـ ــنامـ ــندهایـ نویسـ
تصویرهایـــی“جـــاندار”و“واقعـــی”و”ملمـــوس”
و“دردآور”ازچهـــرهیزنروســـتاییترکمـــنارائـــه

دهـــد.

ـــهوســـیلهی ـــرداســـتانیازآنجـــاکـــهب ـــنســـهاث      ای
حـــوزهی دو در ســـاکن ترکمـــِن داستاننویســـان
حـــوزه یـــک و گنبـــدکاوس( و )مشـــهد شـــهری 
ــر ــنمنظـ ــدهاندازایـ ــتهشـ ــالنوشـ ــتاییآققـ روسـ
ــاب ــانرابازتـ ــی(آفرینندگانشـ ــایذهنـ ــه)فضـ کـ

میدهنـــدنیـــزحائـــزاهمیتانـــد.

یک توضیح

      چـــاپبعـــضمطالـــبدرفصلنامـــهترکمننامـــه،
اخیـــر ســـالهی یکصـــد تاریـــخ موضـــوِع در
ترکمنســـتان،موجـــببازتـــابمنفـــیدریـــک-

دومـــوردشـــدهاســـت.نیـــازینمیبینـــمکـــهدر
ـــوم. ـــاتش ـــی”واردجزئی ـــابمنف ـــن“بازت خصـــوصای
ـــت ـــرایروشـــنشـــدن سیاســـت/policyمدیری ـــاب ام
ـــدگان ـــالعخوانن ـــتاط ـــرراجه ـــاتزی ـــهتوضیح مجل

ــم. ــیمیکنـ ــهقلمـ ــهمجلـ فرهیختـ

 1- مطابـــقعـــرفجـــاریدرمطبوعـــات،مدیریـــت
عـــدم یـــا پذیـــرش در نیـــز ترکمننامـــه مجلـــه
پذیـــرش،درچـــاپیـــاعـــدمچـــاپودرحـــکو
اصـــالحمقـــاالتومطالـــبرســـیدهمختـــاراســـت.
چهارچـــوب.حـــدودایـــناختیـــارراهـــم،هویـــتو

مشـــیفرهنگـــیمجلـــهتعییـــنمیکنـــد.

۲- یکـــیازوجـــوهشـــاخِصمشـــیفرهنگـــیمدیریـــت
مجلـــه،پرهیـــزازتوهیـــنوافتـــراوپیشـــداورِی
مغرضانـــهدرطـــرحمباحـــثاســـت.معتقـــدمدر
حـــوزهیتاریـــخمعاصـــرترکمـــنآنانـــدازهمســـائل
وموضوعـــاتنامکشـــوفومبهـــمموجـــوداســـت
کـــهدیگـــرفرصتـــیبـــرایتسویهحســـابهـــای
ــی ــایایدئولوژیـــکباقـ شـــخصیویکجانبهنگریهـ
نمیماَنـــد.ازدوســـتاِنصاحـــبانصـــافوصداقـــت
حرفـــهایتقاضـــادارممتوجـــهایـــننکتـــهباشـــند.

ــکان ــه،امـ ــارفصلنامـ ــاانتشـ ــهبـ ــتمجلـ ۳- مدیریـ
ــلیقههای ــهسـ ــتکـ ــمآوردهاسـ ــیرافراهـ وفرصتـ
ــن ــوبموازیـ ــددرچارچـ ــفبتواننـ ــوعومختلـ متنـ
مدیریتـــیمجلـــهواخـــالقحرفـــهایمطالـــبخـــود
راعرضـــهکننـــد.ترکمننامـــهتریبونـــیبـــرایهمـــه
اســـت.تریبونـــیبـــرایتعاطـــیافـــکارواندیشـــهها.
ـــاایـــنکارخـــود“روشـــنگری” ـــمکـــهب ادعـــاهـــمنداری
پروســـهی روشـــنگری امـــر خیـــر! میکنیـــم.
ـــت ـــاهوی ـــهب ـــکمجل ـــوانی ـــهازت ـــدهایداردک پیچی
ـــود ـــاوج ـــیب ـــت.ول ـــارجاس ـــیخ ـــی،اجتماع فرهنگ
ـــاد ـــم،ایج ـــامدهی ـــمانج ـــامیتوانی ـــهم ـــن،کاریک ای
بســـترمناســـببـــرای“طـــرحبحـــث”حـــولهمـــان
مســـائلوموضوعاتـــیاســـتکـــهمیتواننـــدبـــرای
ــنو ــند.همیـ ــرباشـ ــرثمـ ــدومثمـ ــنگریمفیـ روشـ

بـــس.                                       
آنادردیعنصری
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به بهانه ی نوروز       
  بی بی زلیخا  ُکر

دراثـرگذشـتزمـانهمسـانیوهمگونـیگروههـاسـببنزدیکـیافـرادگروههابه
یکدیگـرمیشـودوازطرفـی،پراکندگـیاختیـاریویـااجبـاریانسـانهادرمناطـق

مختلـفکـرهیزمیـنباعثپدیـدآمدنگروههایاجتماعیمیشـودکـهدرتأثیر
تغییـراتآبوهـوا،شـرایطزندگـی،محیـططبیعـیوموقعیـتاجتماعی-
اقتصـادی؛ویژگیهـایخاصنسـبتبهسـایرگروههـاپیـدامیکنند.این
گروههـارادرجامعهشناسـی،گروههـایقومـیمینامنـدوروابـطآنهـا،
روابـطگروههـایقومـینامیدهمیشـود.گروههـایقومیدراثرسـکونت
شـرایط بـا را خـود ناگزیرنـد نهتنهـا متفـاوت و مختلـف محیطهـای در

موجـودانطبـاقدهنـد،بلکـهبرایبرطـرفکـردننیازهایزیسـتی
واجتماعـیوروانـیخـود،فرهنـگخاصـیراپدیـدمیآورنـدکهبا

سـایرفرهنگهـاازنظـرشـکلومحتـوامتفاوتاسـت.
یکـیازقویتریـنجنبههایباورهـاواعتقاداتقومترکمـن،اعتقادات

و یافتـه تعدیـل حالـت ترکمـن فرهنـگ اعظـم بخـش آنهاسـت. مذهبـی
سـادهشـدهایازسـّنتهایشـهریاسـالمیاسـت.سـایرجنبههـایفرهنگی
ازاسـالمرانمایـانمیسـازد.همچنیـن تـداومسـّنتهایترکـیپیـش آنهـا
رگههـایخرافـاتوبازمانـدهازباورهـایکهـندراعیـادمذهبی-اسـالمینیـز

بـهچشـممیخـورد؛همچـونمالیـدنخـونقربانیبـهپیشـانیبـرایبرکتبیشـتریا
دسـتنخوردهگذاشـتنخـونقربانـیدرذبحـگاهتـاهنـگامخشـکشـدنآن؛ویـانگاه
کـردندرروغنـیکـهبـرایاّولیـنبـاردرآنگوشـتقربانـیطبـخشـدهکهصـافدیده
شـدنچهـرهنشـانهیپذیرفتهشـدنقربانیدرپیشـگاهخداوندبودهاسـت!یـاآویختِن

شـاخگاووگوسـفندقربانـیازدیـوارخانه.نصبشـاخگاووگوسـفندقربانی
ازاعتقـاداتبازمانـدهیترکمنهـاازدورانشـامانیزماسـتکـهدرآسـیای
میانـهرواجداشـتهاسـت.بنـابـهگفتـهیبروکلمـندرنـزدتـرکانقبـلاز
اسـالمقدرتمذهبیدردسـت»شـامان«بودکـهارواح»خبیثـه«رادورو
ارواح»پاکیـزه«ودوسـتراجلـبمینمـود.تـرکانقبلازاسـالمایمان

عجیبـیبـهسرنوشـتوقضـاوقدرداشـتند.
بـاوجـودایـنکـهسّنتهـایاجتماعیهرجامعهمعلولشرایط
نیز معنوی رنـگ چون امـا است جامعه آن در معیشت و مـادی
آنرخمیدهـد در زندگیدگرگونـیکمتـری تغییرشرایط با دارد
سّنتهـای زندگی نوین شرایط ایجاد و مـادی تحـول و تغییر با و
قدیمیواجدادیحفظمیشـوندتازمانیکهسّنتهـاینومقبول
تا توتمیسـم عّلت همیـن به شود. گذشته سّنتهـای جانشین و
قرنهشتمهجریدرجامعـهیترکمـنرواجداشتهوپسازآنبه
تدریـجازمیانمـیرودبـاایـنحـالنشانههایآنهنوزهمدرنقش
ونگارهـایعامیانهرویگلیم،قالیونمدباقیماندهاندهرچندکه
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ازمیان جدید نسلهـای برای نقشها این فلسـفهی
رفتـهولـینمایکّلیآنرابطـیاستبیناندیشههای

گذشتهوحـال.
برپایـیاعیـادوجشـن هایمّلـیومذهبـینشـأت
گرفتـهازباورهـاواعتقـاداتهـرقـوموملتـیاسـت.
برخـیازاقـوامعـالوهبـراعیـادمذهبـی،جشـن های
مّلـیوباسـتانیرانیـزبهصـورتدیریـنوکهـنبرپـا
میکننـد.انسـانموجـودیاسـتکـهطالـبشـادی
گریـزان ناراحتـی و رنـج و مصائـب وقـوع از و اسـت
و روابـطخانوادگـی بـا تحّقـقشـادی میـزان اسـت.
فرهنگـی و تاریخـی باورهـای سـّنتها، اجتماعـی،
ارتبـاطمسـتقیمدارد.بـههمیـنسـبببشـرازدیرباز
بـهمناسـبت هاییکـهدرآنشـادیرکـناصلیباشـد
دلبسـتگیخاصینشـاندادهاسـت.وجودجشنها
واعیـادمختلـفدرزندگـیانسـانوتأکیدبهاسـتمرار
وپایـداریآنهـاگـواهایـننکتـهاسـت.ترکمنهـانیز
بهماننـدبیشـترجوامـعبشـریاصواًلمردمانیشـادی
اعیـاد و جشـنها دیربـاز از آنـان هسـتند. دوسـت
مختلفـیرادرفرهنـگخـودداشـتهاندکهبسـیاریاز
آنهـاامـروزنیزبهعنـوانجشـنهایمّلیمـوردتوّجه
قـرارمیگیـرد.درمیـانایـنجشـنهااعیـادقربـان
شـناخته ترکمنهـا نـزد در عیـد بزرگتریـن فطـر و
میشـودومراسـمواحـکامخـاصخـودراداراسـت.
عـالوهبـرایـناعیـادباشـکوه،برگـزاریدهگانهـای
سـالعمـر،همچـونپنجاهسـالگی،شـصتسـالگی
ودهگانهـایسـالازدواج...وجـوددارنـد.ترکمن ها
اهتمـامخاصـیدربرگـزاریجشـن»آقغۇیـون/آق
آش«صورتدادهاند.اینجشـندرسـن63سـالگی
ومصـادفبـاعمـرپیامبـراسـالمبـرایافـرادبرگـزار
جشـنهای سـایر نسـبت بـه جشـن ایـن میشـود.
و میشـود برگـزار مفّصـل توّلـد، جشـن و دهگانـی
مـردم، عمـوم از دعـوت و فـراوان اطعـام بـا شـخص

دیگـرانرادرشـادیخـودسـهیممیکنـد.

دراسـتقبالازنـوروزنیـزترکمنهـا)علیالخصوص
اسـفند پایـان از قبـل روزهـا از ترکمنسـتان( اهالـی
نیـز و خـود روسـتاهای و شـهرها آذینبنـدی بـه
و میهمانیرفتـن و پذیرایـی تـدارکات آمادهسـازی
از ترکمـن زنـان میپردازنـد. میهمـان از اسـتقبال
روزهـاقبـلازنـوروزاقـدامبـهطبـخانـواعشـیرینی

از یکـی حتمـًا سـمنو کـه شـیرین خوراکیهـای و
آنهاسـت،شـیرینیرادرسـالنـوبـهخانـهمیآورند.
ترکمنهـا ومحلـی وشـیرینیهایسـنتی ازغذاهـا
نـوروزکؤجـه،نـوروزبامیـهاسـتکـهجـایخاصـیدر
سـفرههاینـوروزیترکمنهـادارد.مـردمترکمـندر
ایـنروزهـابـاپختـنغذاهـایمعـروفنـوروزیماننـد
نـوروزکؤجـه،نـوروزبامیـه،سـمنی)سـمنو(واجـرای
و حـال ترکمـن جوانـاِن توسـط مختلـف بازیهـای
هـوایدیگـریبـهایـنجشـنوشـادیمیبخشـند؛

میشـوند: هـمآوا بازیهایشـان در دختـران
نۇوروزگلدیبوگیجه

غئزالرآتارالربیجه
کیمینگبیجهسیچئقسا

برینگلرنوروزکؤجه
ترجمـه:امشـبنـوروزفـرارسـید/دخترهـاطالـع
آزمایـیمیکننـد/طالـعهـرکسـیدرآیـد،/نصیبش

یـكمالقـهکاشـهنـوروزی.
نۇوروزگلدی،یازگلدی
غارغاگیتدی،غازگلدی

جۆملهجاهانأللهزار
آیدئمگلدی،سازگلدی

ترجمـه:نـوروزآمـد،بهـارآمـد/کالغرفـتوغـاز
آمـد/تمـامجهـاناللـهزار،/آوازآمـد،سـازآمـد.

میادیـن در معمـواًل نـوروزی عمومـی آیینهـای
اصلـیشـهرهاوروسـتاهابرگـزارمیشـودومـردانو
زنـانجـوانترکمـننیـزدرروزهـایجشـن،بازیهـا
وسـرگرمیهایویـژهایازجملـهسـوارکاری،ُکشـتی،
پـرشبـرایگرفتـندسـتمالازارتفـاع،برپایـیجنگ
برگـزار شـطرنج بـازی و قوچهـا شـاخزنی خـروس،

میکننـد.
بـههنـگامانجـامایـنبازیهـاوسـرگرمیها،مردم
درمحـلجمـعمیشـوندوبـاتشـویقهایپیدرپـی
بـهایـنمسـابقاترونقخاصیمیبخشـند.پوشـیدن
لبـاسنـو،دیدوبازدیـدوپریـدنازرویآتـشازدیگـر

رسـومترکمنهـادرایـامنوروزبایرامـئاسـت.
درمیـانطوایـفتورکمـنآدابورسـوممختلفـی
نـزد در مثـاًل اسـت. داشـته وجـود آتـش بـه نسـبت
گوکالنهـایغارریغـاالایـننظـروجـودداشـتهکـه
اگـرشـرارهایازآتـشبهطـوراتفاقـیبـررویلبـاس
کسـیمیافتـادوآنرامیسـوزاندمیگفتنـدکهجای
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یمرلـی ترکمنهـای بیـن در یـا و نیسـت؛ پریشـانی
چنیـناعتقـادیوجـودداشـتهاسـتکـهاگـرکسـی
ظـرفرابـاآبدرآتـشبیندازد،الزماسـتکهدرآنجا

کمـیآردریختـهشـود)سـمبلخونبهـادادن(.
دامپـرور، ترکمنهـای نـزد در آتـش دیربـاز از
نقـشبزرگـیراایفـامیکـرد؛بدیـنگونـهکـهاهالـی
اۇبـههنـگامکـوچییـالقیـاقشـالقبـهمنظـورتمیـز
و برمیافروختنـد آتـش از بزرگـی خرمـن کـردن،
را حیوانـات درحالیکـه خـود جلوپـالس بـا مـردم
میراندنـد،ازمیـانآتـشمیگذشـتند.پـسازپایـان
مراسـممعمـواًلخرمنهـایآتـشرابهیکدیگـرمتصل
میسـاختندتـامفـریبـرایارواحشـریروپلیـدباقـی
نمانـدوآنهـانتواننـدایشـانراتـامحلجدیـددنبال

کننـد.
مثـالدیگـرحاکـیازآناسـتکـههرچهارشـنبه،
از خالصـی بـرای آن در و برمیافروختنـد را آتشـی
دیگـر چیزهـای و نمـک و شـاخ ارواح و اجنـه شـر

میانداختنـد.
نژادشناسـی، جمعآوریشـدهی اسـناد طبـق
ترکمـن قبایـل همـهی بیـن در آتـش روی از پـرش
در مراسـم ایـن اجـرای اسـت. بـوده رایـج دیربـاز از
آخریـن و »سـاپار/صفر« و »ِمِرت/شـعبان« ماههـای

اسـت. میشـده اجـرا سـال چهارشـنبهی
مراسـمپـرشازرویآتـشطبـقگفتـهیراویـانبه
معنـایپاکیزگـیازهمـهیآلودگیهایـیکـهدرطول
قـرن در اسـت. بـوده شـده، انسـانجمـع در سـال
نوزدهـممیـالدیدرمراسـمپـرشآتشهمـهیاهالی
اۇبـهبهجزسـالمندانوشـخصیتهایروحانیقبیله
سـپس مـردان، ابتـدا مراسـم در میکردنـد. شـرکت
میپریدنـد. آتـش روی از نوجوانـان باالخـره و زنـان
درحالیکـهدراطـرافخرمـنآتـشمیچرخیدند،رو

بـهآتـشچنیـنمیخواندنـد:
شاماناۇد،

بۇلدومشاد.
پارالپاۆستۆنگدنگچدیم،

زارالپگؤنأمیدؤکدۆم.
حایئرقئلسنایشیمی،

غۇراپساقالداشئمئ.
پـرشبـررویآتـشازجنـوببـهشـمالوازشـرق
بـهغـربانجـاممیگرفـت.خـوشگلـدیبختیـارف

در آتـش نسـل »بقایـای عنـوان بـا یادداشـتی در
بـر ازمراسـمپـرش نـزدترکمنهـا«توصیـفزیبایـی
بدسـت 1922 بهـار در »اسـنغولئ« در آتـش روی
میدهـد.طبـقنوشـتهیویوقتـیخورشـیدغـروب
زنـان و پدیـدارمیشـدند آتـش میکـردخرمنهـای
درحالیکـهکـودکانرادرآغـوشخویـشداشـتندبـا
فریـادشـادیازرویآتـشمیپریدنـد.همچنیـندر
گذشـتهبـههنـگامپـرشازرویآتـشچهارشـنبهی
آخـرسـالظـروفچوبـیقدیمیوشکسـتهبـهداخل

اسـت. میشـده انداختـه آتـش
گفتنـیاسـتیکـیازمراسـمیکـهروزچهارشـنبه
رادرمیـانترکمنهـاخـاصنمـودهمراسـمختنـهی
پسـراناسـت؛ترکمنهـاپسـرانخـودرامعمـواًلبیـن
چهارشـنبه روز در و توّلـد چهـارم تـا دوم سـالهای
ترکمنهـا کـه توضیـح ایـن بـا میکننـد ختنـه
از پـس آنهـا میداننـد. خوشیمـن را چهارشـنبه
عمـلختنـهخطاببـهکـودکووالدینـشمیگویند:
»غـۇچبۇلـدئ«یعنـی»قـوچشـد«ومقصـوداشـاره
اسـتبـهتوانمندیوبـاروریقوچکهترکمنهابسـیار

بـهآنمعتقـدهسـتند.
میـان در خصوصـًا بایرامـئ نـوروز مراسـم امـروزه
برخـیطوایـفترکمـنبسـیاردیدنـیوزیباسـتکـه
همـراهبـا رسـومخاصـیاجـرامیشـود.کوچکترهـا
بـهدیدنبزرگترهـاوریشسـفیدهایفامیـلمیروند
و ازعسـل نانهـایمخصوصـیکـه و بـاشـیرینی و
اواخـر ایـن در میشـوند. پذیرایـی تهیـهشـده شـیر
برپایـیبازارهـاونمایشـگاههایسـنتیدرمیادیـنو
پذیرایـیازمهمانـاننـوروزیرونـقخاصـییافتـهکـه
مـردمفـوجفـوجازایـننمایشـگاههادیـدنمیکنند.
و نوازنـدگان یافتـه، تزئیـن آالچیقهـای مجـاور در
بخشـیهابـهآوازخوانـدنونواختـنآالتموسـیقی
مخصـوصترکمنهـامیپردازنـدوهنرمنـدانجـوان
برنامههـایفولکلوریـکرقـصخنجـروکۆشـتدپدی
و شـور نیـز زنـان میـان در میگذارنـد. اجـرا بـه را
هلهلـهایبرپاسـت.آنانبـالباسهـایرنگارنگوطال
وجواهـراتخـوددرایـنمراسـمشـرکتمیکننـدو
درآالچیقهـایمزیـنبـههنرهـایدسـتیبـاشـورو

اشـتیاقبـهتهیـهیغذاهـایسـنتیمیپردازنـد.
***



ترکمن نامه 

9

ر 1400بــها

  محمد توانگری

نقش سیاه نفت؛
غیبت طوالنی طالی سفید

چشـمگیری کاهـش نفـت فـروش کـه امـروز
داشـتهوبهگفتهرییسسـازمانبرنامـهوبودجه،
فقـط6درصـدازفـروشموردانتظـارنفتمحقق
شـده،تحریمهانشـاندادکهکارسـازبـودهویک
)کاغـذپـاره(نیسـت.درچنیـنشـرایطیسـوال
ایـناسـتکـهایـنطـالیسـیاهچـرادرتاریـخ
معاصـرمـانقشسـیاهراایفـاکـردهوهمچنانبه

بـازیخـودادامـهمیدهـد.
بـهنظـرمیآیـددرایـنبزنـگاهتاریخـیکمـیبایـدبهعقـببرگردیـم؛به
دورانپهلـویدوم.آنجـاکـهخـودمحمـدرضـاپهلـویدرآخریـنکتابش
)پاسـخبـهتاریـخ(بـهآناذعـانمیکنـد:تاریـخنفـتپـرماجراتریـنفصل
تحـوالتاقتصـادیوسیاسـیبسـیاریازملـلعالـمدرحالحاضراسـت.
دگرگونیهـای فرازهـا، و نشـیب توطئههـا، و تحریـکات از مملـو فصلـی
خونیـن. انقالبهـای و کودتاهـا و سـوءقصدها سیاسـی، و اقتصـادی
حوادثـیکـهدرسـالهایاخیـربرمیهـنمـنمیگذشـتوماجراهاییکه
امـروزایـرانبـاآنمواجـهاسـت،هـمچنیـنحـوادثمنطقـهیخاورمیانـه
بـدونبررسـیدقیـقمسـئلهنفـتقابـلفهـموتجزیـهوتحلیـلنیسـت...
 درایـنبازنگـری،سـوالاساسـیایـناسـتکـهتـکمحصولـیشـدن
اقتصـادایـران-بـهجـایتوسـعهکسـبوکاروتولیـداتداخلـی-کـهبـه
بودجـهنفتـیانجامیـده،چگونـهبـااسـتبدادفـردیمحمدرضـاپهلـویو

عـدمنیـازبـهمشـروعیتسیاسـیارتبـاطتنگاتنگـیداشـتهاسـت.
مـنبـرایپاسـخبـهایـنسـوالبـهدوبرهـهتاریخـینگاهـیمختصـر

انداخـت: خواهـم

1- دهه ی چهل )از سال 1341 تا 1348( 2- سال 1351.

کتابهایـیکـهدرطـولسـهچهـارمـاهگذشـتهمطالعـهکـردممنابـع
مـنوبازخوانـیآنهاسـت:1-کتـاباقتصـادوامنیت،خاطـراتعلینقی
عالیخانـیبـهکوشـشحسـیندهباشـی.۲-معمـایهویـدابـهکوشـش
دکتـرعبـاسمیالنـی.۳-تاریخشـفاهیایراندردانشـگاههـاروارد؛روایت
کننـدهغـالمرضـامقـدم.4-نقـشوجایـگاهتکنوکراسـیدرتاریـخایـران

معاصـر،مصاحبـهبـافرهـادنیلی.

  
نـقد 
نظــر و 
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دلیـل بـه امامـی شـریف دولـت سـقوط پـی در
زیـر پهلـوی، رضـا محمـد اقتصـادی، بحرانهـای
بـه 1۳40 اردیبهشـت در را امینـی آمریـکا فشـار
نگـران کـه شـاه امـا کـرد. منصـوب نخسـتوزیری
حمایـتبیرویـهآمریـکاازشـخصامینـیبـود،پساز
بازگشـتازآمریـکا،بعـداززمینهسـازیالزمباسـفارت
آمریـکا،درتیـر1۳41،علـمرادرمقـامنخسـتوزیری
تصویـبجزئیـات از پیـش آمریـکا آنجاکـه از گمـارد.
طـرحکودتـاازانگلیـستضمیـنگرفـتکـهازنفـت
آغـازدهـهچهـلدر تـا ایـرانسـهمیداشـتهباشـد،
حـدودیـکمیلیـارددالربـهایـرانکمـککردهبـود.با
ایـنوجـوددرآغـازدههچهلوضـعاقتصادایـراناین
چنیـنبود:اقتصاددرآسـتانهورشکسـتگیبـود؛تورم
بیـدادمیکـرد؛بیـکاریهمهگیـربود؛حقـوقکارگران
وکارمندانکفافمخارجشـانرانمیکرد.فسـادرواج

کامـلداشـت؛ارزخارجـیکـمبـود.
آمریـکادرآسـتانهدهـهچهـلدرپـیاصالحاتالزم
درایـرانبـود:میخواسـتندبداننـدچگونـهمیتوانند
حامیـان دادن دسـت از بـدون کـه وادارانـد را شـاه
محافظـهکارخـود،بهبرخـیازدرخواسـتهایطبقه
متوسـط)کـهبـهگمـانآمریـکامهـمتریـنمخالـفاو
بـود(تـندردهـد.سیاسـتآمریـکادرایـرانوحـدت
میخواسـتند و بـود. متوسـط طبقـه و شـاه میـان
احـزابونهادهـایالزمبرایبسـیجنخبگاننوخاسـته

تکنوکـراتراتـدارککننـد.
شاهباانتخابعلماینکارسترگرابهاوسپرد.

سـه در سیاسـی قـدرت نیلـی فرهـاد گفتـهی بـه
وضعیـتبـهتکنوکـرات)فـنسـاالر(رجـوعمیکنـد.
اداره در گرهیـی میشـود؛ مسـتآصل کـه ایـن یـک
کشـورایجـادمیشـودکـهبـاسرانگشـتقـدرتحـل
دوم مهـارت. و دانـش سرانگشـت بـا اال نمیشـود
اینکـهقـدرتازجانـبسیاسـیخیالـشراحتاسـت
ومیخواهـدقلمـرواقتصـادیراتوسـعهدهـدوقدرت
سیاسـیرابـهقـدرتاقتصـادیتبدیـلکنـد.وسـوم

بـراینمایـشبـهافـکارعمومـی.
شـاهتاکیـدمیکندفـردیکهقراراسـتمسـئولیت
خـوب را اقتصـاد بگیـرد برعهـده را اقتصـاد وزارت
تـا باشـد آمریـکادرسنخوانـده ودر باشـد. خوانـده
اختـالف و آمریکاییهاسـت. کار هـم ایـن بگوینـد
بیـنوزارتبازرگانـیوصنایـعومعـادنراحـلکنـد.

جهانگیـرتفضلـی،مشـاوردربـار،علینقـیعالیخانـی
رامعرفـیمیکنـد.َعَلـمازعالیخانـیمیخواهـدمـار
شـاخایـرانباشـد.دکتـرمـارشـاخایـرانباشـی.دکتر
اقتصـاد وزیـر ۳۷ تـا 1۹۳4 سـالهای بیـن شـاخ،
آلماننازیبود.و1۳سـالریاسـترایـشبانکآلمان
رابرعهـدهداشـت.وازاقتصـادبسـیارضعیـفآلمـان،
بـهصنعتـی کـه قدرتمنـدسـاخت. و پویـا اقتصـادی
شـدنوموجـببازسـازیاقتصـادآلمـانشـد.دکتـر
شـاخسـهبـاربـهایـرانآمـد.یـکبـاردردورهرضاشـاه
بابـتبهبـوداوضاعاقتصـادیایران.یکبـاربهدعوت
دکتـرمصـدقبـهمنظـورطـرحاقتصـادبـدوننفـت.و
یـکبـارهمبعـدازمصـدقبرایارائـهپیشـنهاداتیکه
دکتـرمصـدقازاوخواسـتهبـود.ولیبهپیشـنهاداتش
بـرای عالیخانـی بـه علـم ادامـه در نشـد. توجهـی

تـاممیدهـد. انتخـاب انتخـابهمکارانـش
کـه عالیخانـی کیسـت. عالیخانـی علینقـی امـا
متولـد1۳0۷نزدیـکابهراسـتدورانتحصیالتشدر
دانشـگاهتهـرانمصادفمیشـودبـاقائلـهآذربایجان.
بعـدازجنـگجهانـیدومبلشـویکهاکـهبـهدنبـال
افزایـشنفـوذدرایـرانبودنـدوگرفتـنامتیازیشـبیه
امتیـازانگلسـتانازنفـتشـمالبودنـدبـاحمایـتاز
فرقـهدموکـراتبـهرهبـریسـیدجعفـرپیشـهوری،به
دنبـالخودمختـاریآذربایجانبودند،سـعیداشـتند
بـافشـاربـهحکومـتمرکـزیامتیـازاتالزمرابگیرنـد.
بـهحافـظمنافـع حـزبتـودههـمتبدیـلشـدهبـود
شـورویدرایران.وازخودمختاریآذربایجان،وامتیاز
نفـتشـمالحمایـتمیکرد.بـاحمایـتکامیونهای
پـرازسـربازهایروسـیمتینگهـایخیابانـیبـهراه
میانداخـت.ومخالفـانامتیـازدادننفـتبهشـوروی
مثـلمرحـوممصدقرابـااسـتفادهازمطبوعاتیکهدر
اختیارداشـتمـوردحملهقرارمیداد.اینپیوسـتگی
حـزبتـودهبهشـوروییـابهقولخودشـانکمونیسـم
مثـل ملیگراهایـی بعدهـا شـد باعـث بینالملـی،
عالیخانـینظـرمثبتـیبـهسوسیالیسـموچپگرایـی
نداشـتهباشـد.اودرسـال1۳۲۸ازدانشـگاهدولتـی

فرانسـهدکتـرایاقتصـادگرفـت.
عالیخانـیبـهایـننکتـهاشـارهمیکنـدکـهحـزب
خصـوص بـه مـردم بیـن را خـودش توانسـت تـوده
کارگـرانجـابیانـدازد.درشـرایطاشـغالایـرانکهکل
نظـامرضاخانـیفروریختـهبـودوکشـوردوبـارهدچـار
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هـرجومـرجوناامنیشـدهبـود،عدهییکـهاینوضع
تبلیغـات تاثیـر تحـت نبـود قبـول قابـل آنهـا بـرای
نمیدانسـتند دقیقـن میگرفتنـد. قـرار تـوده حـزب
از درسـتی ترجمههـای کـه چـرا میگوینـد چـی
رهبـری کادر از غیـر بـه و نبـود. کمونیسـتی منابـع
کمونیسـم از چیـزی اعضـا حـزب، ایدئولوگهـای و
نمیدانسـتند.امـاچـونازمارکـسوانگلـسنقـلو
قـولمیکردنـدحرفهاشـاندهـنپرکنبـود.فاصله
گرفتـنعالیخانـیازمارکسیسـمفقـطموضـعحـزب
تـودهدرقائلـهآذربایجـانوملـیشـدنصنعـتنفتتا

قبـلاز۳0تیـرنبـود،
بلکـهمطالعـهکتابهـایمارکسیسـمبهزبانـیقابل
فهم،سـببشـدمتوجهنظریاتاقتصادیمارکسیسـم
شـود.وازنظـراوتئوریهایمارکسیسـمزمانیمطرح
شـدکـهاقتصادتـازهدرحالشـکلگیریبودهاسـت.
تحصیـل هنـگام در بـود افراطـی ملیگـرای کـه او
قـرار فرانسـوی سوسیالیسـم تاثیـر تحـت فرانسـه در
میگیـردکـهبـامارکـسکارینداشـتهومشـخصهاش
لـزومکمـکبهناتوانانوکاهششـکافدرآمدهاسـت.
ودرایـنفضـاباعـثشـدبهیـکمیهنپرسـتمتعادل
وعمیـقبـدلشـود.البتـهایننـوعازسوسیالیسـمکه
دولـتبایـدهمـهکارهـاراانجـامدهـدخطرنـاکبـود.
عالیخانیهفتسـالدرفرانسـهبـودومهمتریناتفاق
آندورهملـیشـدنصنعتنفتبـود.اونیزمثلاغلب
ایرانیهـامصدقـیبود.امابعـدازمدتیبـهایننتیجه
رسـیدکـهمصـدقگیـرکـردهاسـت.مصـدقتوانایـی
بسـیجمـردمراداشـتامـاتوانایـیرهبـریمـردمبـه
سـمتهدفرانداشـت.چـونتحتتاثیرمـردمبود.و
یـکرهبرسیاسـیبزرگنبایـدتحتتاثیرمردمباشـد.
وبایسـتیپیشـنهادبانـکجهانیکهخـودشهمآنرا
قبـولداشـت،بهمـردماعـالممیکرد.بـههمیندلیل
ایـنجنبـشکـهایـرانرامیتوانسـتبـهدموکراسـی

برسـاندشکسـتخورد.
رفاقـت هویـدا بـا کـه عالیخانـی 1۳۳۸ سـال در
داشـتبـهشـرکتنفـترفـتودربخـشغیـرصنعتی
شـرکتنفـتمشـغولبـهکارمیشـود.کارعالیخانـی
بـهافـرادیبـودکـهازشـرکتبازخریـدکـرده کمـک
بودنـد.وبـهایـنافـرادطرحهـایاقتصـادیپیشـنهاد
میشـدتـابـاایـنطرحهـاکسـبوکاریراهانـدازی
کننـدکـهاحتیاجشـرکتنفـتبـود.درحقیقتبخش

شـرکت جانبـی کارهـای تـا بیایـد بوجـود خصوصـی
نفـتراانجـامبدهند.بـااینکارهمبـهآبادانیمنطقه
کمـککـردهباشـندوهـماحتیاجـاتشـرکتنفـترا
برطـرفکـردهباشـند.مثلـنبـهیکیکمـکمیکردند
نیروهایـش بـرای نفـت شـرکت تـا بسـازد هتـل کـه
اسـتفادهکنـد.وهمزمانبـهصورتپارهوقـتدراتاق
بازرگانـیکارمیکـرد.کـهباعـثشـدهبـودکـهوقتـی
عالیخانـیبـهریاسـتوزارتاقتصـادمنصـوبشـدتـا
حـدزیـادینسـبتبـهوضعیـتمحیـطکسـبوکار،
بخـشخصوصـیوصنعـتکشـوراطالعـاتداشـته

باشد.
عالیخانـیدربـدوورودبـهخاطـرآشـناییبـافضای
اقتصـادیکشـوربـهواسـطهکاردراتـاقبازرگانـیبـا
مشـکالتآشـنابـود.ومیدانسـتدرچـهزمینههایـی
کارصـورتبگیـرد.اولحمایـتودخالـتدولـتدر
تولیـدداخلـیبود.دوممبـارزهباعدمبـاتعادلیکهدر
فضـایاقتصادیبـود.بدینمعنـاکهاغلـبفعالیتها
فقـطدرچنـدجـامتمرکـزبـود.ایـنجریـاندوضـرر
عمـدهداشـت:یکـیایجادشـهرهایبزرگکهمشـکل
خودشـانراداشـتندومدیریتآنهاکارمشـکلیبود.

ودومـیمحرومیـتمناطـقاغلبکشـور.
سـوم:حمایتوگسـترشصنایعکوچکودسـتی.
چـراکـهراهافتـادنصنعـتکشـورزمانبـربـود.ونکته
آخـراقتصـادایـرانمتنـوعمیشـد.وازوابسـتگیبـه

نفـتنجـاتپیـدامیکـرد.
 همـهاینکارهـانیازمنداطالعاتبـود.اطالعاتاز
وضعیـتاقتصـادکشـور.اطالعـاتازمیـزانصـادرات
وظرفیتهایـی ازصنایـعدسـتیکشـور و واردات. و
کـهکشـورداشـتومیشـدباتوسـلبـهآنهـاصنعت

ایجـادکرد.
دردورهریاسـتعالیخانـیدروزارتکشـوریعنـی
دهـهچهـل)1۳41تـا4۸(رشـداقتصـادیمیانگیـن
11درصـدوتـورم5/۲درصـدشـد.سـریعتریـنرشـد
اقتصـادیدرجهـاندردهه60میـالدی.باحمایتاز
بخـشخصوصـینقشمهمـیدرجهتدهـیاقتصاد
کالندرصنعتـیشـدنکشـورداشـت.منجربـهایجاد
تراکتورسـازی اصفهـان، آهـن ذوب مثـل صنایعـی
تبریـز،ماشـینسـازیتبریـز،موتـوردیـزلآذربایجان،
موتـوردیـزلپرگینـزتبریز،ماشـینسـازیاراک،ایران

ناسـیونالودههـاصنعـتدیگرشـد.
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بـهقـولفرهـادنیلیاینهشـتسـالعصـرطالیی
اقتصـادایـرانبـودبـهطـوریکـهتولیـدصنعتیرشـد
16درصـدیداشـت.فنسـاالرانراهمیشـهداشـتیم
امـافـنسـاالریرانـه،کـهطوالنیتریـندورهیـیبود
کـهفـنسـاالرانسـرکاربودند.سـتاداقتصـادیدولت
رادراختیـارداشـتند.ثباتاقتصادیبرقـراربود.تورم
تـکرقمیورشـداقتصـادیدورقمیبـود.تجارتولید
نامهـای بـزرگشـدند. کننـدهشـدند.صنعـتگـران
تجـاریایجـادشـد.برندهـایایـرانبازارهـایمنطقـه
واروپـایشـرقیراگرفتنـد.وظرفیتهـایبکارگیـری
دانـشرانشـاندادنـد.وقـدرتمذاکراتـیایـرانبـاال
رفـت.بـهعنـواننمونـه،راهانـدازیتولیـداتصنایـع
سـنگینراامریـکااجـازهنـدادحتـااروپـاهماسـتقبال
شـوروی اتحادجماهیـر بـا عالیخانـی گـروه و نکـرد
واردمذاکـرهشـدندودرمقابـلخـطتولیـدصـادرات
راه اراک، ماشـینسـازی و اصفهـان آهـن گاز،ذوب

میافتـد.
نیلـی،همچنیـنبـهایـننکتـهاشـارهمیکنـدکـه
شـاهوقتـیدیـدبـهکمـکافزایـشقیمـتنفـت،وبـا
مذاکراتـیکـهبـاعربسـتاندراوپـکانجـاممیدهـد
کسـب درآمـد میتوانـد آن برابـر چندیـن میتوانـد

کنـد،عالیخانـیرابرکنـارکـرد.
شـاهامـاسـال1۳56رانمیدیـدچـراکـهآنثـروت
مسـتمرنبـود.ثـروتتمیـزنبـود.ثـروتپایـدارنبـودو
عـوارضخـودشرادارد.ایـنثـروتباخـودشتوسـعه
نمـیآورد.درهمـاندورهشـاهدرحـالمذاکـرهبودکه
کنرسیسـومکنـاربـرودوایـرانسـقفاوپکرابـرداردو
مانـععربسـتانبود.وقتـیخیالشازایـنبابتراحت

شـدکارخـودشراکرد.
دراواخـر1۳50کـهغالمرضامقدممعاونسـازمان
برنامـه مقدمـات تـدارک درحـال بـود بودجـه برنامـه

پنجـممیشـوند.
درایـنزمـانبـااینکـهدرآمدهایارزیازدویسـت
میلیـارد سـه دو بـه پیـش سـال ده در دالر میلیـون
رسـیدهبـود،بـهخاطـربـاالبـردنطرحهـایدفاعیو
خریـداسـلحه،دولـتباکسـریبودجـهشـدیدروبهرو
بـود.)شـاهبودجـهنظامـیسـالیانهرااز۲۹۳میلیـون
درسـال دالر میلیـارد بـه۸/1 درسـال1۳4۲، دالر
1۳5۲،وپـسازچهـاربرابـرشـدنقیمـتنفـت،بـه

۳/۷میلیـارددالر،درسـال1۳56افزایـشداد.(

برنامـه دورنمـای از گـزارش یـک میشـود قـرار
انتقـادی شـدت بـه گـزارش ایـن شـود. تهیـه پنجـم
بـودودرآمـدهاسـتکـهبـاایـنرویـهراهبـهترکسـتان
را آن اقتصـادی شـورای در مقـدم وقتـی میرسـد.
تقدیـمشـاهمیکنـد،شـاهگـزارشرابرنمیتابـدوآن
رامهمـالتکارشناسـاناقتصادیمیدانـد.واتکایش
درآمدهـاینفتـیبـود.درایـندورانجهـشبـزرگدر
راهبـود.ازآذر1۳51قیمـتنفـتبـهسـرعتافزایـش
یافـت.ظـرفیـکسـال،بهـاییـکبشـکهنفـتخـام
هـم ایـران درآمـد رسـید. دوازدهدالر بـه دالر پنـج از
بـود زمـان همیـن از یافـت. افزایـش آن مـوازات بـه
کـهشـاههـمبـهتدریـجاشـاراتشرابـه)تمـدنبـزرگ(
آغازیـدهبـود.روبنـایضعیـفوشـکنندهایـرانتـاب

ندارنـد. بیشـتری چنـدان سـرمایهگذاریهای
تـالششـتابزدهشـاهبـراینوسـازیجامعهبـود،به
قـولعبـاسمیالنیاگـردرسـتمیگویندکـهناتوانی
روبنایـیاقتصـادیایـراندرجـذبکاالوسـرمایهبـه
آتـشانقالبدامـنزد.کنفرانـسرامسـروبیاعتنایی
شـاهبـهنظـراتمشـاوراناقتصـادیاشیکـیازنقطه

عطفهـایتاریـخمعاصـرایراناسـت.
کـه میکنـد تاکیـد نکتـه ایـن روی عالیخانـی
نفتـی درآمـد برابـرشـدن ازچهـار بعـد سـال1۳5۲
پولهـاچـه ایـن بـا کـه فکـرمیکردنـد ایـران،همـه
دیگـران. تـا شـاه خـود از کـرد. نخواهنـد کارهایـی
را اقتصـادی زیرسـاختهای میرفتیـد ابتـدا امـا
انسـانیباشـد قـویمیکردیـد.میتوانـدزیرسـاخت
بایـد را اینهـا ولـیهمـهی باشـد فیزیکـی میتوانـد
یـک مـا و کـرد ومیشـددرسـت درسـتمیکردیـد.
بـاال واقعـن مـا درآمـد و کنیـم. بینظیـری جهـش
میرفـت.یعنـیبـاهمیـندرآمدسرشـارنفتـیدوهزار
مثلـنهمـانموقـعمیشـدهفـت یـاسـههـزار دالر
ازعقـب بـودکـه یعنـیروشـن یـاهشـتهـزاردالر.
افتادگـیبیـرونمیآییـم.شـانسبزرگـیبودکـهایران
دیگـرعقـبافتادگـیراکنـارمیگذاشـت.ولـیازاین
آن برعکـس و نکردیـم. اسـتفاده اسـتثنایی فرصـت
سیاسـتیکـهبـهکاربردیـمباعـثآشـوباجتماعـیو

شـد. همـه نارضایتـی
وقتـیارزبـهصـورتبیرویـهبـهبـازارتزریـقشـدو
درآمـدبـاالرفـتووارداتگسـترشپیـداکـرد.درکنار
افزایـشقیمـتنفـتکـهقیمـتاجنـاسوارداتـیرا
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بـاالمیبـردکشـوربـایـکهیجـانخریـدمواجهشـد.
کـهباعـثباالتـررفتـنقیمتهـاشـد.میـزانتـورمدر
صنایعـی بـرای رسـید. درصـد ۲0 بـاالی 55 سـال 
کـهبـاپـولبـادآوردهنفـتایجادشـدهبـودنیـرویکار
ماهـروجـودنداشـت.ومـردممرتـبازروسـتابهشـهر
سـرازیرمیشـدندتـاکارپیـداکننـد.وطبقـهشـهری
بیریشـهایبوجـودآمدکهمنشـامعضاللـتاجتماعی
بـود.ازطـرفدیگـرکـهقیمتهـابـاالرفتـهبودوشـاه
ناراضـیبـوددسـتوردادقیمتهـانبایـدتغییـرپیـدا
کنـد.بـهتعبیـرعالیخانیایـنحرفمثلایـنمیماند
کـهخورشـیدنبایـدطلـوعکنـد.سیسـتمقبلـنجلوی
آزادیبیـانواعتـراضراگرفتـهبود.االنهماقشـاری
کـهبیشتریـناسـتفادهراازشـاهبـردهبودنـدیعنـی
شـده حکومـت دشـمن بـازرگان و صنعتگـر طبقـه
بودنـد.طبقـهصنعتگـردسـتبـهدامنروشـنفکران
بـه دسـت بـازرگان طبقـه و بودنـد. شـده دانشـجو و
دامـنروحانیـت.واینگونـهبـودکـهسیسـتمبـهحـد

انفجـاررسـیدهبـود.
مفیـد نهایـی تحلیـل بـرای عالیخانـی نکتـه ایـن
معتقـد وزیـرکشـاورزیدولـتمنصـور اینکـه اسـت:
بـودهمـهچیـزبایـدازمرکزکنترلشـود.وشـاهازاین
نـوعطـرزفکـرخوشـشمیآمـد.چـونبهاصالـتفکر
مـردماعتقـادنداشـت.وعالیخانـیدلیـلآنرانفـت
میدانسـت.چـوندولـتپـولداشـتوفکـرمیکـرد
بیشتـرازهمـهمیفهمیـد.درحالـیکهدرآمـددولت
نظـر نمیتوانسـت راحتـی بـه بـود مالیـات ازطریـق
مـردمرانادیـدهبگیـرد.ونکتـهاساسـیایـناسـتکـه
عـدمنیـازبـهبخـشخصوصـیودرادامـهعـدمنیـاز
بـهمشـروعیت،بـهاسـتبدادفـردیوبـههمـراهآنبـه
تـکمحصولـیشـدناقتصـادایـران)نفـت(دردوران
نگـرش ایـن انقـالب از بعـد و انجامیـد. دوم پهلـوی
بـهنابـودشـدنمـزارعپنبـهدرترکمنصحـراانجامیـد
)اقتصـاد درونزاد اقتصـاد از بیشتـر حکومـت کـه
محلـی)طـالیسـفید((بـهاقتصـادبـرونزاد)اقتصاد
غیـربومـی)طـالیسـیاه((تکیـهداشـت.وامـروزبـا
تحریمهـاعملـناقتصـادبـرونزاد)تکیـهبرنفـت(فلج
وخشـونتهای بیـکاریگسـتره آن پیامـد کـه شـده

اجتماعیسـت. و خانوادهگـی

 آنه محمد دوگونچی

احساس خوشبختی
احسـاس درمـورد اخیـرًا
بیـن مباحثـی خوشـبختی
هریـک درگرفـت، دوسـتان
شـان نظـرات نقطـه ازیـاران
متیـن کـه کردنـد رابیـان
واسـتفاده بـود تامـل وقابـل
کـردم.بنـدههـمدراینزمینه
تفکراتـیدارمکهبخشهایی
ازآنراعـرضمیکنـم.ابتـدا
بهتراسـتدرجملهاحسـاس
خوشـبختیچیسـتبیشـتردقتکنیـم،بعضـامشـاهده
میشـوداحسـاسوعاطفـهمتـرادفبکارمیـرودحـالآنکه

دارنـد. خـاص سـاحتی هریـک
1_احسـاس:گیرندههـایحّسـیودسـتآوردآنهـا،اولیـن
خـاکریـزدربرخوردارگانیسـمبـاواقعیتاسـت.نمودهای
واقعیـتازطریـقبازتابهـایشـرطیبـهدسـتگاهعصبـی
شـکل ادراک چنداحسـاس ازترکیـب میشـود، عرضـه
میگیـرد،احسـاسمقدمـهیادراکاسـت.ادراکحسـی،
آگاهـیازنمودهـایبیرونیودرونـیرادربرمیگیرد.انسـان
ازآنجـاکهبخشـیازطبیعـتاسـتناگزیرازارتبـاطمتقابل
اسـت. تعامـل ایـن رابـط حلقـه احسـاس اسـت، آن بـا
احسـاسهابصورتبازتابهایسـادهیاپیچیده،ارگانیسم

رادرجریـانتحـوالتمحیـطقرارمیدهـد.
۲_عاطفه:

عاطفـهادراِکچگونگـیواکنـشارگانیسـماسـتدربرابـر
سـربازی احسـاس درآمدهانـد. ادراک بـه کـه نمودهایـی
بیرونـی ونمودهـای اتفاقـات گـزارش مسـول کـه سـت
ودرونـیسـت،عاطفـهنوعـیمدیرداخلیسـتکـهواکنش
ارگانیسـمرادربرابرنمودهایبیرونیودرونی،تنظیممیکند
وتصمیمـیرابـروزمیدهـدایـنتصمیـمدربخـشعالـی
دسـتگاهعصبـیانعـکاسمییابدوعمومابصـورتکیفیت
پیچیـدهایمرکـبازلّذتهاوَاَلمهایمتعـددُرخمینماید:
ِمهروکیـن،شـادیوانـدوه،تـرسوشـجاعت،ُامیـدویـاس،

وتکّبر. تواضـع
اگرعاطفـهباهمـهیاجزایخودفعالیتارگانیسـمراآسـان
گرداَنـد،ارگانیسـماحسـاسخوشـیمیکنـدوفرایندهـای
عمـل وهماهنـگ روان بصـورت وبازدارندگـی انگیـزش
میکنـد،واگـرعاطفـهباعـثاخـاللدرعملکردارگانیسـم
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شـوداحسـاسناخوشـیپدیدارمیگردد.همینخوشیها
وناخوشـیها،فعالیتهـایمثبتیامنفـیرابرمیانگیزند،

لـذاعاطفـهبـهدوصـورتمیتواندظهورکنـد:
عاطفهیمثبتیاتوانافزایافعال،

عاطفهیمنفییامنفعلیاتوانفرسا.
وُامیدودوسـتی، شـادی مثـل فعـال یـا مثبـت عاطفـهی
باوحـدتیافتـنبخشهـایپسـتوعالیدسـتگاهعصبی
بخـش نیروهـای عاطفـه ایـن درجریـان اسـت، همـراه
تحتانـیمغـزدرخدمـتبخـشعالـیمغـزبـکارمیافتـد
وتحریـکووقفـهعصبی،بهآسـانیوروانیصـورتمیگیرد
وکارایـیدسـتگاهروانـیروبـهافزایـشمـیرود،برآیندایـن
میکنـد. تظاهـر خوشـبختی احسـاس فرایندبصـورت
عاطفـهیمنفیمثلیاسواندوهودشـمنی،باگسسـتگی
بخـشتحتانـیسبسـتمعصبـیازبخـشفوقانـیهمـراه
اسـت،درایـنعاطفـهاندامهـایدرونی،بخصـوصگوارش
دچاراختـاللمیگـرددوکارآییارگانیسـمکمشـدهوارتباط
بـامحیطمشـکلمیشـود.برآیندعاطفهیمنفـیبصورت
درماندگـیواحسـاسبدبختـیوازهـمگسسـتگیظهـور
میکنـد.ایناشـارتیکوتاهوروانشـناختیبودازاحسـاس
کـه ازآموزههایـی مفاهیـم ایـن )درتقریـر خَوشـبختی.
ازدانشـمندفقیدزنـدهیاددکترامیرحسـینآریـانپـوربیادم

مانـدهبـود،اسـتفادهکـردم(.
دارد، متعددومتنوعـی ریشـههای خوشـبختی احسـاس
نـکاتسایکوسـوماتیک)روان ولـیمهمتریـنآنهمیـن
تنانـه(اسـت.درپشـتهراحساسـی،فکـرینهفتـهاسـت
هیـچاحساسـییتیمنیسـتریشـهایووالـدیدارد.والبته
اینکـهچراچنینبرآیندهایفکریبوجـودمیایندبهعوامل
عدیدهایوابسـتهاست.احسـاسدرخالءشکلنمیگیرد،
احسـاسدرتعامـلبامحیـطمعناپیدامیکنـد،محیطیعنی
خانواده،اجتماع،نهادهاواوتوریتهها.احسـاسهادرضمن
بسـتهبهتربیـتخانوادگیوبسـترفرهنگـیدچاردگرگونی
وتطورمیگـردد.یـکنکتهمهم،وحـدتدرونیوهوموسـتاز
انسـان اسـت. بامحیـط درتعامـل وانگیزههـا اندیشـهها
درمحیـط لهـذا یکدیگرنـد، وسـاختهی سـازنده ومحیـط
پرنکبـتوآکنـدهازپلشـتیاحسـاسخوشـبختیسـخت
بدسـتمیآیـد،ویـاخوشـبختیفریـبکارانـهوبـزکشـده
اسـت.بربسـترفریـب،چـهفریبخـودیادیگریاحسـاس
خوشـبختیشـکلنمیگیـرد.والبتـهحقهرانسـاناسـت
کهصادقانهبدنبالتحصیلخوشـبختیباشـدبشـرطیکه
برایاینجسـتجوآزادباشـد)تحصیلگوهرآزادی(وهزاران

بندوزنجیرپیداوپنهاناورااسـیرنکردهباشـد.

معیـاِروزیـنومعتبراحسـاسخوشـبختی،رضایـتباطنی
سـت،رضایتـیکهموکـولبهتوفیقمادیومنزلتینباشـد.
ایـن اینـک بگویـد باخـود خـود درخلـوت انسـان اینکـه
مـنوایـنهـمکارنامـهامکـهیحتمـلنمـرهیقبولـیدارد.
سـعادتیباالترازاینمتصّورنیسـت.درمحفلُانسیکهسه
قطـبدارد،خـدایحاضروناظر،خوِدانسـان،وانسـانیکه
داوروقاضـیسـت)وجـدان(.هیـچریـبوریایـی،خطایی،

غـشوغبـارینیسـتزیراکـهبیگانـهایدرمیاننیسـت.
یادبادآنکهصبوحیزدهدرمجلِسُانس

جزمنویارنبودیمو،خدابامابود
دراینجـامـنمیخواهـمُطرفـهتعبیـریبکارببـرم.درایـن
بیـتیـاررابـهمعنـیوجـدانومـِنبیـدارمیگیـرم.منـی
کـهعمریهمچوسـایهتعقیبـمکـرده،مراقبمبـوده،هرگاه
فرمـان انصـافخـارجمیشـده، ریـل وجـوداز خـودروی
راچرخانـدهومـرابسـویخـداهدایـتکـرده.اوییکـهدایم
هشـدارمیداد:دسـتت،نـگاهت،اندیشـهت،دامـنت
پـاکباشـد.هیچکـسدلسـوزترازاونبوده،همیشـههمراه
مابـوده،هـمفرمـانوهمچـراغراهنما،اوکیسـتجزپرتوی

ازآنیـاِرازلـی.
سـت، کمانـی رنگیـن هایـش غـزل حافـظ خداونـدگار
اگرایـنعینـکرابـهچشـمبزنیـدتمـامهسـتیرازیبـاورعنا
یـار واژهی مذکـور بیـت در میبینیـد. کمانـی ورنگیـن
میتواندمصداقهـایعدیـدهداشـتهباشـد.یـکمصـداق

همیـنخویشـتناصیـلاسـت.
بلـییارزیاداسـت،دنیـافـراخسـتوآدمبسـیار،ولـیکـدام
ار،جـزهمیـنخویشـتن ووفـاد ماندگاربـوده یارهمیشـه
ندایـش وبـه میگیریـم نادیـدهاش عمومـا کـه راسـتین
گـوشنمیدهیـمودرگودالهـایحماقـتوبالهتسـقوط
میکنیـم.احسـاسخوشـبختیآنـگاهسـتکهخویشـتن
راستینرابجوییم،بیابیموپایدرددلشبنشینیم،آنگاهبا
تمـامطبیعت،جامعـهوتاریخهمخانـهوهماهنگخواهیم
شـد،چـراکـهخواسـِتاوخیـِراعلـیسـت.ُانسـیفـارغاز
آرزوهـایحقیروداشـتههایحقیرتـر.جـزمـنویـارنبودیـم
وخـدابـامابـود،اسـتعالءوعروجـیفراترازایـننمیدانـم.
ویـکنکتـهدربارهایـنبیتمفهومصبوحیسـت.بـادهای
کـهصبحگاهـاننوشـیدهمیشـودصافـیوبیغـش.غش
پـاک تـانظربـهآن بایدپـاککـرد، آیینـهیدل از وغبـاررا
انداخـت.درچنیـنفضـایروحانـیمیتـوانمسـتّینـاب

کرد: راتجربـه
یادبادآنکهصبوحیزدهدرمجلسُانس

جزمنویارنبودیمو،خدابامابود
تصدقیاران.
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ر 1400بــها

   دكتر هاشم موسوی

جناب وز ير، لطفاً تأملــی

كشـورهاي  درحالي كـه 
سـرمايه داري، بـراي صرفـه  
كشـور  اقتصـادي    جويـي 
هـا،  بودجـه  تأميـن  و 
تخـت  كاهـش  بـه  اقـدام 
خـود  بيمارسـتاني  هـاي 
بخـش  يـا  و  مي كردنـد 
هايـي از بيمارسـتان هـاي 
دولتـي و آموزشـي را بازسـازي و بـه بخش هاي 
بـه  تـا  نمودنـد  مـي  تبديـل   VIP و  خصوصـي 
كسـب درآمـد بيشـتر بپردازنـد، سـونامي كرونـا 
همـه كشـورهاي جهـان را درنورديـد و جهان را 
بـا يك فاجعـه انسـاني و درماني عظيـم، روبه رو 

سـاخت. 

ــه تبــع آن بيمارســتان  در بخــش درمــان و ب
هــا و نيروهــاي انســاني، قاعدتــاً، نــه مطابــق نياز 
هــاي آنــي و امــروز، بلكــه بــر اســاس نيازهــاي 
آتــي و آينــده برنامــه ريــزي مــي شــوند و مــي 
بايســت آن بخــش را در اصــل، هماننــد طــا و 
ــرار  ــه پشــتوانه چــاپ اســكناس ق ــرات ك جواه
ــت  ــتوانه موجودي ــوان پش ــه عن ــد، ب ــي گيرن م
انســاني و ســامتي جامعــه در نظــر گرفــت. زيرا 
ــه اي، ممكــن اســت جهــان  ــا حادث هرلحظــه ب
ــه دو  ــه ب ــود ك ــه رو ش ــه اي روب ــا فاجع ــا ب م
تــا چنــد برابــر ظرفيــت فعلــي و حتــي بيشــتر، 

نيازمنــد شــويم. هماننــد ســونامي و زلزلــه ژاپــن 
ــي  ــا انفجــارات احتمال ــه چرنوويــل و ي ــا حادث ي
اتمــي و يــا جنــگ هــاي ميكروبــي و شــيميايي، 
ــون  ــه همچ ــر ديوان ــك رهب ــم ي ــر تصمي ــا ب بن
بمبــاران هيروشــيما و يــا ناكازاكــي و يــا زلزلــه 
ــا  ــًا در تهــران و ي ــار، مث اي بســيار خســارت ب
يكــي از شــهرهاي بــزرگ. پــس اســتانداردهاي 
درمــان را بايــد بــا ايــن معيارهــا در نظــر گرفــت 
و نــه حداقلــي و نيازهــاي امــروزي. امــروز 
شــاهديم كــه در همــه كشــورهاي جهــان و 
ــروي  ــت و ني ــود تخ ــا كمب ــرفته، ب ــي پيش حت
انســاني مواجــه شــده ايــم. بيهــوده نيســت كــه 
همــه كشــورها، حتــي كشــورهاي عربــي خليــج 
فــارس، بــه جــذب پزشــك و پرســتار از كشــور 
ــف  ــا بحــران مضاع ــا را ب ــد و م ــه ان ــا پرداخت م
ــار خــروج  ــد. آم ــا مواجــه نمــوده ان ــرار مغزه ف
ماهيانــه يكصــد پرســتار از كشــور، رقــم كوچكي 
نيســت. آن هــم در شــرايطي كــه دانشــكده هاي 
ــا و  ــن نيروه ــريع اي ــرورش س ــه پ ــادر ب ــا ق م
ــن  ــن خــأ نيســتند. از اي ــودن اي ــن نم جايگزي
ــه  ــرآورد دقيــق، ب ــك ب ــا ي جهــت الزم اســت ب
ــم.  ــا بپردازي ــع آن ه ــان و رف ــاي م ــتي ه كاس
هــم اكنــون بســياري از تخت هــاي بيمارســتاني 
كشــور بــا بيمــاران كرونايــي پــر شــده انــد و از 
ــا فرســودگي روزافــزون كادر درمانــي  طرفــي، ب

مواجــه هســتيم. 

ــتار،  ــت و پرس ــار تخ ــداد آم ــه تع ــي ب نگاه
ــتر  ــان بيش ــاي م ــزي ه ــه ري ــه برنام ــايد ب ش
كمــك نمايــد. طبــق آمار خــود وزارت بهداشــت 
و درمــان، تعــداد كل تخــت هــاي بيمارســتاني 
كشــور مــا، در حــدود 150 هــزار مــي باشــد كــه 
ــه ازاي  ــت ب ــدود 1/8 تخ ــي ح ــم، يعن ــن رق اي
هــر يــك هــزار نفــر جمعيــت، مــا را در رده 90 
جهانــي قــرار مــي دهــد. زيــرا آمــار كشــورهاي 
تــا 14 و كشــورهاي  پيشــرفته، حــدود 10 
متوســط 6 تــا 7 تخــت بيمارســتاني در ازاي هــر 
يــك هــزار نفــر مــي باشــد كــه تــازه آن هــا بــا 
هميــن تعــداد تخــت، دچــار كمبــود شــده انــد.
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ــي كــه  ــورهاي اروپاي ــي كش ــفانه حت متأس
سوسياليســتي  نيمــه  درمانــي  و  بهداشــت 
داشــته انــد، بــه تدريــج اقــدام بــه عقــب گــرد 
ــاي  ــال ه ــوده و در س ــا نم ــه ه ــن برنام از اي
ــزار  ــا 100 ه ــدود 70 ت ــور ح ــته، هركش گذش
ــد  ــش داده ان ــود را كاه ــتاني خ ــت بيمارس تخ
ــا را در بحــران  ــروزه آن ه ــه، ام ــن برنام ــه اي ك

ــت. ــرده اس ــرو ب ــت ف ــود تخ كمب

نمونــه ديگر اين سياســت، فدراســيون روســيه 
شــوروي اســت كــه در ســال 1932 بــا جمعيــت 
ــود  ــتان ب ــزار بيمارس ــون، داراي 6 ه 104 ميلي
ــتوانه  ــژي و پش ــط اپيدميول ــاس ضواب ــر اس و ب
اي، همچنــان بــه گســترش بيمارســتان هــا 
ــت 150  ــا جمعي ــال 1990 ب ــت و در س پرداخ
ميليــون، تعــداد بيمارســتان هــا را بــه 10 هــزار 
ــون  ــه 2 ميلي ــتاني را ب ــاي بيمارس ــت ه و تخ
ــا  ــش داد. ام ــون افزاي ــه 1 ميلي ــكان را ب و پزش
پــس از فروپاشــي و تبديــل بيمارســتان هــا بــه 
ــداد  ــروزه تع ــي، ام ــاري و غيردرمان ــز تج مراك
بيمارســتان هــا بــه 5 هــزار و تعــداد تخــت هــا 
بــه 1ميليــون كاهــش يافتــه اســت. بــه عبارتــي، 
تعــداد بيمارســتان هــا و تخــت هــا نســبت بــه 
ــد و  ــي ده ــان م ــش نش ــل كاه ــال قب 90 س
ــه  هميــن عامــل در شــرايط كرونايــي، منجــر ب
ــود تخــت در روســيه شــده اســت  بحــران كمب
كــه نقــش ســود و ســرمايه را در برنامــه ريــزي 

هــا عيــان مــي ســازد. 

كمبــود تخــت بيمارســتاني باعــث شــده 
ــس در  ــر اورژان ــي غي ــال جراح ــه اعم ــت ك اس
بيمارســتان هــاي همــه كشــورها، از جملــه 
كشــور خودمــان محــدود گــردد و بيشــتر تخــت 
هــاي بخــش هــاي ويــژه نيــز، توســط بيمــاران 
ــه  ــن مســئله ب ــه اي ــي اشــغال باشــند ك كروناي
ــي  ــاران غيركروناي ــوارض بيم ــر و ع ــرگ و مي م
ــت  ــت، جه ــر آن اس ــن بيانگ ــت. اي ــزوده اس اف
تأميــن پشــتوانه مناســب در كشــور مــا، حداقــل 
ــتاني  ــاي بيمارس ــت ه ــر، تخ ــا 3 براب ــه 2 ت ب

بيشــتر نيازمنديــم و بــه همــان نســبت بــه كادر 
ــتار. ــوص پرس ــه خص ــي و ب درمان

در شــرايطي كــه شــاخص تعــداد پرســتار، در 
ازاي هــر تخــت، 10 نفر در كشــورهاي پيشــرفته 
و 6 نفــر در كشــورهاي متوســط و 3 نفــر در 
كشــورهاي عقــب مانــده اعــام مــي گــردد، ايــن 
ــت.  ــدود 1 اس ــر ح ــا حداكث ــور م ــم در كش رق
آن هــم بــا احتســاب اســتخدام 20 تــا 30 هــزار 
پرســتار طــي يكــي دو ســال اخيــر. هميــن نيــاز 
ــا  ــه كادر درمــان اســت كــه ديگــر كشــورها ب ب
ســرعت، بــه جــذب نيــرو از كشــور مــا پرداختــه 
ــد. از ايــن جهــت، مســئولين درمــان كشــور،  ان
ــت  ــش ظرفي ــا افزاي ــي ب ــت از طرف ــي بايس م
ــوز و  ــدور مج ــتاري و ص ــاي پرس ــكده ه دانش
تســهيل در آمــوزش ايــن نيروهــا توســط بخــش 
خصوصــي، همزمــان بــه آمــوزش هــاي تكميلــي 
ــه  ــك ب ــاي نزدي ــته ه و جــذب دانشــجو از رش

پرســتاري اقــدام نماينــد.

ــه  ــا و ب ــتخدام ماماه ــون از اس ــم اكن ــا ه م
ــي، در  كارگيــري آن هــا در بخــش هــاي درمان
ــه  ــتيم. درحاليك ــوع هس ــتاران، ممن ــار پرس كن
تعــداد زيــادي از كارشناســان مامائــي و يــا 
رشــته هــاي ديگــر، همچــون زيســت شناســي، 
ميكروبيولــوژي، علــوم آزمايشــگاهي، بيوشــيمي، 
مهنــدس پزشــكي و ... در كشــور مــا جــزو 
بيــكاران هســتند و قــدرت جــذب در هيــچ 
ــه اي،  ــن برنام ــا چني ــد. ب ــري ندارن ارگان ديگ
ــاي آموزشــي  ــا اختصــاص دوره ه ــوان ب ــي ت م
تكميلــي، از3 مــاه تــا 2 ســال، آنهــا را بــه 
ــم  ــا ه ــانيد، ت ــتاري رس ــي پرس ــد كارشناس ح
كمبودهــاي كادر درمانــي كشــور جبــران شــود 
ــا از  ــكار م ــان بي ــري از جوان ــده كثي ــم ع و ه

ــد. ــات يابن ــكاري نج بي
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ر 1400بــها

   زندگی و شیوۀ آفر یـنش ادبی 

مختومقلی فــراغی

   ترجمه و تنظیم: تنقرقلی یلقی

   

  زندگی و شیوۀ آفرینش ادبی مختومقلی فراغی

مختومقلیفراغیشاعریسـتکهدرسـدۀهجدهمزیسـتودر
رشـدزبـانادبـیترکمنهاتأثیرشـگرفیبرجایگذاشـت.

شـاعربـزرگترکمـنمختومقلـیفراغـی،تخمینًادرسـال1۷۳۳ 
م.درکنـاررودگـرگانودرروسـتایحاجـیغُووشـانازمـادرزاد.
اوبیشـترعمـرشرادرسـرزمینهـایاتـرک،گـرگانوغـارریقـال
گذرانیـد.شـاعردرشـعر»عألمـهِبلگیلـیدیـر«،نـامخـودش،محـّل

زندگـیونـامطایفـهاشراچنیـنآوردهاسـت:
  بیلمهینسُورانالراآیدئنگبوغارئپآدئمئز،

آصلئـِگرِکز،یوردئـِاتِرک،آدئـماغتئمغولئدئر.
)بهکسانیکهنمیدانندومیپرسنددربارهیاینحقیربگویید،
کهاوازطایفۀگرکز،ازسرزمیناترکونامشمختومقلیاست.(

مختومقلـیآمـوزشابتدایـیخـودراازپـدرشمیگیـرد.شـاعر
ابتـدادرمکتبخانـۀروستایشـانوسـپسدرمدرسـۀ»ادریـسبابـا«
روسـتایغئزئـلآیـاقخلـجتعلیـممییابـد.بـرایادامـۀتحصیـل،به
مدرسـۀ»گؤکـداش«ُبخـاراواردمیشـود.اّمـابداخالقیورفتارزشـت
کنـد. تـرک را آنمدرسـه کـه رامجبـورمیکنـد او ُطـاّلبمدرسـه،
مختومقلـیدرمدرسـۀ»شـیرغازی«خیـوهتعلیممیگیردوبـهعالمو

دانشـمندبینظیـرروزگارخـودتبدیـلمیشـود.
مختومقلـیفـردجهانگـردیبـود.احسـاسوعالقـهبهسـیاحت
فراگرفـت. را وجـودش تمـام جوانـی در مختلـف، سـرزمینهای در
ایـنسـیاحتوجهانگـردی،نگـرشاورابـهجهـانگسـترشدادو
دگرگـونسـاخت.مختومقلـیعـالوهبـرتعلیـمدادنشـاگردان،زرگـر
ماهـرومعروفـیبـودوازطـالونقـرهجواهـراتوزینـتآالتزیبایـی

میسـاخت.
یکـیازمسـائلپـرحـرفوحدیـثمختومقلـی،وضعخانوادگی
اوسـت.عالمـانبراسـاساشـعارشدرمییابنـدکهاودختـریبهنام

تابستان و پائیز ترکمن نامه 
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»منگلـی«رادوسـتداشـته،ولـیبهدالیلینتوانسـته
بـه دیگـری بـادختـر کنـد.مختومقلـی ازدواج او بـا
نـام»آققیـز«ازدواجمیکنـد.ازاوصاحـبدوپسـر
میشـودکـههـردودرکودکـیازدنیامیروند.شـاعر
درسـوگپسـرانش،مرثیههای»ائزالمایـانبُوالرمی«و

»مۆبِتـالقئلـدئ«راخلـقکرد.
و سـخندان بافراسـت، فـردی مختومقلـی          
را بـاخصلتهـایخوبـش،خـود او بـود. اجتماعـی
الگـویمـردمقـراردادهبود.بـادرایـتوفرزانگیخود
انسـانهایزیـادیراتعلیـمدادهوتربیـتکـردهبـود.
مختومقلـی،تخمینـًادرسـال1۷۸۳م.درکنـار
دنیـا از داغ سـُونگئ منطقـۀ در آباسـاری، چشـمۀ
مـیرود.اورادرقبرسـتان»غـاررئمُولـال«،درکنـار

قبـرپـدرشدفـنمیکننـد.

آثار مختومقلی

مختومقلـی،خلـقآثـارشراازجوانـیشـروع
کـردهوبسـیاریازفنـونسـرودناشـعارراازپـدرش،
مختومقلـی اسـت. گرفتـه یـاد آزادی محمـد دولـت
و جشـنها در مـردم، تجّمـع محـل در را اشـعارش
عروسـیهامیخوانـدومـردمرابـهقهرمانیهـا،دفـاع
میکـرد. دعـوت بـودن هوشـیار و نامـوس و عـار از
سرچشـمۀالهـامآثـارش،وضـعزندگـیمـردمونحـوۀ

گـذرانومعیشـتآنـانبـود.
آثـارشـاعرعبـارتازشـعرومنظومههایـیاسـت
کـهآنهـارادرموضوعـاتمختلـفخلـقنمودهاسـت؛
ولـیمتأّسـفانهدستنوشـتههایخـودشـاعربهدسـت

مانرسـیدهاسـت.
مختومقلـیبسـیاریازاشـعارشرابـاتخّلـص
اّطالعـات او آثـار اسـت. سـروده »فراغی/پئراغـی«
ترکمنهـای زندگـی وضـع یادگیـری بـرای را زیـادی
مختومقلـی اشـعار میدهـد. مـا بـه هجدهـم قـرن
اساسـًابـابیـانوطـندوسـتیها،قهرمانیهـا،پنـدو
نصیحتهـا،نابرابریهـا،عشـقودوسـتیبـهعقایـد
میکنـد. تبلیـغ را آن و مینهـد ارج انساندوسـتی

موضوعات آثار مختومقلی

موضوعـاتآثـارمختومقلـیوسـیعوهمهگیـر

آینـدهی و آثـار،شـرححـالوگذشـته آن اسـت.در
اسـت. مشـاهده قابـل ترکمنهـا

موضوع زندگی در اشعار شاعر

درآثـارمختومقلـیفراغـی،یکیازاساسـیترین
زندگـی موضوعـش کـه دارد اشـعاری را جایگاههـا
ماننـد ناپسـندی کارهـای بـا آثـارش در او اسـت.
مقابلـه بـه ناحـق ُکشـتار دزدی، تنباکـو، اسـتعمال
میپـردازدودراشـعاریماننـد:»قیـلوقـالبـُوالر«،
»دۆیشـۆنگهِدگِمـز«،»چیلیمِکش«،»نـاسآتان«آنان
رابیرحمانـهسـرزنشمیکنـد.درایـنمبـارزهاززبـان

تیـزشماننـداسـلحهبهـرهمیگیـرد.
شـاعردرشـعر»نـاسآتـان«،کثیـفوناپسـند
بـودنمصـرفنـاس)تنباکـو(رانشـانداده،مصـرف
ایـن تـرک بـه و بـهتمسـُخرمیگیـرد را کننـدهیآن

میکنـد: دعـوت عـادت
آقاردوراراۆستیـباشئنگپُوخِاِدر،

ِسنِدنغاچارِدنگیـدوشونگ،ناسآتان!
)کثافـاتنـاس،بـرسـراپایتمـیریـزدوآنرابـهگنـد

میکشـد،
وبههمینخاطردوستانتازتودوریمیکنند(.

شـاعردرآثـارخـود،غیبتکـردنوتهمـتزدنرا
بـهعنـوانیکـیازبدترینکارهـا،سـرزنشمیکند:

عؤمرۆنگیلهِبرمه،آزمایولونگدان،
آغئرتماغئلایلیـگۆنۆنگ،غئباتِکش.

)عمرترابربادمدهوازراهراستمنحرفنشو،
ایغیبتکننده،ایلوتبارترانرنجان(.

مختومقلـیهمـراهبـاسـرزنشکـردناعمـال
زشـت،سـعیکـردهاینبدیهـاوزشـتیهارادرلوای
تعلیمـاتدینـیسـروسـاماندهـدوازبیـنببـرد.

شـاعرازعروسـانودختراندرخواسـتمیکند
کـهبـاادب،تمیـزوخـوشاخالقباشـند.ازعروسـان
ودختـرانبداخالقـیکـهبـهپـدرانومـادراناحتـرام

نمیگذارنـد،بـهبـدییـادمیکنـد.
باردئرگؤِزل،سیرکهباسدیرساچئنئ،

آرتمازـیوومازتاباغئنئ،داشئنئ،
سئالمازآتاسئن،ِانه،یاشئنئ،

آنئنگخئذماتئندانغاچاسئنگِگِلر.
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)هسـتندزیبارویانـیکـهنمیتواننـدبـهمویسرشـان
برسـند، هم

تمیـز و نمیشـویند را زندگیشـان وسـایل و ظـروف
نمیکننـد،

بهپدرومادرشانودیگراناحترامنمیگذارند،
دلتمیخواهدکهازحضورآناندوریبکنی(.

مختومقلـیشـاعریاسـتکـهمبـارزهبـااعمـال
زشـتوپلیـدرابـهعنـوانیـکموضـوعمهـمادبـی،
بسـیارگسـتردهکارکـردهودرمیانجامعـهرواجداده

است.

اشعار اندرزی و تعلیمی
او تعلیمـی و انـدرزی اشـعار آثـارشـاعر، در          
بـه نیکـو اخـالق آمـوزش در مهمـی بسـیار جایـگاه
مـردمدارد.موضـوعانـدرزوتعلیـمراشـاعردردههـا
»دوراسـئنگ ِدگِمـز«، »جانئنـا ماننـد: خـود شـعر
بـُوالر«، »زُور یاغشـئ«، »ایـل بیألنـی«، »یـؤر ِگِلـر«،
ایـن آوردهاسـت.شـاعردر »آیرئلمـا« »بـُوالرِسـن«،
اشـعارهمدورهایهـایخـودشرانصیحـتکـردهکـه
وحافـظ زندگـیکننـد تربیـتکننـد،مردانـه خـوب
عـارونامـوسخـودباشـند؛درضمـنافـرادنامـردو
بیتفـاوتبهناموسراسـرزنشکردهاسـت.شـاعردر
شـعر»ِگـِرکدیـر«آوردهاسـتکـهجوانـانبایـدصبور
وپـرتحّمـلباشـند؛درجـایخـودهنرشـانرانشـان

دهنـد؛هوشـیاروزیـرکباشـند.
گینگیردهغارغاِدیبُولسونِوهیملی،

یریندههۆنأریایشیِگِرکدیر.
)درگشایشهامانندکالغمحتاطباشند،

ودرجایخودشهنروابتکارشانرانشاندهند(.
مختومقلیدرشعر»ایلبیألنی«ودربیت:

قُوچییگیدهتُویدورـبایرام،
ِهرایشِگلسه،ایلبیألنی،

)بـرایجوانـاندلیـر،هـرکاروسرنوشـتیکـههمـراه
ایلـشبـهاوبرسـد،ماننـدجشـنوعیـداسـت(.

مّتحـدبـودنخلـقراسـفارشکـردهاسـت.شـاعردر
شـعر»جانئنـاِدگِمـز«ودربیـت:

آدامبارمۆنگتۆِمناییدیرِسنگآزدئر،
باردئرآدام،اییننانئناِدگِمز.

)کسـانیهسـتندکـههـزارتومـانهـمبـهآنـانبدهی

اسـت، کم
وهستندکسانیکهارزشیکلقمهنانراندارند(.

انسـانهـارابـراسـاسویژگیهـایاخالقیشـانبـا
هـممقایسـهکـردهاسـت.

شـاعردرتعریـفوتکریـمازکارهـایخـوبودر
سـرزنشوبدگویـیازکارهایناپسـندازشـیوۀوعظو
نصیحـتاسـتفادهمیکنـد.دلشمیخواهـدکههمۀ
جوانـانترکمـنرادرمیدانهـایجنگبـااینصفات

: ببیند
آتساالندادُونگوزکیمینتُوپولئپ،

آیئکیمینآسئلئشئِگِرکدیر.
)هنگامهجومبایدمانندخوکحملهورشود،

وبمانندخرسگالویزگردد(.
مختومقلـی،زینـتوجـودآدمـیراوابسـتهبـه

میدانـد. او کارهـایخـوب و نیکـو ُخلقّیـات

موضوع اجتماع و نابرابری  ها در آن

نابرابریهـایموجـوددر و موضـوعاجتمـاع         
کـه اسـت موضوعاتـی اساسـیترین از یکـی آن،
در پرداختـه.شـاعر آن بـه آثـارخـود در مختومقلـی
اشـعار:»سـاالرغوشـونآنگالماز«،»غاچاباشالدئ«،
»اؤتـۆپبارادئـر«،»یـادبـُوالر«،»ایـلگـؤزألر«،»کأره
ِاییـام »عاجـاپ بُولماسـا«، بـارئ »غُولـدا دؤنـدی«،

ِگلمـهدی«بـهایـنموضـوعپرداختـهاسـت.
درروزگارمختومقلی،سـرزمینترکمنهاتوّسـط
متجـاوزانخارجـیوخـانوبیگهـایداخلـیمـورد
تجـاوزقـرارگرفتـهبـود.شـاعرایـناوضـاعرادرشـعر

»غاچـاباشـالدئ«اینگونـهبیـانمیکنـد:
گؤمۆلدیِدریاالر،یئقئلدئداغالر،
یتیمِلرگؤزیاشئندؤکهباشالدئ.
اُوررامسئدانبُوالنحارامخُورِبگِلر،
یوردئبیریانئندانیئقاباشالدئ.

)دریاهاپرشدندوکوههامتالشیگشتند،
اشکازچشمانیتیمانفروریخت.

بیگهایبداخالقوحرامخورکهبهقدرترسیدند،
ازیکطرفبهغارتوچپاولسرزمینپرداختند(.

شـاعربـابیـان:»شـاالرداغالمـادئحؤکمـیـ
عـاداالت«)درنزدشـاهاندیگرحکمهـایعادالنهای
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کـه میکنـد سـرزنش را افـرادی اسـت(، نمانـده
روزگارشـانرابهسـرزمینیپـرازبدیهاواغتشاشـات

کردهانـد. تبدیـل
بسـر درجامعـهای او مختومقلـیمیگویـد:         
میبـردکـهدرآنبیعدالتیهـاوزورگوییهـاحاکـم
و مـال دارایـی، اگـر جامعـهای، چنیـن در و اسـت
ثروتینداشـتهباشـی،کاریازدسـتتبرنمیآید.این
بُولماسـا«اینگونـه شـرایطرادرشـعر»غُولـدابـارئ

میکنـد: بیـان
زاماناِبیلهدیر،گؤزهایلِمزِلر،

ِهرییگیدینگغُولدابارئبُولماسا.
)روزگاراینگونـهاسـتکـهدرآنجوانانـیکـهمـالو

ثـروتندارنـد،بـهچشـمنمیآینـد(.
مختومقلـیتـالشمیکنـدکـهافرادظالمراوادار
بـهتوبهکنـدوازبیعدالتیهابرگردانـد.اودرابیات:

ماغتئمغولئ،بودۆنیأنینگنامئسئن،
یئغئپـدۆیرۆپیلهِبردیمهامئسئن،

پیکیرِدریاسئناعاقئلگأمیسین،
باتئرمئشامچئقابیلِمنِنیألیین؟
)مختومقلی،عاروناموسایندنیارا،
جمعکردموهمهرایکبارهبرباددادم،

کشتیعقلمرادردریایاندیشه،
غرقکردمودیگرنمیتوانمخودمرانجاتبدهم(.

گفتـهاسـتکـهنتوانسـتهسـرزمینوجامعـهاشرااز
ایـنوضـعنابسـامان،نجـاتدهـد.

اودرشـعرهایشافـکاروعقایـدشراکوتـاهو       

سـنجیدهبیـانمیکنـدوایـنمهمتریـنخصیصـهای
اسـتکـهاشـعارشـاعررادرذهنمـردممانـدگارکرده

است.

موضوع وطن دوستی و قهرمانی

درآثارشـاعروطندوسـت،مختومقلی،اشـعاری
بـاموضوعـاتقهرمانـی،ایلوسـرزمین،اّتحـادخلق
دیـدهمیشـودکـهجایگاهویـژهوقابلتوّجهـیدرآثار
اودارد.مختومقلـیدرایـنموضـوع،اشـعاریمانند: 
»تۆرکِمنینـگ«،»ایلـیگۆرِگنینگ«،»ِدپـهنهدیر،دۆز
نـهدیـر«،»اؤنگـیـآردئبیلینِمـز«،»دؤِکـربُولـدوق
یاشـئمئز«،»گیدیجـیبُولمـا«،»گؤزألرِمن«،»باشـئ

ِگـِرکدیـر«،»ِمردبُولماز«راسـرودهاسـت.
مختومقلـیبـهعنـوانیـکوطندوسـتواقعـی،
درآثـارخـودبـهسـرزمینترکمـن،طبیعتزیبـایآن،
ثـروتودارایـیآنوجوانـانبیبـاکآنافتخارنموده
اسـت.شـاعردرشـعر»گیدیجیبُولما«خطـاببههم

میگوید: عصرانـش
ِگلکؤنگلۆم،ِمنسانگاِنصیخاتقئالی:

واطانئِترکِادیپگیدیجیبُولما.
)ایدلمن،تورانصیحتمیکنم:

اینکهوطنراترکنکنیوازاینجانروی(.
مختومقلـیازگسـتردگی،زیبایـی،صحراهـای
حاصلخیـز،کوههـا،ثـروتطبیعـیوجوانـانشـجاع
و اتـرک مناطـق خصوصـًا ترکمـن، سـرزمینهای
گـرگانکـهخـوددرآنجـازادهوزیسـته،تعریـفکـرده
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اشـعار از کـه زیـر، ابیـات در شـاعر سـخنان اسـت.
»ایلـیگۆرِگنینـگ«،»تۆرکمنینگ«گرفتهشـده،گواه

ایـنامـراسـت:
اؤنگۆندهِبِلندداغ،ِسریندهدومان،
ِدنگیزِدناؤوۆِسریلیگۆرِگنینگ.

بولوتاُویناپ،باراندُولساچایالرا،
آقاربُوزبوالنئپ،سیلیگۆرِگنینگ.

)درپیشگاهشکوهبلندقرارداردوقّلۀآنمهآلود،
بادگرگانازسویدریامیوزد.

اگـرابرهـابـهحرکـتدرآینـدوآببـارانجویهایـش
راپرکنـد،

آبگلآلودسیلگرگان،خروشانجاریمیشود(.
یا:

داغدا،دۆزدهقُووسا،صاییادالردیری،
آالبیلِمز،یولبارساُوغلئتۆرکمنینگ.

)اگرصّیاداندرکوههاودشتهادنبالبکنند،
نمیتوانندشیرفرزندترکمنرا،زندهاسیرنمایند(.

درروزگارشـاعربـزرگ،طوایـفترکمـنپراکنـده
ودورازهـممیزیسـتند.ایـنامـرباعـثمیشـدکـه
همیشـهامـوالمـردمبـهتـاراجبـرودوآثاروابنیهشـان
ویـرانبگـردد.مختومقلـیهمیشـهدرفکـرآنبـودکه
ایـندورانپـرفاجعـهبـهپایـانبرسـد.اوبـرایدفاعاز
خودشـاندربرابـردشـمنانخارجـی،جوانـانرابـه

تشـویقمیکـرد. قهرمانیهـا و مردانگیهـا
یاشئیِتنعاراپآتئنگشانئندا،
مألیمبُولمازِدپهنهدیر،دۆزنهدیر.
یۆنگییِتنغُوچییگیدینگیانئندا،

آلتمئشنهدیر،یتمیشنهدیر،یۆزنهدیر.
)برایاسبعرببهکمالرسیده،
دویدندرتّپهیادشتفرقیندارد.

وبرایجواندلیروبالغ،
شصت،هفتادوصدتفاوتینخواهدکرد(.

شـاعرجوانانـیرامـوردتعریـفوتمجیـدقـرار
میدهـدکـهبـهایـلوسرزمینشـانخدمـتکردهانـد
ودرعـوضنامـردانخائـنبـهوطنرانفریـنمیکند.
درتأییـدایـنامـرمـیتـوانازابیـاتزیـررایـادکرد: 

           آغاِبگِلرموخانِنثینگاُونمۆنگی،
ِمردأهلینینگآلتئیۆزۆنهِدگِمز.

)ایآقابیگهـا،بدانیـدکـهدههـزارمـردزنصفـتو

ترسو،
بـهانـدازۀششـصدمـرددلیرونتـرسقـدرتنخواهند

داشت(.
یا:

»أرِمن«دیینِهرنأِوچِدنأربُولماز،
غایراتئ،نامئسئ،عارئِگِرکدیر.

جوانمـرد جوانمـردم«، »مـن بگویـد: ناالیقـی )هـر
شـد، نخواهـد

جوانمردبایدشجاع،کاریوناموسپرستباشد(.
مختومقلـیبـهایـننتیجـهرسـیدهبـودکـهبـا
اّتحـادطایفههـایپراکنـدۀترکمن،میتوانسـرزمین
زندگـی زمینـۀ و رسـانید اسـتقالل بـه را ترکمنهـا
آسـودهبـرایمـردمرافراهـمنمـود.ایـنعقایدشـاعر،
دراشـعار»تۆرکمنینـگ«،»دؤِکـربُولـدوقیاشـئمئز«،

»تۆرکمـنِبناسـی«خـودرانشـانمیدهـد:
بیرسوپراداتاییارقئلئنساآشالر،
گؤِتریِلراُولائقبالئتۆرکمنینگ.

)اقبالوخوشبختیبهترکمنهارویخواهدآورد
بـهشـرطیکـهآنـانبتواننـددرکنـاریـکسـفرهجای

گیرنـدومّتحـدگردند(.
یا:

ِتکه،یوموت،گؤکِلنگ،یازئر،آلیلی،
بیردؤوِلتهغوللوقِاتِسکبأشیمیز.

)طوایفتکه،یوموت،گؤکلنگ،یازیروآلیلی،
موفق بکنند، خدمت دولت یک بر اگر تا پنج هر

خواهندبود(.
یا:

بیر ایلی آخال یازئر،گؤکِلنگ، یوموت، ِتکه،          
بُولوپ،

قئلسابیرجایغایؤریشنیآچئالرگۆلأللهسی.
)اگرطوایفتکه،یوموت،یازیر،گؤکلنگوایلآخال

باهممّتحدشوند،
وبهجایییورشببرند،آنجاپرگلاللهخواهدشدو

آبادخواهدگشت(.
وقهرمانی باموضوعوطندوستی آثاریکه          
مستند، تاریخی نظر از مانده، برجای مختومقلی از
روشنگرودقیقبودهاستومیتوانآنهارادرردیف

آثارحماسیووطنیهمقرارداد.
)ادامه دارد(
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مختومقلی و ادبیات شرق1

        مختومقلی و نوایی

 نویسنده: رمانقلی موستاکوف
       مترجم: نیازمحمد اونق

      نظامالدیـنمیـرعلیشـیرنوایـی)1501-1441(در
منظومـهی»لسـانالطیر«بـاذکرایـنبیت:

اول ِایلهدیـم َعَلـم،/ مـن گؤتریـپ نظمـیده تۆرکـی
قلـم.۲ بیـر مملکتنـی

)تۆرکیشـئغرئنگبایداغئنئغالدئردئـم،/بویوردئمن
هیـچبیرسؤوشسـیزآلدئم.(

تأکیدمیکنـدکـهاشـعارویبـرایتمامـیخلقهـای
خوانـده و اسـتقبال آنـان جانـب از و بـوده ترکزبـان
میشـدهاسـت.ایـننـگاهشـاعربـهشـکلیآشـکارتردر
منظومـهی»فرهـادوشـیرین«اینگونـهبیـانمیشـود:
مینـگدور،/ یوقسـا یـۆز گـر قـاوم، بیـر اگـر
منینـگدور./ خـوت اولوسـئ تـۆرک معّیـن
اُوسـُون/ فرمُونئمغـا مهـدی اُولیبمـن
خُورُوسـان./ تـا ختـادان چکمـای، چریـک
تبریـز،/ ِشـرازی، کیـم، ِدمـه خُورُوسـان
شـکرریز./ ِکلکیـم نایـی قئلمیـشدور کـی
کۆنگـولبرمیـشسـوزیمگهتـۆرکجانهـم،/نـهیُولغوز

هـم.۳  تۆرکمـن َبلکیـم تـۆرک،
ترجمهیترکمنی:

بُولسـون،/ مۆنـگ یـا-دا یـۆز یـا طایپـا بیـر )اگـر
منینگکـید اولوسـئ تـۆرک توتـوش
یر./آلئپمن
َتحِتپرمانئمغاآسـان،/غُوشونچکمأنحئتایئهمخُو
راسان./خُوراساندأل،ِایسم،

1 .موستاکُوفرُومانغولئ،ماغتئمغولئوگٌوندُوغارادبیاتئ،آشغابات،
تٌورکمندؤولتنشریاتغوللوغئ،237،2014-214ص.
 .NowoiA.M-L.,Izd-woAHSSSR,1946,92sah  .2

آشنایی احتماال و برده منابعروسیسود از نویسنده آنجاکه از توضیح: 
ارائه بامنابعاصلی)رسمالخطعربی-فارسی(نداشتهاست،هنگام کافی
برایناساسدربرخی تکیهنمودهاست. بهترجمهاشعار بیشتر فاکتها
ابهاماتیدرنوشتارمتناصلیشعروجودداشتکهحتیالمقدور موارد،

اصالحگردید.)مترجم(
3 . نواییع.خمسه.تاشکند،1۹60،ص۳۳5.

شیرازهمتؤوریز،/سۆیجتدیغاالمئم،بُولدئشکرریز./
کؤنگـۆلبرمیشسـؤزۆمگهتـۆرکجانهـم،/نهیالنگئز

تـۆرک،بلکـیتۆرکمـنهم.(
ی.ِا.برتلـسدراثـرخـودبـهنـام»سرگذشـتادبـی
مـردمترکمـن«میگویـد:»آثـارنوایـیدرتاریـخادبیـات
خلقهـایآسـیایمرکـزیمرحلـهایازتغییـروتحـول
خودویژهیادبیاتآنسـاماناسـت...شاعرانکالسیک
ترکمنهمچـونآزادی،مختومقلی،شـابنده،مالنفسو
کمینـهنـهتنهاباآثارنواییآشـنابودهانـد،بلکهعمیقًاآن
رافراگرفتـه،سـعینمودهانـدکاراورادرآثـارخـودادامـه
دهنـد.آثـاربرگزیـدهینوایـیدرمکاتـبترکمنـینیـز
آمـوزشدادهشـدهاندوتأثیـرنوایـیدرزبانشـعربرخی

شـاعرانکالسـیکترکمـننیـزبهچشـممیخـورد«.4
صحـتنظـراتدانشـمندروسـیدربـاباینموضوع
درچنـدتحقیـقعلمیصـورتگرفتـهدردورههایاخیر

نیـزتأییدوتأکیدشـدهاسـتازجمله:
ر.رجـبافدرکتـابخـودبـانـام»کارنامـهادبـی
اشـعار بـر نوایـی آثـار تأثیـر بـه اشـاره نوایـی«5ضمـن
مختومقلـیمیگوید:»مختومقلیدرخلقشـعر»ِیلدیم
تـوت«ازغـزل»بُولدئتوت«نواییتأثیرپذیرفتهاسـت«.
وبـرایاثبـاتنظرخوددالیلچنـدیارائهمینماید.س.
آ.غارریـفنیـزدرایـنبـارهمیگویـد:»برخـیغزلهـا،
بـا زیـادی قرابـت مربعهـایمختومقلـی و مخمسهـا
غزلهـاومخمسهـاینوایـیازلحـاظاسـلوبهنـریو
انتخـابردیفداردوچنینشـباهتینمیتواندتصادفی
باشـدبلکـهمتأثـرازشـعرنوایـیاسـت.نوایـیدرمیـان
ترکزبانانجزِءاولینکسـانیاسـتکهباچنینسـبکی
وتکیـهبـرردیفهابهسـرودنغزلپرداختهاسـتوالبته
الگوبـرداریمختومقلـیازشـعرنواییکاریمعمـولواز
سـنتهایادبـیآنزمـانبودهاسـت.«6درایـنکتابو
دربخـش»نواییومختومقلی«غزل»ِاتماسـدانبورون«
نواییبامخمس»اؤلمسـدنبورون«مختومقلیمقایسـه
وبررسـیمیشـود.همینطورغزل»ایدُوسـت«وشـعر
»ِیلدیمتوت«مختومقلیباغزلهـاینواییباردیفهای
»دُوسـت«،»بُولدئتوت«مقایسـهومشابهتهایآنهااز
4 . 1۹-1۸نجیعاصئرتۆرکمنادبیاتئنئنگتاریخیبُویونچااُوچرکلر.

آشغابات،عئلئم،۲۹،1۹6۷ص.
5 . ر.رجباف.نُووایینئنگدؤرهدیجیلیکعؤمری.ع.نُووایی.فرهادو

شیرین.آشغابات،1۹65،ص۷-۳۸. 
گۆندُوغارئ ساِوت ادبیاتئنئنگ تۆرکمن غارریف. آ. س.  .  6
تاریخئندان. باغالنشئغئنئنگ اؤزآرا بیلن ادبیاتالرئ خالقالرئنئنگ

آشغابات،عئلئم،140،1۹6۷ص.
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لحـاظفـرمومحتـویبـهبحثگذاشـتهمیشـود.بـازدر
پایـانایـنبخـشازکتـاب،نویسـندهبـهایـننتیجهمی
رسـدکـه:»هریـکازآثارمختومقلیازجملهشـعرهایی
کهتحتتأثیرشـاعرانکالسـیکشـرقسـرودهشدهاند،

اصالـتوویژگـیخـاصخـودرادارند.«
ایـننـوعافـکارونظـراتوهمچنیـنمشـابهتهای
موجـوددربرخـیاشـعارنوایـیومختومقلـیبـهلحـاظ
فـرمومحتـوی،مطابقـتبعضـیقسـمتهایشـعرآنها
درمثالهـایارائـهشـدهازجانـبنویسـندگانازبـکنیز
مطـرحشـدهاسـت:»مختومقلـیوادبیـاتازبـِک«ح.
ک. ازبکسـتاِن« در مختومقلـی »شـعر و عبداللهیـف۷
کورامبایـف۸از آنجملهانـد.بـهطـورکلـیبـهتأثیرشـعر
نوایـیبـرآثـارمختومقلـیدربرخـیکارهـایتحقیقـی
دیگرنیزغیرمسـتقیماشـارهشدهاسـت.جنبهیمثبت
کارهاییکهدرباالاشـارهگردیدآناسـتکهدرخصوص
آثـارنوایـیومختومقلـینهبهصـورتعـاموکلیبلکهبه
طـورمشـخصاندیشـیدهشـدهاسـتونظـراتمطـرح
شـدهنیزبرمثالونمونهاسـتواراسـت.همانطـورهمدر
راسـتایمطالعهیاینسـوژهیمهموضرورآثارتحقیقی
فوقپیشـرفتهاییراموجبگردید.اماالزماسـتاشاره
گـرددکـهاینموضـوعهنوزدرسـطحیگسـتردهنیازبه
مطالعـهیبنیادیـندارد.زیـرادررشـدواعتـالیادبیـات
تـرکازجملهکمالیافتنآفرینـشادبیمختومقلیاگر
بگوییـمتأثیـرآثـارنوایـیزیادبودهاسـت،گمـاننمیبرم

سـخنبهگـزافگفتهباشـیم.
درشعر»سؤیمۆشم سنی«مختومقلی:

بیـری بیـری- تاپمایـان دیلـدیداغالرئنـگزیرینـی،/
/ ، نـی
سـؤِیندکسؤیمۆشـم شـیرینی/ اُول پرهـاد عاشـئق

سـنی.۹  
میتـواندریافـتکـهبااینسـطورنهایـتابرازحرمت
واحتـراممختومقلـیبـهشـعرنوایـیبویـژهمنظومـهی
فناناپذیـرومانـدگارفرهادوشـیرینابرازشـدهاسـت.در
ایـنچهـارسـطرشـعرمختومقلـی،موتیفهـایاصلـی
منظومهیشـیرینوفرهادیعنی:عشـقبیحدفرهادبه
شـیرین،دردورنجـیکهفرهادبرایرسـیدنبهمعشـوق

7.Abdullaýw H. Mahtumkuli i Uzbekskaýa Literatura. 
Awtoreferat dis... kand. Nauk. Aşhabat, 1968.
8 .کورامبایفک.ماختومقولئشعریاتئاوزبکستاندا.تُوشکنت،فان،

.1۹۸4
9 . ماغتئمغولئ،شئغئرالر،آشغابات،1،1۹۹۲-نجیجلد،۷۷ص.

متحملشـدهاسـتوهمچنیـنکوهکنـدنوحفرکانال
وآبرسـاندنفرهـادبهخاطرعشـقشـیرینوسـرانجام
ناکامـیآنانبرایرسـیدنبـهیکدیگروپایـانفاجعهبارو
تراژیکعشـقآنانبهکوتاهترینروشبیانشـدهاسـت.
درشـاهنامهیفردوسـینقـشفرهـادارائـهنشـده
اسـت،درمنظومـهی»خسـرووشـیرین«نظامـیهـم
فرهادنقشاصلیرابازینمیکند.گذشـتهازآنعشـق
شـیرینبافرهادنیسـت.بنابـرهمیندالیـلدرمییابیم
کـهاشـارهیمختومقلـیبهشـخصیتفرهـادتنهابـاآثار
نوایـیمرتبـطاسـت.دررابطهبـااینچهـره،مختومقلی

درشـعریدیگـر:
...شـیرینی-دییـدی،چکـدیجپـاعاشـئقئپرهـاد،/

داغالریۆزۆنـیأللـهوریحـانقئلئـپاؤتـدی.10       
ازشـکافتنکوهتوسـطفرهادوحفرکانالورسـاندن
آبوتبدیـلسـرزمینمعشـوقبـهگلـزاروبوسـتانخبـر
میدهـد.بعدازنوشـتهشـدن»شـیرینوفرهـاد«نوایی،
چهـرهیفرهادکهبهشـهرتبیشـتریدسـتیافتـهبود،
درآثـارمختومقلـینیـزدرردیـفعشـاقنامـدارادبیـات
دربـارهی وقتـی شـاعر مییابـد. ویـژهای جـای شـرق
پیچیدگیهـاودشـواریهایزندگـی،غـموحسـرتو
نیازهـایروحـیخویشدرشـعر»کؤنگلۆم«مینویسـد:
زئیـادا،/ ِاسسـه آلتمئـش مجنونـدان باردئـر عئشـقئم
پرهـادا،/ آیدارغـا درس یئـل، قئـرق باردئـر قوواتئـم
دادا،/ بارسـام حُوجامغـا اُودا، یاقئـپ یۆرگیـم
مئـرادا،/ یتیرِگیمـو جُوشـوپ، دریاسـئ ِکـِرم
غالسـاکؤنگۆلتاپئلماز،چئقسـابوجـاندۆنیـأده،/مرد

کؤنگلـۆم. غـاالن غارئـپ بـو آلماغـا گرکدیـر
شـاعربـهقدرتوتوانقهرمانعاشـقدرغلبـهبریکیاز
دشـوارترینموانعیعنیشـکافتنکوهمیپردازدوآنرااز
طریـقغیرتوسختکوشـیفرهادبهتصویرمیکشـد.
همانطـورکـهازنمونههـایارائـهشـدهدرآثارتحقیقی
مذکوروهمچنینازاشـعارمختومقلیبرمیآید؛شـاعر،
منظومههایمعروفخمسـهینواییوآثارعشقینوایی
درکتـاب»چهـاردیـوان«رامطالعهنمـودهوبابهرهگیری
ازآنهابهخلقآثاریپرداختهاسـتکهباروحملیوشـعر
اصیـلاوبـاویژگیهـایخـاصخـوددرآمیختـهاسـت.
هـرگاهبرخـیشـعرهایمختومقلـیبـادقـتخوانـده
شـود،میتوانبهایننتیجهرسـیدکهشـاعر،منظومهی
محبـوبنوایـی-»لسـانالطیر«-رانیـزخوانـدهوایناثر

10 . شُولیرده.۲-نجیجلد،۹4ص.
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درشـعرویانعکاسیافتهاسـت.
همانطـورکـهدرتاریـخادبیـات
ایـن نوایـی میشـود، مشـاهده
منظومـهراتحتتأثیرمنظومهی
دینی،فلسـفی»منطقالطیر«
اثـرعـارفمشـهورفریدالدین
)1150-1۲۳0( عطـار

اسـت. سـروده
نوایـیازدوراننوجوانـی
را عطـار منظومـهی وقتـی
چـه اثـر ایـن میخوانـد،
از چـه و هنـری لحـاظ از
لحـاظقـدرتتخیلبسـیار

قـویوشـخصیتپـردازیزیبا
را او قلـب آن، حیرتانگیـز و

درتسـخیرواسـیرخـودمیسـاخت. نوایـی
اینبارهدرپایانمنظومهی»لسـانالطیر«اشـارهمیکند
کـهازهمـاندورانتحصیـلایناثررامطالعـهمیکردهو
آنراپسـندیدهبـود.حکایتهایجـذابوالفاظپررمزو
رازوکنایـیآنوهمچنینگفتوگویپرندگانرابهکرات
بازخوانـیمیکـردوسـرانجاموالدینـشازتـرسایـنکه
مبـادابرتعادلروحیعلیشـیرجوانتأثیرمنفیگذارد،
کتابراازدسـترسویخارجنمودهوازخواندنآنمنع
کـردهبودنـد.11بـاوجـودایـن،نواییقصدترجمـهکردن
آنراداشـتهاسـت.ولـیبنـابـهدالیلـیفرصـتآنپیش
نیامـدهبـود.شـاعربعـدازآنکـهمجموعـهی»خمسـه«
و»چهـاردیـوان«خـودرابـهرشـتهیتحریـردرآوردهبود،
درسـال14۹۹)درسـن60سـالگی(درصـددترجمهی
آنبرمیآیـدولـینهایتـًاتحتتأثیـرمنظومهیعطـاراثر

ویـژهیخـودرامیآفرینـد.
خالصـهیمضمـونمنظومـهی»لسـانالطیر«نوایـی
چنیـناسـت:روزیانـواعمرغـانوپرنـدگانجنگلهـا،
بوسـتان،صحـرا،دریـاوتاالبهـادرچمنـزاریگردهـم
امـا میشـوند مسـتقر جایـی در کـدام هـر و میآینـد
بـرسـرتعییـنجایـگاهاسـتقرارهـرکـدامدچـاربحـثو
جـدلمیشـوند.درنهایـتبـهایـننتیجـهمیرسـندکه
اگـرازمیـانخـودپادشـاهیبرنگزیننـد،نظـمونظامـی
درکارنخواهـدبـود.درآنهنـگامهدهـدازراهمیرسـد
وازوجـودپادشـاهپرنـدگاندرکـوهقـافخبـرمیدهـد
11. Nawoi A. Soçineniýa w Desýati tomah. Ýazik Ptits. Taşkent, 1970, 8 
tom, 315-317 sah.

کـهنامـشسـیمرغاسـت.پرنـدگانبه
میپردازنـد سـیمرغ جسـتجوی
طوالنـی مسـیر ایـن در و
فرسـتادهی و پیـک هدهـد
تعییـن راهنمـا را سـلیمان
میکننـد.امـاپـسازغلبه
وطـی زیـاد بـرمشـکالت
مسـیرطوالنیپـیمیبرند
کـههیـچسـیمرغیوجـود
خارجینداردمگرخودشـان
بودنـد. مـرغ سـی کـه
»لسـانالطیر« منظومـهی
نوایـینیـزدرسـتهماننـد
»منطقالطیـر«عطـاراثـری
در اسـت. کنایـی اسـتعاری
آنمراحـلپرمشـقتیکـهاهل
تصـوفبـرایوصـالبـهحـقطـیمیکننـدبـهتصویـر
کشـیدهمیشـود.بـرایصوفـیعشـقبـهالله،رسـیدن
بـهخودشناسـیاسـتوحقیقـترادروجـودخویـش
مییابنـدوایـنامـرازطریـقنقـشسـیمرغنمایانـده

میشـود.
درمنظومه،مراحلسـیروسـلوکفلسـفهیصوفیزم
وایدههـایآنبـاادبیـاتمردمـی،روایـاتوحکایاتـیاز
زندگیعرفاینامداروفالسـفهبهروشـنیبیانمیشـود.
درایـنمنظومهینواییشـمارایننـوعحکایتهابر6۳ 

مـوردبالغمیشـود.
یکـیازطوالنیتریـنایـنحکایتها،بخشمربوطبه
شـیخصنعاناسـت.ایـنحکایتعالوهبـرمنظومههای
عطـارونوایـیدرادبیـاتشـرقباعنوان»حکایتشـیخ
صنعـان«مشـهوراسـت.مختومقلـینیـزدرشـعریبـا
مضمـونعارفانهی»یارسـندن«اشـارهایبـهآندارد:

اوالنسـام، غایغـا اوزئـن دی صنعـان شـیخ
بوالنسـام،/ تُوپراغـا تـُوز- کیمیـن شـیبلی
خابـار رب، یـا / دُوالنسـام، ِکـِرم یـدی بارئـپ، کعبـأ

سـندن!1۲  یـار بیلرینمـی
...روزیشـیخصنعـانسـرزمینرومرابـهخـواب
میبینـدودرآنجـااسـیرعشـقدختـرزیبایمسـیحی

میشـود.
دختـرزیبـایمسـیحیشـروطیتعییـنمیکنـدواز
12 . ماغتئمغولئ. شئغئرالر. آشغابات، 1992، بیرینجی جلد، 38 ص.
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شـیخمیخواهداگرازمسلمانیرویگرداند،بتپرست
شـودوآتشراپرسـتشکند،ِمیبخوردومدتیکسـال
چوپانگلهیخوکانشـود،دلبهاوخواهدبسـت.شـیخ
بـهشـروطدخترراضیمیشـود.یکیازمریـدانباوفای
شـیخوقتـیبـهخاطـرعشـق،حـالووضـعدشـواراورا
میبینـد،دسـتبهدعابرمـیداردوازخـدامیخواهداو
رابـهراهراسـت)سـویکعبه(رهنمونشـود.دخترترسـا
ازکردهیخویشپشـیمانمیشـودوازشـیخطلبعفو
مینمایـد.نوایـیبـراینمایاندنقدرتعشـقبـهمعبود

ایـنحکایتراآوردهاسـت.
شـعرمختومقلـیبـهآنقسـمتازماجـرایشـیخ
زیبـای دختـر خـواِب وقتـی کـه دارد اشـاره صنعـان
مسـیحیرامیبینـد،دچـارغـمواندوهبیحدمیشـود.
درایـنجـااساسـیترینمرحلـهیراهتصـوفاسـتکـه
رهروراهعشـقمنیتخودرافراموشمیکنـد،دردریای
عشـقحقذوبمیشـودوبـهفناءفیاللهمیرسـدواین
اصلیتریـنپیـامحکایتشـیخصنعاناسـت.بههمین
منظـورمختومقلـیدرشـعرعرفانـیخـودآنرایـادآور

میشـود.
درمنظومهی»لسـانالطیر«نواییحکایاتیاززندگی
وتعلیمـاتتنـیچنـدازعرفـاوشـخصیتهایمشـهور
تصـوفآوردهمیشـود.نـامبیشـترایـنشـخصیتهادر
شـعرمختومقلـینیزبهچشـممیخـورد.امامختومقلی
درخصـوصوقایـعورویدادهـایزندگـیآنانبـاجزئیات
سـخننمیگویـدبلکهبـهزمینـهوچارچوباساسـیآن
روایـاتاشـارهایگـذراوکوتـاهدارد.زیرادراشـعارتغزلی
وفلسـفیبـرخـالفمنظومههـایبلنـدبـهارائـهیپیـام
درقالـببیـانهنـریبسـندهمیشـود.درمنظومـهی
نوایـیبـهنـاماشـخاصیهمچـون:ابـویزیـد)بایزیـد(
مهنـهای ابوسـعید سـال۸۷۸(، بـه )وفـات بسـطامی
)مأنهیـی()104۹-۹6۷(،شـیخمنصورالحـالج)۹۲۲-
۸5۸(،ابوالحسـنخرقانـی)وفاتبهسـال10۳۳/۳4(،
مختومقلـی شـعر )در )۸ )قـرن السـوری ابوسـفیان
بهاءالدیـن ،)۹ )قـرن شـبلی شـده(، آورده »سـیفان«
برمیخوریـم )1۳1۸/1۳1۹ -1۳۸۹( نقشبنـدی
کـهدرتاریـخاسـالمشـخصیتهایمشـهوریبودهانـد
کـهدرآثـارمختومقلـینیـزازآنـانیـادمیشـود:اُول
بـار،/ آنـدا سـلیمان احمـد، ایلـه ائلیـاس خئدئـر،
اُولسـلیمشـاه،مکگـهخانـئابـنسـُولطانآنـدابـار،/
بـار،/ آنـدا ویـس،خئرقـان،سـئفان بایزیـد،سـُولطان

بیرنیچـهمجنـونکیبیچأکـیگریبانآنـدابـار،/دایانار
موسـیعصاسـئ-مـارئگـؤردۆمشـُوندادئر.1۳ 

درایـنسـرودهازعارفانـینـامبـردهمیشـودکـهدر
بهشـتدرجـوارحضـرتمحمـدودرمیـانمالئکمقام
گرفتـهوبـهشـهرتیدرردیـفانبیـادسـتیافتهانـد.بـا
چنیـننامهایـیدرسـایراشـعارمختومقلـیهمچـون:
بـر«، دییدیلـر«،»شـئپا »تورغـول ایچینـده«، »سـیران

»ایچمهیـنجامئـم«نیـزمواجـهمیشـویم:
گؤزلرینگجاّلددئر،تیللرینگعاییـار،/غامزانگبیمار

ِادر،یۆزلرینگتیمار،/
مانصـوربالسـئنابُولسـامگرفتـار،/گیـدرسـنسـارئ

حامئـم.14       سـۆیرهییپ
درمنظومـهینوایـییـادیازمنصـورحـالجمیشـود
کـه»اناالحـق«گویـانادعـایخدایـیمیکنـدوبـرایـن
اسـاسبهسـال۹۲۲پسازشکنجهیفراوانسرازتنش
جداودرآتشسـوزاندهمیشـود.مختومقلیبـایادآوری
آنرویدادفاجعهبارمینویسـد:»مانصوربالسـئنابُولسام

گرفتار«.
البتـهخطـاخواهـدبـوداگـرگمـانبریـمکـهمطالـب
ومـواردفوقالذکـرصرفـًاازطریـقآثـارنوایـیبـهاشـعار
مختومقلـیراهیافتـهباشـد.امـابـاوجـودایـن،اهمیـت
تأثیرآثارنواییغیرقابلانکاراسـت.آشـناییاوبا»لسان
الطیـر«نواییرامشـابهتبرخـیسـرودههایاوازلحاظ
وزنیعنـیاشـعار۷و۸هجایـیدرقالبمربـعازجمله:
»حایرانـدادئرحایراندا«،»داغسـایار«،»جانایچینده«،
»داشالربیلـه«نیـزتأییـدمیکنـد.حـدسوگمـانمـا
بـرایـناسـتکـهایـنسـرودههامتعلـقبـهسـالهای
جوانـیمختومقلـیباشـد،شـایدهـمخلـقایـنآثـاربه
دورانتحصیـلمربـوطاسـتکـهبـاروحـیخوشبینانه
درسـودایشـناختزندگـیودنیـایپیرامـونبـودهو
جسـتجویپیـرخردمند»بیـرأرتاپئپغوللـوققئلماق«
دروجـوداومـوجمـیزدهاسـت.چراکـهایننـوعافکارو
احساسـاتعمومًاازخصوصیاتافرادجوانسـالاست.

چنانکـهشـاعردرشـعر»داشالربیلـه«میسـراید:
بیکأرغُویماعؤمۆرتاغتئ،/

اُویاندئرساقاویومئشباغتئ،/
دُوغاقئلئپسحرواغتئ،/

نالئشقئلسامغوشالربیله.15     
13.ماغتئمغولئ.شئغئرالر.آشغابات،2،1994نجیجلد،11ص.

14.ماغتئمغولئ.شئغئرالر.آشغابات،1،1992نجیجلد،40ص.
15 .شُولیرده.286ص.15. شُول یرده. 297ص
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درتمامـیاشـعاربـاال،تصویرپرندگانبهگونهایترسـیم
میشـودکهمباهـاتبهزیبایـیطبیعتبـاجلوههاییاز

افـکارواندیشـهیآدمیارتباطدادهمیشـود.
امادرشـعر»جانایچینده«یمختومقلیتموآهنگ
منظومـهی»غـوشدیلـِی«نوایـیبـهروشـنیاحسـاس

میشـود.

اینشعراز۳0بندتشکیلیافتهوهمانطورکهمیبینیم
نسـبتبهاشعارتغزلِیمعموِلشـاعربسیبلندتراست.
اولیـنبندشـعرباذکـرناماللهشـروعمیشـود.ودرپس
آنبـایـادیازحـقبـهلـزومدرپیـشگرفتـنراهحـقو
حقیقـتپرداختـهمیشـود.تأکیـدمیگـرددکـهتمامی
نباتـاتوگلهـایسـرخوالـوانبـهامـرحضـرتحقدر

وجـودآمـدهاند.
درایـنسـرودهقهرمـانداسـتانرسـیدنبه»حقیقت
وزیباییهـا«رادردلمیپرورانـد.وغلیـانآرزوهایـیاز
نوع:زندگیتأثیرگذار،زیسـتنبهخوشـیوخرمی،لذت
بـردنازمواهـبزندگیدرآنتأکیدمیشـودودرانتهابه
ذکـرانحرافـاتآدمـیواعمـالگناهآلوداشـارهمیشـود.
دربخـشاصلـیشـعر،پرندگانبهحـرفدرمیآینـدواز
خصوصیـاتخودمیگوینـد.درمنظومهینوایـیبااین
کـهشـمارپرنـدگان۳0نـوععنـوانشـدهامـاتنهـااز16 
پرنـدهنـامبـردهمیشـود.نـام11نـوعازاینپرنـدگاندر
شـعر»جـانایچینـده«یمختومقلیآوردهشـدهاسـت.
امـامختومقلیدرشـعر»جانایچینـده«نـام۲۲پرندهرا
احصاءمینماید.بیسـتوسـومینمورداماپرندهنیست
بلکـه»زنبـور«اسـت.مختومقلـینـاممرغـانبسـیاریرا
کـهدرادبیـاتشـرقبـهذکـرآنهـاپرداختـهشـدهبازگـو
میکنـدوصحبتهـاوروایتهـایمربـوطبـهآنهـارابـه
طـورخالصهیادآورمیشـود.درعینحالشـاعرحاالت

طبیعـیمرغانیچنـدرابیانمـیدارد:
دورناآیدار:»اوچارمن،/بغدادسووونایچرمن،/

غئشهیندیستانگؤچرمن،/أللهزارانایچینده«.16  
دوگونـهازمرغـانافسـانهایعنقاوققنوسموجوددر
شـعر»جـانایچینده«یفراغـیدرمنظومـهینوایینیز

آمدهاسـت.

نواییمرغافسـانهایعنقاراپادشـاهتماممرغانوآشیان
اورادرکـوهقـافوپرنـدهایبینظیـربهتصویرمیکشـد
وعطـاررابـاآنپرندهشـگفتآورمقایسـهمیکند.شـاید

.

هـمبـههمینخاطراسـتکـهمختومقلیبابیـان»عنقا
آیـدار:یُولچئیـام«یعنـی»عنقـاگویـد:رهروم«خواسـته
اسـتتصویـریعارفانـهازاینپرنـدهارائهدهـد.دربارهی
ققنـوسدرمنظومـهی»لسـانالطیـر«نوایـیازروایتـی
مرتبـطبـاپیدایـشموسـیقیهـمذکـریبـهمیـانآمده
اسـت.روزیهنگامـیکـهفیثاغـورثازکنـارپرنـدهای
بـهنـامققنوسکـهآشـیانهوزیسـتگاهآندرهندوسـتان
اسـت،میگذشـت؛بـاشـنیدنآوازآنپرنـده،رسـالهی
بـا پدیـدمـیآورد. را بـارهیموسـیقی علمـیخـوددر

یـادآوریآنروایـتمختومقلـیمینویسـد:
غومروالراُووازبیلن،/طاووسایشینأزبیلن،/
هیندیسـتان شـُول بیلـن،/ سـاز غوشـئ قاقنـوس

                   1۷ ایچینـده.
شاعردرشعر»جانایچینده«بعدازسخنانپرندگان،
حیوانـاترابـهحـرفمیکشـدوبـهبیـانخصوصیـات
آنـانمیپـردازد.بیشـترآنـانیعنـیغیـرازآهـووگـرگ
دیگـرجانـورانازجمله:اسـب،یابـو،االغ،گاووشـتردر
زندگـیروزمـرهیترکمنـاننقشـیمهـمایفـامیکننـدو
حیوانـاتخانگیبهحسـابمیآینـد.مختومقلیوقتی
چهـرهیپرندگانرابهتصویرمیکشـد،اغلببهباورهای
عامیانـهدرموردپرنـدگان،سـخنانوروایتهاییآمیخته
بـاجلوههاومضامیندینیدرخصوصپرندگاناسـتناد
بـهتصویـرکشـیدنحیوانـات ولـیدرموقـع میکنـد
جایـیبـرایمضامیـندینـینمیگـذارد،بلکـهبـهآنـان

خصوصیاتـیرئـالوطبیعیمیبخشـد.
دۆیهآیدار:»اُوتالرمن،/اُوتالنیریمیادالرمن،/

المئدامابُوتالرمن،/سازاق-سلینایچینده.1۸ 
»لسـانالطیـر«نوایـیکـهآمیختـهبـافلسـفهتصـوف
اسـتوزبانـیرمزآلـودواسـتعاریدارد،درشـعر»جـان
ایـن فلسـفهی بـا مضمونـی مختومقلـی ایچینـده«ی
جهانـیمییابد.یعنیمختومقلـیباتوجهبـهضروریات
ومقتضیاتجامعهیترکمن،تفکرواندیشـهیزیسـتنو
زندگـیمتعالیمردمـانرابابهرهگیریازآثارسـمبولیک
سـمبلهای و روایتهـا و میبـرد پیـش بـه مشـهور
ادبیـاتشـرقرادرجهتبیـانهرچهتأثیرگذارتـرایدهی

انساندوسـتانهیخـودبـهکارمیگیـرد.

دراولیـنبنـدشـعربـرایـنبـاورمیپـردازدکـهانسـان
بـرای»اللـه«زادهمیشـود،اگـر»راهدرسـتراتشـخیص

17 . شُول یرده. 299ص. 

18 . شُول یرده. 300ص.
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ندهـد«و»خـدارافـرایـادنیـاورد«،درحسـرتوحرمـان
خواهـدبـود.مختومقلیمیخواهدنوعبشـربایـادخدا
ازمسـیرگمراهـانبپرهیزنـد.زیرادرمسـیرزندگـِیافراد
امـورمنحـرفکننـدهولذتهـایفریبنـدهزیـاداسـت.
شـاعرلـذاتدنیـویرادرزندگـیانسـانانـکارنمیکنـد
بلکـهبرعکـسبرعجایـبزندگی،شـگفتیهایطبیعت

ودنیـایحیواناتکهزندگیانسـانرادربرگرفتهاسـت،
تأکیـدمیکنـدودرعینحالازمشـغولشـدنبهعیش
وعشـرتدنیـا،فرامـوشکـردنوجـدانوایمـانبرحـذر
میداردوپرهیزازکارهاورفتارهایزشتوغیرانسانیرا
مکرریادآورمیشـود.درقسـمتپایانیشـعرباتوصیهی
انسـانهابهصبروامیدواریگفتهمیشـوداگـردرراهبد
قـدمگذارند،روزقیامت»موردسـوالوبازخواسـت«قرار
خواهنـدگرفـت.همچنیـندرایناثرشـاعرایـنتفکررا
پیـشنمیبـردکـهانسـانرااززندگـیدوربـدارد،بـهانزوا
بکشـاند،درجهـتتـرکدنیـاوراهصوفیگـریسـوق
دهـد،بلکـهتمـامتوجهـشرابرتربیـتروحیافـرادبکار

میگیرد.
بعضـیموتیفهـایمنظومـهی»لسـانالطیـر«در
شـعر»حایراندادئرحایراندا«یمختومقلینیزاحسـاس
میشـود.حتـیدرمقایسـهباشـعر»جـانایچنـده«هم
دربعضـیابیاتمشـابهتهاییوجوددارد.دراینشـعر
هـمگفتهمیشـود»تیلیثنالئغـوشالر«یعنی)مرغان
ثناگوی(،»سـوبحانسـؤیندرویشلر«یعنی)درویشـان
سـعادتمندانه یـادحـق بـا سـبحان( خالـق دلـدادهی
زندگیمیکنند.اینشـعرمختومقلینیزبهشـعر»جان
ایچینـده«ازلحـاظوزنوهجـاواسـتیلنزدیـکاسـت.

: مثاًل
»حایراندادئـر حایرانـدا«: یـردنچئقانآغـاچالر،/تیلی

ثنالئغـوشالر،/
سوبحانسؤیندرویشلر،/دوراندادئردوراندا.1۹

چئقـان یـردن ایچینـده«:   »جـان 
اُوتالر،/ گـؤک گۆللـر، غئزئـل  نبـاتالر،/
ایچینـده. پرمـان کۆللـی زاتالر،/ بـو آدام غاپئـل    
درصدرمنظومهی»لسـانالطیر«نواییاسـتنادیبه

آیـهی15ازسـورهی16قرآنکریـموجوددارد:
لنگـر اوزا ُجنـگ تُوپراقـدان،/ ِایلـدی ُجنـگ اوزا بحـر

تاغـدان.۲0 یاسـادئ
19.ماغتئمغولئ.شئغئرالر.آشغابات،2،1994نجیجلد،15ص.

20 . برتلسی.ا.ایزبراننیهترودئ.صوفیزمایصوفیسکایالیتراتورا.م.

)دنگیـزاۆچینگأمیغـوردئتُوپراقـدان،/گأمیاۆچین
البئریاسـادئداغدان(.

درقـرآنچنیـنآمـدهاسـت:»ودرزمیـنکوههایـی
اسـتوارافکنـدتـاشـمارانجنبانـد...(ایـنآیـهدرمنطق

الطیـرعطـاراینگونـهآمدهاسـت:

کـوهرامیـخزمیـنکـردازنخسـت/پـسزمیـنرارویاز
بشسـت.۲1  دریا

مضموناینبیتمنظومه،درشـعرمختومقلیبسـیار
موجزومختصرآمدهاسـت:

سـایار،/ داغ اؤزۆن دپـه دئـر،/ مئخـی یرینـگ داغالر
چکیـکاؤزۆنبیلبیـلدییـر،/چئـرالق

زاغسـایار.۲۲ اؤزۆن
همانطـورکـهمیبینیـم،بعـدازاولیـنبیـتبالفاصله
نـامچهـارپرنـدهبـهمیـانمیآیـد.وزنوهجـایشـعر،
سـبکواسـتیلآن،نحوهیبیانافکارمتنوعفلسـفیاز
زبـانپرنـدگانوحیوانـات،اینشـعررانیزبهشـعر»جان
ایچینـده«نزدیـکمیکند.منتهیدراینشـعردرردیف
پرنـدگان،حیوانـات،سـایرموجـوداتمختلـفنیـزبرای
بیـانخصوصیـاتانسـانیبکارگرفتـهمیشـوند.عالوه
بـرآنبرخـیمفاهیـموظرایفدیگرافزونبرشـعرنوایی
وعطـاربـااسـتادیدرایـنشـعربـهبیـانآمـدهاسـت.
مثـاًلاسـتفادهازبرخـیالفـاظمتضـادماننـد:»ِمـرد-
نامـارد«)مـردونامـرد(،»تیلکی-غـورت«)روبـاهوگرگ(
کـهدرنظـمونثـربطـورسـنتیمتـداولاسـت،درایـن
شـعروسـعتبیشـتریمییابـد.ازآنجمله:دپـه-داغ،
چکیک-بیلبیـل،چئـرالق-زاغ،غول-ایـگ،بدآصئل-
بگ،سـیرکه-بال،نبیت-یاغ،بیـرو)آدام(-دؤو،ِاِشـک-
تیلکـی-غـورت،غارسـاق-ِسـگ، ِمـرد، نامـارد- بـِدو،

آقمـاق-عاقئللـئ،تنتک-سـاغ.
همانطـورکـهمیبینیـمتأثیـر»لسـانالطیـر«نوایـی
درچنـدنمونـهازآثـارمختومقلـیاحسـاسمیشـود.
امـامختومقلـیتصاویرومضامیـنمنظومههـایعطارو
نوایـیراازنـوبازآفرینـیکـردهبـاویژگیهایخـاصخود
خلـقمیکنـدوآنراجهـتمطالعـهیطبیعـتودنیای
پیرامـونانسـانها،شفافسـازیخصایـلزیبـایآدمـی
بـاانگیـزهیهدایتدرمسـیرراهدرسـتوکمالمطلوب
بـکارگرفتـهاسـت.نوایـیاگرچـهقصـدداشـتهاسـت

هائوکا،۳۸۷،1۹65ص.
21 . شُولیرده.

22 . ماغتئمغولئ.شئغئرالر.آشغابات،1،1۹۹۲نجیجلد،1۷۳ص.
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منظومـهی»منطـقالطیـر«عطـارراازفارسـیبـهترکی
ترجمهنمایـد؛ولیدرنهایت،منظومهی»لسـانالطیر«
ویتفـاوتآشـکاریبـامنظومـهیعطـارمییابـد.چـرا
کـهدرزمانـهینوایـیادبیـاتبهحـدقابلتوجهیرشـد
مینمایـد.ایدههـاینوینیبـهظهورمیرسـدومضمون

آثـارادبـیبـاموضوعـاتدنیـویغنـامییابد.

درسـتهمیـنوضعیـتدرادبیـاتترکمنیقـرنهجده
نیـزبـهمنصـهیظهـورمیرسـد.مختومقلـیازعناصـر
موضوعـیهمـانمنظومهبهرهگرفتـهدرخصوصمعنی
ومفهـومزندگـیآدمـی،طبیعـتوجهـانپیرامـونکـه
زندگـیانسـانهارادربرگرفتهاسـتآثاریبـاویژگیهاو

فلسـفهیخـاصخـودخلـقمیکند.
البتـهمیتـوانحـدسزدکـهمختومقلیبامنظومهی
منطـقالطیـرعطـارودیـوانسـنایی)1050-11۳1(
نیـزآشـناییداشـتهاسـت.سـناییقبـلازعطـارآثـاری
بـاموضـوعپرنـدگانداشـتهاسـت.امـابدالیلـیازایـن
در نوایـی آثـار کـه چـرا میکنیـم صرفنظـر موضـوع
مقایسـهباآثارسـناییوعطـارجامعاالطرافتـروغنیتر
اسـتوازطرفـیبهلحاظاشـتراکاتزبانـیوفرهنگیبا
ادبیـاتترکمنیقرابتبیشـتریدارد.ایننکتـهراازروی
شـعریازمختومقلیباردیف»ایدُوسـت«نیزمیتوان

دریافت.
همانطورکهدرتاریخادبیاتدیدهمیشـوددرادبیات
شرقسنتنظیرهنویسـیبررویآثاربرجستهیشاعران
دیگـرازدیربـازمعمـولبودهاسـت.امیرخسـرودهلوی،
عبدالرحمانجامی،علیشـیرنوایی،نسـیمی،فضولی
ودیگـرشـاعرانمطـرحآنروزگارنمونههـایزیبایـیاز
نظیرهنویسـیرابـهیـادگارگذاشـتهاند.اگـرازیکطرف
نظیرهنویسـیبهشـاعرامـکانمیدهدکهبـاتجربههای
غنیشـاعرانسـلفبرتـوانخودبیفزایـد،ازطرفدیگر
ایـنسـنتبهشـاعرامکانمیدهـددررقابتباشـاعران
پیشـینتواناییخـودرامحکزندوباانگیزهیبیشـتری

بـرایخلقاثـرپربارترتـالشنماید.
از ازایـنجهـتاگـربنگریـم،میتـواندونمونـه      
اشـعارمختومقلیبـاردیـف»ایدُوسـت«راازنمونههای

برجسـتهیایـننـوعاشـعاربـهحسـابآوریـم.
مخاطبقراردادنمعشـوقدرحکمدوسـتدردنیای
شـعررویـهایاسـتکـهبـانظامـیشـروعشـدهاسـت.
قهرمـانداسـتانهایعشـقیدربـارهیداغعشـقبـا

دوسـتخوددرددلمیکند.ایـنرویهدرغزلیاتحافظ
ونوایـینیـزادامـهیافتـهاسـت.نواییسـهغزلبـاردیف
»دوسـت«سـرودهاسـت.غـزلچهارمـیامـابـاردیـف

»رفیـق«بـهپایانمیرسـد.
س.آ.غارریفدرکارتحقیقیخودمیگوید:»ارتباط
ایـننـوعغزلهاینوایـیومختومقلیبهلحاظسـبکی
ومضمـونگواهـی ازجنبـهیموضـوع تـاحـدودی و
میدهـدکـهمختومقلـیازنوایـیالگوبـردارینمـوده
اسـت.«۲۳امـامتأسـفانهنظـرتحقیقـیعالـممحتـرمبـه
غزلهـاییـادشـدهیایـندوشـاعرازلحـاظمضمـون
ومحتـویصائـبنیسـت.نویسـندهبـاذکـرمثالهایـی
ای »خبـر، دوسـت«، ای جـان، »صـد غزلهـای از
دوسـِت«مختومقلـیچنیـنمینویسـد:»مثـالآخـری
بـاتوجـهبـهردیـفوقافیـهیآنبـهغـزلذیـلازنواییبا
ردیـف»دوسـت«نزدیکاسـت.نوایـیدراینغـزلخود
حیلههـایمختلـفدشـمنانرافـاشمیکنـد.شـاعر
نشـانمیدهدکهاطرافاورادشـمناناحاطـهکردهاند.
ویازدوسـتیووفاداریسـخنبهمیانمیآورد.«۲4ودر

پـیآنبـهایـنبیت:
قئلـدئدوشـمانرحـم،بـسکیـم،قیلـدیَجـورآزُور
دُوسـت،/ایکؤنگۆل،دوشـمانتـاپایمدی،توتماغئل

زینهـُوردُوسـت.۲5
بـردی جبیـر-آزار کـی، بـس اتـدی، رحـم )دوشـمان
دُوسـت،/ایکؤنگۆل،دوشـمانتـاپایمدی،توتماغئل

زئنهـارئدُوسـت.(
-اشـارهمیکنـد.درغـزلنوایـیکـهبـاایـنمطلـعآغـاز
حیلههـای نمـودن »فـاش سـر بـر میشـود،صحبـت
مختلـفدشـمنان«نیسـت.بلکـهمفهومغـزلدربـارهی
بیوفایـیدوسـتوبدعهـدِیدوسـِتقهرمـانداسـتان
اسـتکـهبـردلاوداغـیمیگـذاردبدترازداغدشـمن.
ایـنشـعرازلحاظمضمونشـباهتیبهغزلهایاشـاره
شـدهیمختومقلـینـدارد.چـونکـهغـزل»خبـر،ای
دوسـت«مختومقلیدربارهیدوسـتییاعشـقنیسـت.

مطلـعایـنشـعرچنیناسـت:
بیرسـحردۆشـمۆشاردییادئمادیار،ایدُوست،/جان

23.س.آ.غارریف.تۆرکمنادبیاتئنئنگساِوتگۆندۆغارخالقالرئنئنگ
عئلئم، آشغابات، تاریخئندان. باغالنشئغئنئنگ اؤزآرا بیلن ادبیاتالرئ

143،1967ص.
24.شُولیرده.144ص.

25  .Nowaiý A. Hazoýipul Maoniý. Toşkent, 1959, II 
tom, 91sah. 



ترکمن نامه 

29

ر 1400بــها

گوشـینهیتیشـدیبهنأگهخابارایدُوست!۲6
اسـاسغـزل،یعنـیدرمیـاننهادنرازدلبادوسـتو
سـخنگفتـنبـااودربارهیغـموانـدوهدلبـهغزلهای
نوایـیشـباهتدارد.امـادراینغزلقهرمانداسـتاناز
آشـوبهایدل،هیجانـاتروحـیوغـموحسـرتهای
خودسـخنمیگوید:روزیسـحرگاهانسـِرپرسـودای
عاشـقراافـکاررسـیدنبـهدیـاردوسـتدربـرمیگیرد.
)دراینجالفظ»دیار«واژهایعرفانیاسـت،یعنیسـرای
باقـی(.زیـراناخـودآگاهخبـردیـدارویبـادوسـتخـود
)دیـدارحـق(بـه»گـوشجـان«اومیرسـدوبـرایایـن

دیـداردلششـادمیگـردد:
یـاروصلـیجمالئنـدانهـردوجاهـانکـیکأمیـاب،/

دُوسـت! ای بـازار، غـوراِور مۆشتریسـینه باغتئـم
بهدنبـالایـنبیتقهرمانداسـتان،زیباییجهانرابا
ایـنبیـان)أهلیعألـمغارقاُولمـوشخارمـان-خارمان
گـۆلایچره/یعنی:همهعالمغرقشـدهدرمیانخرمن
خرمـنگل(وصـفمیکنـدوبـاایـنتوصیـفازاینکـه
دیگـرهیچوقـتنمیتوانـدبـهاسـتقبالفصلبهـاربرود
ونـگاهدیگـرانبـهاوغضبآلـوداسـتواشـکخونبـاراز
دیـدهاشسـرازیر،ازپیریخودخبـرمیدهد.همچنین
اگـرغبـاربیمـاریبـهاورسـد،بـهآندیـارباقـیخواهـد

رفـت،غـزلرابـاآهنگیغمگنانهبـهپایـانمیبرد:
اُولـدئ،/ اُورنونـدانیئغـالپغـانرُووان پئراغـئ،گـؤز

اُورنونـاِالتـرآنـئ،گـردگسـهغوبـار،ایدُوسـت.
همانطورکهازمضمونغزلبرمیآید،اگرچهبهلحاظ
فـرموردیـفشـباهتهاییبـهغزلهـاینوایـیبـاردیف
»دوسـت«دارد،امـاازنظرمحتویتفـاوتبنیادینباآنها
دارد.غزلهـایمـردفبـهردیف»دوسـت«نوایـیباتمام
ظرافتهاواحساسـاتقـویوتصاویـربدیعموتیفهای
اصلیاشمصاحبتورویآوردنبهدوسـتاسـت.امادر
شعرمختومقلیبااحساسـاتیکهانساندرسنینپیری
ازسـرمیگذرانـدوافـکاریکهدربارهیمفهـومزندگیاز
ذهنخطورمیکندروبهروهسـتیم.ویبیموهراسـیرا
کهازنزدیکشـدنمرگدردلآدمیراهمییابدوعشـق
ودلبسـتگیبهزندگیرااسـتادانهبیـانمیکند.خالصه
آنکـهدربارهیپیـریمرثیهایبینظیرخلقکردهاسـت.
بههمینسـبباگرچهدربنداولشـعر،لحنیحاکیاز
شـادیوشعفناشـیازوصالدوستورسیدنبهمعبود
احسـاسمیشـود،امادربنـددوماندیشـهیفروگذاردن

26.ماغتئمغولئ.شئغئرالر.آشغابات،1992،بیرینجیجلد،211ص.

ورهـاکـردنایـنجهـانبـاتمـامزیباییهایـشویرادر
غـموانـدوهفـرومیبـرد.عـالوهبـرآنهمانطـورکـهقباًل
گ.غوربانـف۲۷یـادآورشـدهبـودنزدیـکبـودناینغزل
بـاغزلـیازحافـظ)وفـات1۳۸۹(بـاردیـفدوسـترا
نمیتـواننادیـدهانگاشـت.چـونکهغـزلحافـظنیزبا

لحـنبنداولغـزلمختومقلیآغازمیشـود:
آنپیـکنامـورکهرسـیدازدیـاردوسـت،/آوردحرزجان

زخطمشـکباردوست.
)اُولآدئبللـیچاپـاردُوسـتومئنگدیارئنـدانگلدی،/
دُوسـتومئنگمۆشـک-عانبارلئغُولونـدایازئـالنجـان

تومارئنـئگتیـردی.(۲۸
امادراینغزلعرفانیحافظصحبتازایناسـتکه
همـهچیزبهامر»دوسـت«یعنی»الله«صـورتمیگیرد
وبـههمینخاطرعاشـققهرمانداسـتانباتمـاموجود

دلبـهخدامیدهـدوباآنتفکـرزندگیمیکند.
شـعردیگـرمختومقلـی»صـدجـانایدوسـت«بـه
غزلهـایعاشـقانهینوایـیبـاردیـف»دوسـت«نزدیک

اسـت.یکـیازایـنغزلهـاچنیـنآغـازمیشـود:
بیگُونـه عهدینـدن اُولـدئ، دک دوشـمان کیـم وُوی
دُوسـت،/دوشـمانئماؤلتورسـاعهـداتدیـمکـیتوتمای

یؤنـادُوسـت.
بیگأنـه عهدینـدن بُولـدئ، دک دوشـمان کیـم )واخ
دُوسـت،/اگـردوشـمانئماؤلدۆرسـه،عهـداتدیـم،اُونـئ

دُوسـت.( یانارئـن توتمـان
درایـنغـزلقهرمـانلیریـکداسـتانازبدعهـدییار
وبیوفایـیمعشـوقچـون)پروانـهیدورشـمع(وپرنـده
دلبـادرِدعشـِق)رویآتشـینیـار(میسـوزدوماننـد
)پرنـدهایدردامافتـاده(گرفتارسـرزلفیارشـدهاسـت.

بیـتاوِلغزلـیدیگـرازنوایـیچنیناسـت:
یـؤربۆلماقتُونگایماسمنزُورئرسـوُوبیرالدُوسـت،/

کیـمپـریگُوهیبولوپمجنونیبیرالدوسـت.
)یـاربُولمـاقگنگ-تانگدأل،منینگکیمینسـانگازار
بُولـوپ،رئسـوابُوالنبیلن،دُوسـت،/کیمپـریدکبُوالر

مجنونیشـیدابیلن،دُوست.(
دراینغزلعاشـقاسـیرعشـقدختریاستکهتاب
نـگاهوزیبایـیاورانـدارد.سـروباالییاسـتنیکـوانـدام،
زیبارویـیچـونگل،رخسـارپرمهـرشخضروار،بـافراق
یـاردنیـایاوتاریـکخواهـدگشـتواگـربـراوفـرودآید

27.گ.غوربانف.ماغتئمغولئوگۆندُوغارادبیاتئنئنگدأپلری.
ماغتئمغولئ-250.آشغابات،عئلئم،299،1989-289ص.

28.گؤرکزیلناثر،298ص.
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شـعلهروشـنیبخشاودنیـایتاریـکاورامنـورخواهـد
کـرد.درچنـدبیـتبعـدی،غزلبـانگاهـیعارفانهپیش
مـیرودوسـرانجامایـدهینقشبندیـهراپیشمیکشـد
کـهبهـرحـالدرایـندنیـاازآدمیـاننبایـدرویگردانده

شود:
بولمادونیُودوسـت،گرایسَترِاسـنگاُوسودالئق،/لیک

هرنهقئلسـاالر،بولأهلیدونیابیرالدوسـت.
)بُولمادۆنیأنینگدُوسـتئ،اگرایستهسنگآسودالئق،/
یؤنـههـرزاتاتسـهلر-ده،بـُولدۆنیأنینـگحالقـئبیلن

دُوست.(
دربیتپایانیاز»مالمتدوسـت«برحذرمیداردچرا

کهصدهزارتمنادردشـمنیاونهفتهاست.
اینوایـی،نچـهدوشـمانبولسـا،یُونمـادوسـتیدیک،/
چـونسـانگابولمیشـتوریوزمینـگتمننُوبیرالدوسـت.
یانمـا بُولسـا-دا، دوشـمان نأچـه نُووایـی، )ای
دُوسـتونگدان،/چۆنکـیاُولسـنینگبیلـنیـۆزمۆنـگ

دُوسـت.( ادیـأر، نأز-کرشـمه
و ایدُوسـِت«مختومقلـی درغـزل»صـدجـان،     
نوایـیلحنـیمخصـوص ایـنغزلهـای همچنیـندر
وجـودداردکهاحساسـاتدرونیعاشـقرابیانمیکند.
دربیتنخسـتعاشـقاگربهدیدارمعشـوقنایلنشود،
زیبایـیایـنجهـانجلـوهایبرایـشنخواهـدداشـت:

گؤزۆمـههرگیزسنسـیزگؤرۆنمزجاهـان،ایدُوسـت،/
نـهجاهـان،بلکیتندهگربُولسـاصـدجان،ایدُوسـت!
قهرمـانعاشـقازایـنمینالدکـهوقتیبایارصحبت
میکنـد،برجـوروجفایشافزودهمیشـود.اگربـهدیدار
اونایـلآیـد،غرقـهدرعشـقاومیگـرددوبـهجـزبـابذل
جـانرهایـینمییابـدازایـنسـببمیطلبـدکـهبـراو
رحـمآرنـدواگـرچنانچهیـارازاورویبرتابـد،جاییبرای

رفتننخواهدداشـت:
ماغتئمغولئبیرماخلوق،منعاشـئغامسنماغشوق،/
ای قایـان، بارایئـن یـُوق«، »ایسـتگیم دییسـنگ گـر

دُوسـت!
تفصیلوجزئیاتیازقبیل:شـنیدنسـخنیار،دیدار
رخسـارمعشـوقوبـراثرآنغلیـانهیجاناتعاشـقاین
غـزلراازاشـعارعاشـقانهیعرفانـیومتصوفـهمتفـاوت
مینمایـدوجایـیبـراینـگاهعرفانـیبـهشـعرباقـی
نمیگذارد.زیرامعشـوقاگر»او«سـتهمصحبتشـدن

ودیـدارچهـرهبهچهرهمیسـرنیسـت.
ایـنغـزلمختومقلـیبـهغزلهـایبررسـیشـدهی

نواییدرسـطورباالازلحاظفرموموضوعنزدیکاسـت.
امااحساسـاتقهرمانعاشـقبـهمانندغزلهـاینوایی
باعقبنشـینیهایفلسـفیارائهنمیشـود.وهمینطور
تلمیحواشـارهبهنقشعشـاقمشـهوروشـخصیتهای
افسـانهایدرآنوجـودنـدارد.ازترکیبـاتمتضـادخاص
غـزلنوایـیهمچـون»دوسـتودشـمن«نیـزاسـتفاده
نمیشـود.برخـالفآنغزلمختومقلیبـابهرهگیریاز
ترکیباتمعمولازنوع»عاشـقومعشوق«ارائهمیشود.
یعنـیتمامـیتوجهقهرمـانعاشـقمتوجهیـارمحبوب
خویـشاسـت.ویصرفـًابـههـرسـخنیازیـارگـوش
فرامیدهـد،حرکاتـشرانیـکمینگـردوچیزدیگـریرا
نمیبیندونمیشـنود.ویافکارپرتشویشـیراکهدردل
داردوعشـقاشراباسـخنانآتشـینمخصوصعاشقان
راسـتینبیـانمیکنـد.ایـنغـزلبـاچنیـنسـاختاری
بـهشـاعرامـکاندادهاسـتکهصرفـًااحساسـاتخاص
مابینعاشـقومعشـوقرابازکندوبنمایاندوازجزئیات
درجـهدومـیکـهتوجـهوتمرکـزرامنحـرفمیکنـد،
اجتنـابنمایـد.درنتیجـه،ایـنغـزلشـاعر،بـهسـروِد
شـگفتوهیجانانگیـِزعشـقیدراماتیکبـاویژگیهای

خـودبدلشـدهاسـت.
همانطورکهمیبینیم،غزلهایبررسـیشـدهنشـان
میدهـدمختومقلـیآثـارنوایـیرامیخوانـدهوارزش

زیـادیبـرایآنقائـلبودهاسـت.
شـاعر،آثـارنوایـیوتجـاربپربـاروشـیوههایهنـری
بـکارگرفتـهشـدهازجانـبویراخالقانهبـهخدمتقلم
خویشدرآوردهاسـت.مختومقلیسـعینمودهاستآثار
خـودراحتیالمقدورنزدیکبهمتـنزندگیوباجزئیاتی
واقعگرایانـهپیونددهد.وهمچنینشـاعرتمامتوجهش
رابـرایسـیردردنیـایروحـیانسـان،بیـانلحظههـای
شـورانگیزعشـقوعاشـقیوابـرازواشـاعهیایدههـای
اومانیسـتیخویـشدرمـوردزیباییهـایزندگـیسـوق
دادهاسـت.ایـنچنیـنتجربـهیگرانبهایـینـهتنهـادر
جهـترشـدمهارتهـایشـخصمختومقلیمثمـرثمر
بـودهاسـتبلکـهاینامـربرغنـایهرچهبیشـترادبیات

ترکمننیـزافزودهاسـت.
پایان
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 بیرامقلیچفرزام

ــا ــهصــورتنثــروی ــریکــهب درادبیــاتجهــاناث
بــهصــورتنظــمنوشــتهمــیشــودوسیســتمدوگانــهو
یــانیــرودوگانــهویــانیــتدوگانــهراداردکــهیــکبیــت
شــعرراتشــکیلمــیدهــدوازرشــدوترقــیبشــریت

ــامدارد. ــد،رومانتیــکن ســخنمیگوی
ویکتــورهوگــو،پیشــوایمکتــبرومانتیــکدربــاب

رومانتیســمچنیــنگفتهانــد:
ــه ــاب ــدنوی ــوعتم ــکن ــتهی ــنپیوس دررویزمی
عبــارتســادهتریــکجامعــهوجــودنــداردوبشــریت
بــزرگمیشــودوترقــیمیکنــدویــادونیــروویــا
ــارت ــهعب ــاب ــردوی ــهرویهــمقرارمیگی ــتروب دونی
ــد ــرمخالفان ــایکدیگ ــهدلب ــدنازت ــادهتردوتم س
ــد.مکتــبرومانتیســم ــرارمیگیرن ــلهــمق ودرمقاب
درعصــرهفــده-هجــدهمیــالدیدراروپــابــهوجــود
ــوزدهمیــالدیدرشــعرو ــدودرعصــرهجــده–ن میآی
ــردم ــروم ــروهپیش ــاعرانوگ ــیلهش ــنبوس ادبترکم
پیشــرو گــروه آن و میشــود. پایهگــذاری ترکمــن
وشــاعراندرحکــمزبــانومغــزوفهــماجتماعــی
ــکارو ــراف ــهتنوی ــتندک ــرهس ــنآنعص ــردمترکم م
تأمیــنمنافــععمومــیوآینــدهروشــنمــردموآینــده
روشــنخــودرابــاخیــاالترومانتیکــیآرزومیکننــد
ــااهمیــت(رامطــرحمیکننــد وســئواالتاکتــوال)ب

ــد. ــیشــدنآنباورمندن ــهعمل وب
چشــمههای از ناقــد( و )محقــق بیلینیســکی
اســت: گفتــه چنیــن و کــرده یــاد رومانتیســم
ــط ــامرتب ــاپوئزی ــطب ــروفق ــاهن ــاب ــمتنه رومانتیس
نیســت،چشــمههنــروچشــمهپوئزیــاهــرجــاباشــد،
ــت. ــیدرآنجاس ــمهزندگ ــموچش ــمهرومانتیس چش
زندگــیدرآنجاســتکــهآدمــیدرآنجاســت،ســّر

ــبانســاناســت ــشدرقل رومانتیســموچشــمهنهان
وبــدانســببآدمــیرومانتیــکاســت.

آدمــیازراههمســرگزینیوزادآوریوجانشــین
نــگاه پایــدار طبیعــت در را خــود نســلها شــدن

مــیدارد.
درخصــوصهمســرگزینیشــاعرانونویســندگان
ســخنبســیارگفتهانــدکمااینکــهمالنفــسشــاعر
ترکمــنجفــتهمســرگزینیراناعادالنــهمیدانــد.

همســرگزینیزهــره–طاهــرراایــدهآلمیدانــد.
واززبانطاهرعاشقچنیننقلمیکند،

باغالرینگدهتأزهگللرآچیلمیش
ِگلزهرهجانباغسیلینهگدهلی

ــیاصــلدیگــریاســتازاصــولرمانتیــک، زیبائ
ــهدرطبیعــت ــیراک ــنچیزهائ ــراشــاعرمجللتری زی
دوســتمــیدارد،اززبــانطاهــرعاشــقچنیــن

میگویــد:
پریلرهباشبولوپسیلگهچیقارسن

آلتیــن،کومــوش،زبرجــدگلقوینینــگا 
رســن قا ا د

ــی ــاررانم ــوادهباالجب ــیشــاعرتشــکیلخان ذلیل
پســندتوچنیــنمیگویــد:

دونیادهیامانذاتزوربیلنبرمک
بیرینیبرینهمیلیبولماسا

ویاکمینهطنزگویچنینگفتهاست:
 عومرینگیاؤتورمهدونیادهکؤییپ

ســویوپ بیرینــی تــوت حاالســانگ کیمــی هــر
*****

یکــیدیگــرازاصــولرمانتیســمپــروازخیالــی
مختومقلــی اســت، اجتماعــی و تاریخــی ســفر و

یــد: ما میفر
 گونگلپروازادیپقالدییریندهن

         مکتب رومانتیسم و ادبیات ترکمن 
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یارانــالر اینمــز دهن گــوگ هواالنمیــش
ــورژوادوســتداردو ــیخــردهب ــیگوئ مختومقل

چنیــنمیگویــد:
 اوتلیسوولیتامغآندانیاغشیدیر
بولماســا بــازاری بیــر یوردینــگ هــر

زیــرا ترادیســیزم، بــا رومانتیســم نزدیکــی
ترادیســیزمازآدابورســوموســنتگذشــتگان
ــدآن ــاًلخواهــدآم ســخنداردودرشــعریکــهذی

مــواردمشــهوداســت:
 ییگیتلرهیاساوگونی

قورداقویمازشیرآوینی
میداننــد، رئالیســم مقدمــه را رومانتیســم
و میگویــد ســخن اثــر صحنــه از رومانتیســم

قهرمــان. روح از رئالیســم
ییگیتلیکبیرگویایازگونینگپاسلی
باخارسندهنگیدربوستاناگلنمز 

حــالباتوجــهبــهمفاهیــمایــنمقالــهوبــاتوجــه
بــهسیســتمدوگانــهدرهــریــکازابیــاتشــعر
ســونگیداغــیشــعرمذکــورراشــعریرومانتیــک
ــرواژگان ــیواژگانوتعبی ــهبررس ــهب ــرگرفت درنظ

ــازد. ــیی ــتم ــادیآندس نم
سیستمیک ایسودیگیمسونگیداغی
سیستمدو داغدانلیدیربیلینگسنینگ
سیستمیک دوشمانگورسهدودیالشر
یموتگوگلنگایلینگسنینگسیستمدو
سیستمیک کسگینکسگینیولینگگچر
سیستمدو قزیلبایرگؤوینآچار
سیستمیک ساویقچشمهسوینگایچر
سیستمدو دورلیدومنمالینگسنینگ
سیستمیک دورلیدومناوتونگبیتر
سیستمدو هردرهنگبیرایلهیتر
سیستمیک قطارالنشیپکروناوتر
سیستمدو نایبدایدیریولینگسنینگ
سیستمیک اویلوقدهیایالنیقورساق
سیستمدو آتچاپدیریپبایراقبرسک
سیستمیک تورهیتدهخرمنقورساق
ناندوکماکخیالینگسنینگسیستمدو
سیستمیک مختومقلیستآچاندور
سیستمدو بودورانسندینگچاندور
اوستینگدینایلینگگوچاندورسیستمیک

سیستمدو نچوکگچرحالینگسنینگ
عالوه شئ هر رومانتیک: مکتب بزرگان نظر به بنا
بروجودفردیوجزئیخود،داللتنمادیورمزیهم

دارد.
بروجودفردی واژگانشعرسونگیداغیهمعالوه
وجزئیخود،داللتنمادیورمزیهمداردودرپهنه
زندگینقشیراعهدهداراستودرروحآدمی،احساس

بیشازاندیشهوآرزوبیشازحقیقتاست.
واژهسونگیداغیهمداللتنمادیورمزیداردو
درمعنایخلقونژادواصلونسبترکمنمیباشد.

از نمادی هم داغدان واژه داغی، سونگی همچون
نسلاستوازچوبآندرختشکلهائیمیساختند
ودرگهوارهنوزادمیگذاشتندتاازچشمونظربهدور

نگاهدارد.
نوبت معنای در که باشد باید داو واژه دو، واژه
داو به را دشمن گوگلنگ و یموت است، شمشیرزنی

میطلبند)دعوتمیکنند(.
در که هستند سرسبزی کوچک تپههای بایر قزیل

دامنهکوهبوجودآمدهاندونمائیدلنوازدارند.
جانباش دو در که است گستردهای جلگه دّره،

کوههایپرازمیوهدارد.
نایبدایگذرگاهکاروانیانتجاریدربیندومنطقه

است.
یایال،چراگاهدامها،صحرایپرازعلفاستکهدر

آنمکانییالقبرگزارمیکنند.
برای اترک رود کنار در گسترده صحرائی یت، توره

خرمنکوبیاهالی.
ست،آدابورسموعاداتسننماندهازپیشینیان.

اشارهایباختصار،
جامعهشناسی اثر یک میتوان اصل در را شعر این
دانستکهدرآنازاصلواصالتوزادوولدوازطبیعت
وزیبائیآنازقوتالیموتوآبهایگوارایچشمههاو
ازراهتجاریوازکاروانیانتاجروازسپریشدنآدابو
رسوموسنتپیشینیانوازمسائلمهمزندگیوازآغاز

دورانجدیدسخنبهمیانآمدهاست.

منبع:مکاتیبادبیورمانتیکی
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داستان 
کوتاه

 کاریکاتور

 نویسنده: کوثری قره قاشلی

 روزاولسـالمـادرمخیلـیعصبانـیبـود.ناگهـان
تصمیـمگرفتباگلدانشیشـهایکـهرویطاقچهبود،

بکوبهسـرپـدرم.
اتفاقاینطورافتاد:

صبحزودباصدایمادرمبیدارشدهبودم.
-آیسنبیدارشو.آیسنجان ...

مادرمبودکهمنرابیدارمیکرد.
-چقـدرمیخوابیغئزئم*.هنگامتحویلسـاله.بلندشـو.بیابشـین
کنـارسـفره.ببیـنامـروزپـدرتهـمسـحرخیزشـده.دارهبـهگلهـای

باغچـهآبمیـده.خـداکنـهکههمیشـهاینطورباشـه.
صـدایتلویزیـونبلنـدبـودوداشـتآوازکـردیمیخوانـد.بـرادرم
آمانجـانکنـارمخوابیـدهبـود.نگاهیبهسـاعترویطاقچـهانداختم.
عقربـهیکوچـکسـاعتدرسـترویعـدد7بـود.مادرممثلهمیشـه
کّلـهیسـحربیـدارشـدهوسـفرهرابـاهنرمنـدیتزییـنکـردهبـود.او
پختـه بـاحوصلـه کـهدیشـب وشـکالتهایی ازکیکهـاوشـیرینیها
بـودراضـیوخشـنودبـود.البتـهمـنهـمتـادیـروقـتکمکـشکـرده
بیشـمه*بود. و بـؤِرک* غاتالمـا*، کیـک، پختـن اسـتاد مـادر بـودم.
گاهـیهمسـایههاوفامیـلهنـگامعروسـیویـاهرمراسـمیبـهمادرم
سـفارشمیدادنـدومـادرمازایـنراهمقـداریپـولجمـعکـردهبـودو
دوسـتداشـتیـکجفتقالـیدسـتبافتترکمنـیبرایمبخـردوبرای

جهیزیـهامبـذارد.
مـادرمدوسـتداشـتمـنهـمپختـنکیـکوشـیرینیوبـؤرکرایاد

بگیـرم.اوبـهمـنگفتـهبود:
-کرونـاهمجـاراگرفته.مدرسـههممعلومنیسـتکیبازبشـه.بهتره
تـوایـنچنـدروز،پختـنکیـکوبـۇرکواینجـورچیزهـاروخـوبیـاد
بگیـری.سـالبعـدهـمکنکـورداریوبایـدبکـوبدرسبخونـی.پـس

بهتـرهاالنایـنکارهـارویـادبگیری.
مـندرکنـاردرس،دۇسـتداشـتممثلپـدرمکاریکاتوربکشـم.پدرم
عاشـقکاریکاتورکشـیدنبـود.دیوارهـایاتاقـشراپـرازکاریکاتورکرده
بـود؛امـاپـدرمسـیگارهـمخیلـیمیکشـید.ازاونسـیگارهاینـازک
مثـلانگشـتاننـازکوبلنـددسـتش.وقتـیداخـلاتاقـشمیشـدی
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قیافـهینحیـفپـدربـاآنسـبیلبزرگتـرازصـورت
چروکیـدهاش،پشـتدودسـیگاربـهزوردیـدهمـی
داخـلمیشـد. پـدرم اتـاق بـه مـادرمکمتـر شـد.
چۇنکـهازدودسـیگارخیلـیبـدشمیآمـد.پـدرم
خیلـیکـمازاتاقـشبیـرونمیرفـت.اوکمتـربـا
معلـوم پیشـانیاش چینهـای از مـیزد. حـرف مـا
بـودخیلـیفکـرمیکنـه؛امـاازنظرمـادرمپـدرآدم
بیخیالـیاسـت.چونکـهپـدرمبـههمیـنخونـهی
کلنگیمـانکـهازپـدربزرگـممانـدهبـودراضیبـود.
سـیاه مـداد بـا کـه تابلوهایـی و کاریکاتورهـا پـدر
کشـیدهبـودوبـهدیـواراتـاقچسـباندهبـودخیـره
برایشـان و مـیزد حـرف آنهـا بـا گاهـی و میشـد
شـعرمیخوانـدوگاهـیباصـدایبلنـدسـخنرانی

میکـرد.
 مادرمهمشنالهمیکردومیگفت:

-بـازمشـروعکـرد.مگـهآدمبراخودشتـوتنهایی
سـخنرانیمیکنه؟شـعرمیخونه؟

مادرگاهیادایپدرمرادرمیآورد:
گـرم موجـی گرفتهسـت. مـه راسراسـر بیابـان -

... اسـت  بیابـان درخـون

-آیآدمها.آیآدمها ...
-اززخمقلبآمانجا ...

چیـزی میخوانـد پـدرم کـه شـعرهایی از مـن
نمیفهمیـدم؛امـایـهقطعـهازشـعریکـهبـهزبـان
ترکمنـیازمختومقلـی*میخوانـد،تـوذهنـممانده
بـود.پـدرمدوسـتداشـتمـنایـنشـعررابصورت
زیبـای خـط بـا را شـعر ایـن پـدر بخوانـم. سـرود

خـودشبـهدیـواراتاقـشزدهبـود.
 مـادرمهـروقـتادایپدرمرادرمـیآوردومیگفت
آمانجـان بـرادرم ،« آمانجـان... قلـب زخـم از «

میگرفـت. خنـدهاش
و زندگیـششـدهشـعر مـادرمهمـشمیگفـت:
کاریکاتـور.آدمبایـداولخـودشرابسـازه،تـابتونـه

بقیـهیآدمهـارابسـازه.
هـربـارکـهمـادرمنالـهمیکـرد،پـدرممجلـهرابـه

مـادرمنشـونمـیدادومیگفـت:
-افتخارنمـیکنـیکاریکاتورهـامتـومجلـهچـاپ

شده؟

 وبعـدگوشـیاشرابـازمیکـردومیگفت:ببین.
هـرروزبـرامپیاممیذارنوکارمراتحسـینمیکنند.

مادرمنگرانبودوبهپدرممیگفت:
چـاپ مجلهتـان تـو را کاریکاتـور اون کاش ای -
نمیکـردیودِرمجلهتـانتختـهنمیشـد.خـودت
هـماگـهسـندخونـهیبابـامنبـوداالنتـوحبـس
بـودی.تـوراچـهکاربامشـکلمـردم؟تواگـرطبیب
پـای رو بایـد آدم نمـودی. دوا خـود سـر بـودی،
خـودشبتونـهبایسـتهبعـدسـنگمـردمرابهسـینه
بزنـه.اگـهکاریکاتـورمیکشـیاولبـراخـودتبکش

بعـدبـرامـردم.
پـدرماهـلجروبحـثنبود.هروقتمـادرمچیزی
میگفـتفقطگـوشمیکرد.اغلبسـاکتبـوداما

توعالمخـودشبود.
پدرمبرایاینکهمادرمراآرامکنهگفتهبود:

سـال تـو کاریکاتـورم اولیـن میـدم قـول باشـه -
باشـه. خودمـون بـه مربـوط جدیـد

***
ونـوزده هفـت تحویـلسـال99،سـاعت هنـگام
دقیقـهصبـحبود.پـدرمبرخالفروزهـایقبلصبح
زودبیدارشـدهبـودوبـهسـرورویخـودشرسـیده
بـودومـادرمازایـنبابـتخوشـحالبـود.تلویزیـون
تحویـلسـالرااعـالمکـرد.پـدرمچندشـاخهگلاز
باغچـهیحیاطمانچیدوداددسـتمادرموگفت:
-سـالنـومبـارکعزیـزم.امیـدوارمتـوایـنسـال

جدیـددنیـایشـادوقشـنگیداشـتهباشـیم.
وبعـدپـدرمیـکآهنـگآذریازگوشـیاشپخش

کـردوگفت:
-بایدسالنوراباشادیشروعکنیم.

 وبعـددسـتبـرادرمآمانجـانراکشـیدوگفـت:
پسـرم.چقـدمیخوابـی؟ بلنـدشـو

بیـابـرامـادرتبرقـصپسـر...بیـاپسـرم.بایـدروز
اولسـالخسـتگیازتـنمادرتبرهوخوشباشـه.
آمانجـانبـاسـروصـدایپـدرازخـوابپریـدودر
حالـیکـهیـهچشـمشبسـتهودیگـرچشـمشبـاز
بـودبـهزوربلنـدشـد.پـدرگاهـیایـنآهنـگآذری
راپخـشمیکـردوآمانجـانهـمطبقعـادتبرایش
پخـش آهنـگ ایـن وقـت هـر انـگار میرقصیـد.
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میرقصیـد. بایـد آمانجـان میشـد،
گفـت:بایـدغـمراازوجوددنیابراندازیموشـادی
گاهـیشـوخیاشگل پـدر آوریـم. ارمغـان بـه را

میکـردوامـروزازآنروزهـابـود.
پدردرحالیکهدستمیزدگفت:

-ببین.ببینپسرمچهخوبمیرقصه.
مـادرشـاخههایگلراداخـلگلـدانشیشـهای
بابـاش بـه آرهپسـرمهنرمنـده. وگفـت: گذاشـت

رفتـهدیگـه.
را بچـه پـدرمگفـت: وبـه رادمکـرد مـادرچایـی
راحـتبـذار.بیـابشـینکنارسـفره.مـردخونـهباید
هنـگامتحویـلسـالبـرایخـودوهمـهدعـاکنـه.
پـدرگوشـیراخامـوشکـردوگفـت:آرهراسـت
دعـا باشـه الزمـه. خـود وقـت بـه هرچیـز گفتـی.
تـاهـرچـهغـمباشـهازوجـوددنیـابیـره میکنـم
بیـرون؛امـاخانـم،مـنبـهایـننتیجـهرسـیدمکهبا
دعانمیشـهدنیاراعـوضکرد.منکهنتونسـتمعوض

. کنم
مـادرمیخواسـتچیزیبگویـدکهپدردودسـتش
رابـاالبـردوگفـت:خدایـاشـکرتکـهچـهدنیابـی
آفریـدیوبـهمابخشـیدی.مـنتاآخرعمرمعاشـق

دنیاتم.
مـادرگفـت:ایکاشدنیـافریـباونشـعراترا
نمیخـورد.ازاولهممعلومبودمخاطبشـعرهایت

تـوانجمـن،خـوددنیـابودهنـهآدمهـایدنیا.
احسـنت همـش تـو خانـوم دنیـا گفـت: پـدر
میگویـی بـهخـودم فکـرمیکـردم منـم میگفتـی.
نـهبـهشـعرهایم.حـاالهـمهیـچپشـیموننیسـتمو
همـهیسـعیاماینـهکـهتـووبچههامـوخۇشـبخت

کنـم.
مـادرگفـت:خـب.اگـهاینطـورهاولسـالبایـدیه

قولـیبـهمـابدی.
پـدرکمـیسـرخشـدوگفـت:قـول؟چـهقولـی؟

مگـهمـنچـیدارمکـهبتونـمقـولبـدم؟
-چیدارم؟خودتخبرنداریچیداری؟

-من؟خبخودتبگومنچیدارم؟
مـادرگفـت:تـودنیـاروداری.خـدادنیـاروبهـت

داده.

پـدرگفـت:راسـتگفتیهـا.دنیـارودارمچـهغـم
دارم.

مـادرگفـت:پساگـهاینطـورهاولسـالیـهقۇلی
بـهمـابده.

پـدر بـدم. بهـت میتونـم قولـی چـه گفـت: پـدر
نگاهـیبـهسـقفاتـاقکـردوگفـت:خدایـااینچه

دنیاییسـتکـهمنـوگرفتـارشکـردی؟
مـادرگفـت:خـباینقـدرازدنیـاتنالـهنکـن.بـه

جـاشاولسـالبـهمـایـهقولـیبـده.
پـدرگفـت:یـهوقـتنگـیبریـمآققـالخونـهی
از نبایـد گرفتـه. جـارو همـه کرونـا االن دختـرت.
خونـهخـارجبشـیم.تـازهدختـرتهـمهـرشـبتـو
بیمارسـتانکشـیکه.نبایدمزاحمشـونبشـیم.زنگ
زدمگفتـمآینـازجـان،حاالکـهطرحتتمومشـده.
دیگـهنروبیمارسـتان.خطرناکه.میگهبایـدبرم.من

نـرمپـسکـیبره.
مـادرگفـت:حاالحـرفعوضنکـن.یادتهبـراروز

اولسـالیـهقـولدادهبـودیعملکنی؟
پـدربـادسـتپاچگیگفـت:نکنـه.نکنـهمیخـوای
بگـیبـازمقـولالنگـوروفرامـوشکـردم.آخـه.آخـه
میخواسـتمبـراتبخـرمامـاراسـتشوامجـورنشـد.
خـودتکـهخبـردارینتونسـتمضامـنپیـداکنـم.
قـولمیـدمروزتولـدتبـراتبخـرم.تـااونموقعوام

همجـورمیشـه.
مـادرگفـت:جشـنتولـدمـالبچـههاسـت.مـن

امـروزیـهقـولدیگـهازتمیخـوام.
پـدرگفـت:یهقـولدیگه؟چـهقولی؟دسـتبردار

نیسـتیها.خببگودیگه.
بهـشعمـل کـه میگـم بـهشـرطی مـادرگفـت:

کنـی.
پـدرگفـت:باشـهبهـشعمـلمیکنـم.بگـوچـه
قولـیبایـدبدم.مـادرگفـت:ولـیمثـلقـولایـن

نباشـهها؟ آدمهـا
پدرگفت:کدومآدمها؟

میـان روز هـر کـه آدمهـا همیـن گفـت: مـادر
میزنـن. قشـنگ حرفهـای و تلویزیـون

پـدرگفـت:آنبنـدگانخـداچیـزینـدارنبـدن
آنوقـتهمشقولمیدن،راسـتیتواولازدواجمون
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گاهـیازپشـتتلفـنبـرامآوازمیخونـدی.خیلـی
وقتـهکـهدیگهبـرامآوازنمیخونی.بیاروزاولسـال

یـهآوازواسـهمـابخون.
مـادرگفت:خبباشـه.منهمبـراتآوازمیخونم.

اتفاقایکیازشـعراتوآوازکردم.
پـدرتعجـبکـردوگفـت:راسـتمیگویی؟!پـس

بخوندیگـه.
مـادرگفـت:تـواگـهقـولبـدیوبـهقولـتعمـل

کنـیمـنهـمبـراتآوازمیخونـم.
پـدربـاخوشـحالیگفـت:خـب.روزاولسـالچه

قولـیبایـدبدم؟
 مـادرگفـت:قـولبـدهکـهدیگـهسیگارنکشـی.
اگـهازامـروزایـنکاررابکنـیمـاخیلـیخوشـحال

میشـویم.
پدرشوکهشدوگفت:سیگار؟ترککنم؟

مـادرگفـت:آره.مگـهوقتـیقلبتـوعمـلکـردی
دکتـرنگفـتسـیگاربـراتخیلـیضـرردارهوبایـد
ترکـشکنـی.دکتـرازمنـمقـولگرفتکـهمواظبت
باشـم.دکتـردوسـتدوراندبیرسـتانبـوده.بـهمن
گفـتقـدرایـنآدمهنرمنـدرابدونیـد.بایـدخیلـی
مواظبـشباشـین.بیادیگهسـیگارنکـشکهخیلی
بـراتضـررداره.میگـنکسـیکـهسـیگاریهکرونـا

بگیـرههالکـشمیکنه.
***

پـدردسـتیبـهموهـایسـفیدشکشـیدوگفـت:
بایـد امـروز از حتمـا

شـروعکنـم؟
آره. گفـت: مـادر
نگفتـی خـودت مگـه
سـالروبایـدبـاشـادی
شـروعکـرد.اگـهتـو

و ر سـیگا
کنـی تـرک
خیلـی مـا

خوشـحالمیشـیم.اگـههـرآدمتـوهـرسـالجدید
یـهعـادتبـدروکنـاربـذارهدنیـامیشـهگلسـتان.

-کدومدنیا؟
-دنیایهمهدیگه.

دنیایهمه؟!مگهتودنیایهمههستی؟پسمن
چی؟

را بـزرگ دنیـای نمیگـم. تـورو دنیـای بابـا. ای -
میگویـم.خـب.حاالایـنقولرابـدهوازامروزبهش
عمـلکـن.آنوقـتمنهـمبـهقولـمعمـلمیکنـم.
آدم بـده. را قـول ایـن سـال اول روز بیـا بایجـان،
هنرمنـدبایـدسـالمبمونـهوخـودشروواسـهمـردم

سـالمنگهـدارهتـابتونـهدنیـاروبسـازه.
پـدرگفـت:خـب.باشـه.اگـهاینطورههمیـناآلن

میکنم. ترکـش
پـدربـهاتاقـشرفـتوبسـتهیسـیگارراانداخـت

داخـلسـطلزباله.

مادرخیلـیخوشـحالشـدومـنوآمانجـانهـم
خیلـیخوشـحالشـدیموبـرایپـدرکـفزدیـم.

مادرگفت:دیگهسیگارنکشیا.
پـدرگفت:باشـه.دوسـتدارمهرچهعـادتبدرو
بـذارمکنـارتـادنیـاازمراضیباشـه.هروقـتدیدی
مـنسـیگارمیکشـمبـاهمیـنگلـدان،نـهبـاهمین

دسـتهگلبـزنتوسـرم.
اگـهسـیگار باشـه.قـولدادیهـا. مـادرگفـت:
بکشـیخیلـیناراحـتمیشـموبـاایـنگلـدانمـی

کوبـمتـوسـرت.
***                      

 
رروزاولسـال پـد

خیلـیسـرحالبـود.باغچـه
گلهـا بـه کـرد. تمیـز روکامـال

ب بعـدآ و راجـاروزد داد.حیـاط
مثـلهمیشـهرفـتاتاقش
تـااسـتراحتکنه.مـادراز
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ایـنبابتخوشـحالبـودوبهمنگفت:-آیسـن،بیا
کنیـم. درسـت نهـارخـوب یـه پـدرت بـرای امـروز
گفتـم:پـدرچکدرمـهبـاماهـیشـکمپـرخیلـی

داره. دوسـت
مادرگفتآره.بیاتوهمکمکمکنویادبگیر.

نزدیـکظهـربویچکدرمـههمهجـاروگرفتهبود.
پـدرتواتاقشبود.مادرمثلهمیشـهسـینیچایرا

داددسـتموگفت:ببـراتاقپدرت.
سینیراتواتاقپدررویمیزگذاشتم.

پـدرت گفـت: مـادر آمـدم بیـرون اتـاق از وقتـی
خوابـه؟

گفتم:نه.
مادرگفت:چکارمیکنه؟
گفتمدارهسیگارمیکشه.

مادرخیلـیعصبانـیشـدوبـاصـدایبلنـدکـهتـا
اتـاقبابـامیرسـید،گفـت:

-بایجان؟!
-بله.

-چکارمیکنی؟
-مشغولم.

-داریسیگارمیکشی؟
-آره.

مادرازجوابرکوصریحبابابیشترناراحتشد.
از رفتـیسـیگارو قولـت؟ زیـر زدی زود نامـرد. -
داخـلسـطلزبالـهبرداشـتی؟بـهخاطـرمـنحتی

یـهروزمنتونسـتیَدوامبیـاری؟!
پدرگفت:

-دارمبهخاطرتومیکشم.
نـداده قـول مگـه گفـت: بلنـد صـدای بـا مـادر

بـودی؟
عمـل قولـم بـه دارم گفـت: خونسـردی بـا پـدر

. میکنـم
مـادربیشـترناراحـتشـدوگفت:حاالمنودسـت
میانـدازی؟باشـهمنموقتشـهکهبهقولـمعملکنم.
بـود، ریختـه هـم بـه اعصابـش خیلـی کـه مـادر
بـه عصبانیـت بـا و برداشـت را ای شیشـه گلـدان
طـرفاتـاقپـدرراهافتـادوداخـلشـد.مـنهـم
پشـتسـرمـادرداخـلاتـاقپـدرشـدمکـهنکنـهیه

وقـتمـادربـاگلـدانشیشـهایتـوسـرپـدربکوبه.
تـواتـاقپـدرهیـچاثـریازدودسـیگارنبود.مـادربا

تعجـبگفـت:بایجـان!چـکارمیکنـی؟
 پدربازباخونسـردیگفت:دارمسـیگارمیکشـم.

مگهنمـیبینی؟
مادربیشترعصبانیشدوگفت:

-شوخینکن.بامنجدیباش.
پدرباخونسردیگفت:شوخینمیکنم.

مـادرناگهـاننگاهـشبـهکاریکاتـورپـدرافتـادو
مـاتمونـد.پـدرکاریکاتـوررانشـاندادوگفـت:
اولیـن بـودم داده قـول بهـت میـاد؟ خوشـت -

بکشـم. خودمـون بـرای را نـو سـال کاریکاتـور
پـدرکاریکاتـوریکنخسـیگارراکشـیدهبـودوزیر
آننوشـتهبود»دورشـوسیگار.دورشـوکرونا«وآنرا
بـهمـادرمدادوگفـت:ایناولیـنکاریکاتورسـالنو

رابـرایدنیایخودمکشـیدم.
مـادرتعجـبکـردوبـاخوشـحالیگفـت:خیلـی
جالبـه.دسـتتدردنکنـهبایجان.خیلـیخوبه.اینو

بفـرسمجلـهتـاچاپبشـه.
مادرگلـدانشیشـهایودسـتهگلرابـهپـدردادو

گفـت:بفرمـااینهـمتقدیمشـما.
پـدرگلـدانراگذاشـترویمیـزشوگفـت:حـاال

نوبـتتوسـتکـهبهقولـتعمـلکنی.
مادرگفت:حاالچکدرمهرابخوریمبعد...

بـویچکدرمـهتااتاقپـدرهمپیچیدهبـود.مادربا
خوشـحالیگفت:بیاییـدچکدرمهحاضـرهبخوریم.
وقتـیمـادرازاتـاقپـدربیـرونآمـد،مـنخنـدهام

گرفـت.مـادرمنونـگاهکـردوگفت:ایشـیطون.

توضیحات و معانی :----------

* غئزئم gyzym :دخترم
* غاتالمـا gatlama :نوعـینـانروغنـیالیـهالیـهکـهرویآن

شـکرمیپاشـندتـاطعـمشـیرینیبـهخـودبگیـرد
* بیشـمه bishme :نـانشـیرینروغنـیکـهبهشـکلگویچهای

میشـود آماده
* بؤِرک börek :نوعیپیراشکی

شـبیه تقریبـا غـذا نوعـی :  chekdirmeh *چکدیرمـه 
لی نبو سـتا ا

* مختومقلی:شاعروعارفترکمن
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 ویزا تلنگ 

 دوُقماچئ غئزئنگ باغتئ 

آمانئنـگماشغاالسـئآتا-بابـاِدنگـزییاقـاالپاۇتـوراناۇباالرئنـگ
بیرینـدهیاشـایار.بـواؤیـدهِهـرکیمینـگاؤزۆنـهمئناسـئپایشـی
ِالینینـگ ِانهگـۆل، عایالـئ توتسـا، بالئـق ِدنگیـزِدن آمـان بـار:
خایرئنـا،دورموشـاچئقیـانغئزالرئنـگیۇرغان-دۆِشـگینیکؤپهیأر.
ماشـغاالدادؤرتچاغـابـار:ایکـیاۇغـالن،ایکـیغئـز.اولـوالرئ−

باتئـربیِلـنِمرِجـن،کیچیِلـری-دهِجـِرنبیِلـنبایـرام.
باتئـربیِلـنِمرِجـنکأمیللیـکیاشـئناِیتهلـیبـأری،هۇجالئق
بیرِنمـهدایانـدئ:باتئـرِدنگیـزدهقاقاسـئنابالئـقآوالشسـا،ِمرِجـن
اؤیـدهدۇقمـادۇقایـار.کیچـیغئـزالرئِجـِرناۇرتـاِمکِدپـدهاۇقایار،
گۆنوزئـن اۇنونگقـئ− یاشـئندا. بـأش یانگـئ ِانِتـک بۇلسـا بایـرام

اۇیون.
اوزئـنبۇیلئاینچهسـاغتِمرِجنینگِالهۆنأریتورووباشـدان
اۇبـادایاغشـئآتآلـدئ.اۇنونـگدۇقـانهالـئالرئ،هالئچـاالرئ
ِادیـلاؤزییالـئاۇواداندیییـپ،اۇبـادااۇنونـگتارئپئنـئِیتیریأرِلر.
ماشـغاالآمانئنـگآتاسـئندانمیـراثِیِتـنآغاچباسـغانچاقلئ
ایکـیغـاتِکرپیـچتامـدایاشـایار.تـامبیرِنمـهکؤنـهرأک-دهبۇلسـا،
یاشـامازچادأل،سـۆنگنگیآبات،باشـدانآماتلئغورالن.آمانکأته
تأزهلهِملـی" اؤیـی گینگهسـه، "ِالیمیـز داشـئندانسـئنالپ، تامـئ
ماشـغاالنئنگ بۇلسـا-دا، آرزوو دینگـه حأضیرلیکچـه بـو دیییـأر.
گۆزهرانـئِبیألنگـهپـولسۆیشـۆرمأگهیـۇلِبرمهسـه-ده،ماشـغاالبـو

اومئدئنـئِالـِدنِبرهنـۇق.
هـۇوا حأضیرلیکچـه ِگلـدی. یـاز ِینـه ِگچیـپ، غئـش اینـه،
سـالقئنبۇلسـا-دا،اۇلگۆن-گۆنـِدنغئزیـار.ائسسـئنئنگکـؤپ
گـۆن بـو ِمرِجـن اۇنسـۇنگ ِبللـی. اؤنگۆنـِدن غاراشـدئرماجاقدئغئ

ِاجهسـینه: ایـرِدن
−ِاجـهجـان،ِالینـگِدگسـه،بـوگـۆنمانـگابیـردۇقماجئـق
یۆوۆردیشِسـنه.یازئنـگنأزیکِرنگکِلـریاؤچمأنـکأ،اۇلِرنگکِلری
غاالیئـن! آلئـپ یادئگأرلیـک سـالئپ، گؤلِلرینـه هالئچانئنـگ
بۇلجـاق. غـۇوئ ِیتیشِسـم، ِکسـیپ دۆشـمأنکأ ائسسـئ هالئچانـئ
ِارتیرینـه،ِجـِرناۇقووداقـا،ِسـنکؤِمـکِاتِسـنگ،اؤیألِنـمِجـِرنبیـر
بۇالرئـس. ائسسـاغالمـان،هالئچانـئ ِچتینـِدنگیرسـه،جۇقرامـا

ِانهگۆلیئلغئرئپجۇغاپِبردی:
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ِاییـأم ِسـن گـؤردۆم، غئزئـم. بـۇر، −
اؤیـی ِمـن تایئنالپسـئنگ. زاتالرئ کأبیـر
تایئنـال. ِیریِنـم دۇقمانـگ یئغناشـدئریانچام،

یۆوۆردِریـس. هالئچانگـئ اۇنسـۇنگ
ایکـی آیدانئنـئ ِاجهسـینینگ ِمرِجـن
تـأزه غاتئنـدا بیرینجـی تامئنـگ غایتاالتمـادئ،
ِیـر اۆچیـن یۆوۆرتِمـک هالئچاسـئنئ دۇقاجـاق

یئنـالدئ. تا
بیـرآزدان ِاجهسـی، بـۇالن ایشِلرینـی اؤی
آشـاقتامئنـگبیرینجـیغاتئنـادۆشـدی.ِانهلـی-
سـالدئ. اۇتاغـا دۇقالجـاق دۇقمـا غورامانـئ غئـز
آنگئـردان اوغرانالرئنـدا، یۆوۆردیـپ دۇقمانـئ
آنگرئق-بأریـک ِارشـی اۇل ِگلـدی. ائلغـاپ بایـرام
ِاتـدی. کؤِمـک یۆوۆرتمأگـه دۇقمـا غاتنادئـپ،
ِمرِجـن غوتارانسـۇنگ، یۆوۆردیمـی دۇقمانـگ
باشـالدئ. کۆجۆلهمأگـه غۇیـوپ، آغاجـئ کۆجـی
اۇتئرقـا، اؤیـدأپ قاقئـپ، قاقئمئنـئ هالئچانـگ

ِاتـدی: دیِلـگ یاغشـئ ِاجهسـی
−غئزئم،ایشینگایِلریبۇلسون!

سـۇنگاماۇالرایکیبۇلوپ،تـأزههالئچانئنگ
ِانهلی-غئـز چیتدیِلـر. چیتیمِلرینـی ایلکینجـی
ِدگشیپ-گۆلشـۆپایشـألپاۇتورئشـئنا،غوشـلوق
دویمـان ِگچیرِنینـی-ده دوشـوندان چایئنـئ
ایشـه ِمرِجنینـگ بیِلـن ِاجهسـی بایـرام غالـدئ.
غئزئغاندئغئنـئبیلیـپ،اۇالراآزارِبرمهدی،داشـاردا
دینگـه ِانهلی-غئـز یـؤردی. اۇینـادئ اؤزباشـئنا
چئقـدئ. ناهارئنـا گۆنۇرتـا یادانسـۇنگ، مازالئجـا
ِگلینچـأ، اۇقـوودان ِجـِرن تـأ سـۇنگ، گۆنۇرتـادان
ِاجهسـیِینـهِمرِجنینگغاپدالئنـدانگیریپ،اۇنگا
دۇقمـادۇقاشـدئ.اۇقـوودانِگلیـپ،اؤیألنلیگینـی
ایِیـنِجـِرنتیـزآرادۇقمانئنـگِچتینـِدنگیـردی:
−ِاجـهجـان،اینـدیِسـن،مانـگاِیرینگـی

آل! دئنجئنگـئ ِبـر-ده،
ِچنلـی آغشـاما بأسلهشـیپ، غئـز، ایکـی
ِرنگکلـی دۆرلـی ِمرِجـن دۇقـادئالر. دۇقمـا
اۇنونـگ چیِتنـده، چیتیـم سـایالپ، یۆپِلـری
آصئـل چاالسـئنلئغئنا بارماقالرئنئنـگ نأزیـک
گـؤزایلهنۇقـدئ.دۇقمانئتـأزهرأکاؤورهِنـنِجِرن،

اولـئدۇغانئندانغالماجاقبۇلـوپ،جانِادیأردی.
یادانالرئنـدا،بیلینگیـزییازئنگدیییپ،آراسـئندا
ِگتیریـپ چـای چأیِنـک بیـر بـوالرا ِاجهسـی
باشـئندان دۇقمانئنـگ غئزالرئنئنـگ ِبـردی.

گـؤرۆپ: ِگلمهیأندیگینـی توراسـالرئنئنگ
چـای کأسـه بیـر ِهرینگیـز آلئنـگ، −
اۇوورتالنـگ،یۇغسـاِکلألنگیـزآغئـرار!−دیییـپ،

ِبـردی. توتـوپ چـای آغزئنـا اۇالرئنـگ
چـای ِگزِگینـه گۆلشـۆپ، غئـزالر
اۇوورتالدئالر.اینه،ِشـیدیپ،دۇقمایۇالدۆشـدی.
هالئچانئنـگآغرامـئِمرِجنینـگِگرِدنیندهبۇلسـا-
دا،ِاجهسـیبیِلـنِجِرِنـمِگِزکلهشـیپ،اۇنـگاِالـِدن
ِگچیـپ- ِهپـده بیـر ِبریأردیِلـر. کؤِمگـی ِگلدیـک
یـاز گۆللـی اۇتاغـدا دۇقالیـان دۇقمـا ِگچمأنـکأ،
جانالنـدئ...اۇنسـۇنگ،بیـراؤزیغاالنـدا،ِمرِجن
دۇقمانئنگاۆسـتۆندهگـؤوۆنیۆوۆرتدی.آرزووالرئ
اۇقـاپ یورتـدا داشـارئ اوزاقـدا، زۇل-زۇل اۇنـگا
یـؤِرنسؤیگۆلیسـیدایانجئیاتالدیـاردئ،ِهرِگِزک
داراققاقانـدا،یۆِرگینـده:"اۇلِگِلـر...اۇلباسـئم

یانگالنیـاردئ. سـؤزِلر دیِیـن ِگِلـر!"
دۇقمانئنـگیۆوۆردیِلنینـهاۇنگـۆنِگِچنده،
اۇنونـگآیراتئـنِنپیسهالئچـابۇلجاقدئغئاۇنگات
ِهرنأچـه اۆچیِنـم شـۇنونگ اوغـرادئ. بیلدیریـپ
یـاداوبۇلسـا-دا،ِمرِجنینـگیـۆزیِالمئـدامگۆلۆپ

دوردئ.
چیتیـم بیِلـن هـؤِوس اۇل گۆِنـم بـو اینـه،
گیـِدن آتارماغـا گۆنۇرتانلئـق اۇتئـردئ. چیتیـپ
ِبرِمکچـی سـوو گۆلِلـره آراسـئندا ایـش ِانهگـۆل
ِاجهسـینینگ هاچـان-دا مونـئ ِمرِجـن بۇلـدئ.
ِسسـیغاپئداقئباقجادانچئقانـدابیلیپغالدئ.
دویولیـاردئ: حۇوصـاال ِسسـینده ِاجهسـینینگ
−ِمرِجـن،آی،ِمرِجـن!ِگل،غئزئـم،مانـگا
کؤِمـکِات،ِالیمـِدنِچکمهِسـنگ،ِیریمـِدنتوروپ

بیلهمـۇق!
یانئنـا ِاجهسـینینگ ائلغـاپ ِدرِرو ِمرِجـن

بـاردئ.
−ِاجهجان،سانگانأمهبۇلدئ؟

آیاغئمـا یئقئلدئـم. غئزئـم، واخ، −
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اؤسـۆملیکچۇالشـدئ... تۇپوغئـمتۇوالنـدئ،اؤِزم
غاتئجـاآغئریـار.غۇلتوغئماگیر-ده،ِمنـییۇقارقئ
آیرئلمازمئقـا؟.. یاتسـام بیرسـالئم چئقـار، غاتـا
یۇقارقـئ باسـغانچاقدان ِاجهسـینه ِمرِجـن
اۇنـئ سـۇنگام ِادیـپ، کؤِمـک چئقماغـا غاتـا

ِگچیـردی. دۆِشـگه غوجاقـالپ،
غئـز دیییـپ، − جـان... ِاجـه واخ، −
ِگچهِورسـین! بۇلـوپ ِامـِگک − ِاِلـورهدی،
ِاجهسیاؤزۆنهِهمغئزئناگؤوۆنلیکِبردی:

−بـار،غئزئـم،ِسـندۇقمانـگبیِلـنبـۇل!
ِگِلنسـۇنگ، قاقانـگ کؤِششـدی. بیرِنمـه آغئـرئ
آغشـاملئقدۇکتـۇراگؤرِکزیـپغایدارئـس،هیچزات
بیـر − آغئـرار بیـر آیاقدئـر-دا، یـۇق-ال، بۇالسـئ

غۇیـار...
ِکیپسـیز دۇقماسـئنئ ِمرِجـن اؤیـألن بـو
دۇقـادئ.قاقاسـئِگِلنسـۇنگ،ِاجهسـینیدۇکتـۇرا
بـارالپ، آیاغئنـئ ِانهگۆلۆنـگ دۇکتـۇر گؤِتردیِلـر.
ِهـکألپ، سـالدئ-دا، ِیرینـه تۇپوغئنـئ چئقـان
ِاجهسـینه دییـدی. یاتمالـئ دۆِشـکده ِهپـده اۆچ
اۇنونـگ گـۆن بیرکـی ِمرِجـن ِبریـپ، گؤوۆنلیـک
یالـئ، آیدئشـئ آیرئلمـادئ.دۇکتۇرئنـگ یانئنـدان
ِاتـدی. بۇیـون یاتماغـا دۆِشـکده ِهپـده اۆچ اۇنـئ
بالئـقتوتولیانمؤوسـۆمِگلیأنچـأ،آماناۇبادا
اوسسـاچئلئقِادیپ،گـۆزهرانآیالیـاردئ.ِانهگۆلی
نأسـاغحالـداغۇیـوپگیتِمگـیقئـنگؤرسـه-ده،
اۇلِاکِلنـچِاتِملیـدی.اۇنسـۇنگقاقاسـئِمرِجنـی

یانئنـاچاغئرئـپ،اۇنـگاِشـیلهدییدی:
بۇلمـاز. گیتمهِسـم ایشـه ِمـن غئزئـم، −
سـانگادۇقمانگـئتاشـالدیییـپبیلِجـکدأل،اۇل
بۇلمـاز،یؤنـهآراسـئنداِاجهنـگچای-سـوووناگـؤز
باتئـر غـاراض، سـالما. گـؤزِدن بایرامـئ-دا ِات،
بیلدیرمهِجـک یۇقدوغئمئـزئ اؤیـده ایکیمیزینـگ

بۇلماسـئن! بیراحـات ِاجهنـگ بـۇل،
ِمرِجن:

ِمـن بـۇل، آرقایئـن ِسـن جـان، قاقـا −
دییـدی. − ِیتیِشـرین ِهممهسـینه-ده

ِمرِجـنِهـرگـۆندانگـداناۆمۆش-تامئشـدا
تایئنـالپ، ِارتیرلیگینـی ماشـغاالنئنگ اۇیانئـپ،

اۇیاریـار. بیِلـن َمهیـر قاقاسـئنئ جیگیِلرینـی،
ِادینیـپ، ِارتیرلیـک بیِلـن آغزئبیرلیـک اۇالر
ایشلی-ایشـینهگیدیأرِلـر.ِهـرگـۆنشـۇلبیـرزات
غایتاالنیـار،ِارتیرلیکـِدنسـۇنگِمرِجـنایرِدنجیک
تایئنـالپغۇیـاناییمیتلـیدۆوۆنِچگینیقاقاسـئنا

اوزادیـار:
−اینه،قاقاجان،گۆنۇرتانلئغئنگئز!

قاقاسـئ-داِهـرگـۆنیالتانمـان،شـۇلبیـر
غایتاالیـار: سـارغئدئنئ َمهیرلـی

− بـۇل گؤز-غـوالق اۇنگاتجـا ِاجهنگـه −
سـۇنگامسؤزۆنینگاۆسـتۆنیِیتیریأر:−جیگینِگم

گـؤزِدنسـالماغئن!
ِادیـپ، دۇوام بیِلـن ِارِجللیـک دۇقماسـئنئ
جیگیسـینه- بیِلـن ِاجهسـی آراسـئندا ِمرِجـن
غوشـلوقدا ِیتیشـیأر. بۇلماغـا گؤز-غـوالق ده
غوشـلوقدان اؤیلـه آتارسـا، چۇربـا گۆنۇرتانلئـق
سـۇنگآغشـامناهارئنـئآتارئـپِیتیشـیأر.بـوگۆِنم
اۇغشـاپ: یانگاغئنـدان ِاجهسـینینگ اۇل،

ایشـینگ ِمنلیـک واغـت بـو جـان، ِاجـه −
دییـدی. − بارایئـن باشـئنا دۇقمانـگ بۇلماسـا،

اۇل: ِثنالـئ، دیلـی ِاجهسـینینگ
گیدیِبـر،غئزئـم،"حالئـمبـار−حالئـمبـار"
دۇقـاپ ِولیـن، هالئچادئـر بیـر اؤزی دییِلندیـر.
بۇالنگسـۇنگ،ِسنیدورموشـداحؤکماناؤنگکۆِدن
گؤِررسـینگ! اینـه، ایِلرلـهِدر. اؤنگـه أدیـم بیـر
دیییـأر. − اوچسـون! غوشـونگ باغـت ائالهئـم،
بارماغئنـداندۆردؤکۆلیـأن اۇن ِانهگۆلۆنـگ
غئزئنـاغووانجـئچاقئنـگدأل.ِمرِجنینـگگؤرکی
ِهـمایِشـنگنگیرلیگی،ِاِدبـی−اۇنونـگِاگسـیلِمز
بویسـانجئ.اۇلبـوواغـتغئزئنئنـگدۇقمانئنگ
غاتـدان آشـاقئ ِسـبأبی بیلیـأر. باشـئندادئغئنئ
ِگلیـأر. ِسسـی نأزیـک ِپسسـایدان غئزئنئنـگ
ِرنگکِلرینـه ِانایـئ یازئنـگ واغـت، بـو چۆنکـی
اوزاقداقـئ باشـئندا دۇقمانئنـگ غئـز، مایئـل

هینگِلنیـأر: یاتـالپ، سؤیگۆلیسـینی
"حاقعاشئقالرنأزلییارئنگِجمالئن،
بیرگؤرِسمدییپ،گیجه-گۆندیززارِایألر"

بـوواغـتسؤیگۆلیسـیگـؤزاؤنگۆنـهِگلیـپ،
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واغـت شـۇل ِادیـل بۇلیـار. یالـئ یئلغئـران اۇنـگا
اۇنونـگسؤیگۆلیسـیدایانـچ-داِمرِجنـییاتـالپ،

هینگِلنیـأر: یورتـدا داش
"اؤلۆمیۇقدورآبئ-حاییاتایِچنه،

ِلبینگسۇروپ،اینچهبیلینگغوچانا!"
بیری-بیرینـی واغتـدا بیـر عاشـئق ایکـی
دویغـوالرا یاقئملـئ یورتـدا بیـر ِهرسـی یاتـالپ،
غـارقبۇلیارالر.ِمرِجـنِپنجیرأنینـگاؤنگۆنهبارئپ،
آینانـئآچیـار.شـۇلبـاداآنگئـرداناؤوسـۆپِگِلـن
مئالیئـمِشـمالاۇنونـگیۆزۆنیِامایبیِلنسـئپاپ،
دۇلدوریـار. ائسـئندان یاقئملـئ گۆلۆنـگ اۇتاغـئ
ِمرِجنینـگگۆیجـیآرتئـپ،هالئچاسـئنئچاقغـان
چیتمأگـهباشـالیار.داراغئنئنـگِسسـی"گۆپـۆر-
گۆپـۆر،گۆپۆر-گۆپـۆر"ِادیـپ،آل-آسـماناگؤِتریلیأر.
دۇقمانگباسـلئغئنئِیتیِرنسـۇنگ،سـئندئنئِالینه
آلئـپ،دۇقـانچیتیمِلرینینـگیۆزۆنـیِامـایبیِلن

غئرقیـار.
بیرسـالئمدانبایـرامائلغـاپِگلیـپ،دولداقئ

ْشـکافاِالینـیاوزادیار:
ِتکجـهِدن مانـگا یـؤر، جـان، ِاجهکـه −
بیـز ِگلـدی، دۇسـتوم ِبرِسـنه! آلئـپ اۇیناواجئمـئ

اۇیناجـاق! بیلـه
ِمرِجن:

−بـۇر،جیگیـمجان−دیییـپ،دۇقمانئنگ
اۇتاغـدا ِبیلهکـی جیگیسـینه تـوروپ، باشـئندان
− ِبریـأر. آلئـپ اۇیناواجئنـئ دوران ْشـکافدا

ِگِلـن؟ اۇ ِسـردارمئ
داشارئقیۆورۆپباریانبایرام:

−هـاوا!−دیییـپ،زۇردانجۇغـاپِبرمأگـه
. ر ِیتیشیأ

بیرسـالئمدانِجـِرناۇنونـگغاپدالئنـداِپیـدا
بۇلیار:

−ِمِنمِگِلندیرین!
جـان! جیگیـم غـۇوئ، ِگلهنینـگ −

اییدینگمـی؟ اؤیألنلیگینگـی
−هاوا،بیرکیآغئزغارباندئم.

گۆنلۆکچـه بـو دۇقمانـئ سـۇنگراق، بیـرآز
بۇلـدومِادیـپ،باسـغانچاقدانیۇقارقـئغاتـامۆنۆپ

باریارقـا،ِمرِجنینـگگؤزِلـریگؤکآسـماندااوچوپ
یـؤِرنغۇشـاآقجاِکپـِدرأدۆشـدی.اۇالرئنـگگؤکده
ایچینـی سـئنالپ، یؤرشـۆنی اوچـوپ بیلهجـه

ِانایئدئغئنـئ! ِگپِلتـدی:
اۇلِگلشینهِاجهسینینگیانئنداچؤکدی:

اۇنگاتمـئ؟ یاغدایئنـگ جـان، ِاجـه −
ایشسـیزیاتماغـئقئـنگؤریأنینگـیبیلیأریـن.یؤنه

ِگِچـر! گۆنـدۆر، سـانالغئ ِات، غایـرات
−هـاوا-ال،غئزئـم،ِگِچر-لـه.سـیِزمِمنسـیز
ِینـهبیرنأچـهگـۆنغایـراتِادینـگ.آرمـا-دا،غئزئم!
آیالنایئـن! ِسـنِدن جـان، ِاجـه بـۇل، بـار −
ِاگنینـِدن ِاجهسـینینگ ِمرِجـن دیییـپ، −
هۇرالندئنـگ، ِاپ-ِاسـلی اییـأم − غوجاقـالدئ.
ِاجـه،یۇغسـا،هیـچواغتـامِسـندهِسـمیزلیکیـۇق

ِولیـن...
ِادیـل ایِشـنگنگیرلیگی ِمرِجنینـگ
ِاجهسـینینگکییالـئ،جانـئسـاغبۇلسـا،اۇنونگ
قاقاسـئ اۇل واغتـام بـو یـۇق. یاداماسـئ ایشـِدن
آسـما باریـان بیشـیپ ِگِلنـده ایشـِدن باتئـر بیِلـن
چۇربانـئماشـغاالنئنگاؤنگۆنـدهغۇیمـاقاۆچین،

اوغـرادئ. تایئنـالپ زاتالرئ اۇدور-بـودور
حالـئ بیرِنمـه گۆنـِدن، بیرنأچـه ِینـه
اؤزی ِانهگۆلۆنـگ چایئنـئ غوشـلوق غۇووالشـئپ،
ِدمـألپباشـالدئ.یؤنـهاۇنـگادۇقمانئنـگباشـئنا
ِگِچـرِدنِانتهجیـکایـردی،اۇنسـۇنگدۇقمانئنـگ
ِیتیشـیپ، ِمرِجـن غالـدئ. ِجِرنـه غاپدالـئ بیـر
گیتِملـی آلئـپ غئراِدنـگ غاپدالئنـئ-دا ِجِرنینـگ

شـۇندا-دا: ِاممـا بۇلیـاردئ.
گیتدیگیچـه ِسـِنم جیگیـم، ِبرهِکلـال، −
اؤکدهلهیأرسـینگ!باسـئمِمنـِدناۇزجاغـامِسـن-أ!
ِیتیریـأردی. ِبرهِکلالسـئنئ ِجِرنینـگ دیییـپ، −
یانگئجـا بـوگـۆنغوشـلوقچایـدانسـۇنگ
داشـاردان ِولیـن، شـۇلدئ مۆِننـی-ده دۇقمـا
ِگلـدی. ِسسـی غاتئشـئقلئ آغـئ بایرامئنـگ

−وأک-وأکِالیـم!ِاجهکـه،ِمـنیئقئلـدئ-
ئـم!ِمرِجـنائلغـاپبارئـپ،جیگیسـینیغوجاغئنـا
اۇنـئ دۆزۆپ، آیدئمجئـق یۆزوغـرا آلـدئ،

بۇلـدئ: غۇیدورجـاق
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ِمنگجیگیمیکیماوردئ؟
گۆلیۆزۆنیسۇلدوردئ.
هیچکیماۇنئاورماسئن،
اۇنگاآزارِبرمهسین!

−وأ-أ.ِاجهکه،اۇنگیالئآیدئمیۇغ-ا!
−اینـدیبـار!−دیییـپ،ِمرِجـنگۆلـدی.−ِمـناۇنـئیؤریتـهسـانگادۆزدۆم.ِسـِنماۇنـئِسـردارا
آیدئـپِبـر،ِسـردارامِاجهسـینهآیدئـپِبرسـین،ِاجهِسـمقاقاسـئناآیدئپِبرسـین،قاقاسـامِانهسـینهآیدئپ

ِبرسـین،ِانهِسـم... 
شۇلواغتامهۇولئنئنگغاپئسئآچئلئپ،ِجِرنگیردی.

−غۇحونگئزنأمه،غئز؟ِسسغۇشوپ،آیدئمآیدیانگئزمئیا؟
−یـۇق-ال−دیییـپ،ِمرِجـنگۆلـدی.−بایرامـاغۇشـغوجئقدۆزۆپِبردیـم،ِسسـینیغۇیـاریالئ.

ِسـننأایرألپسـینگبـوگۆن؟
−اۇقـووایـرغوتـاردئ.ِمِنـمِبگهنیپائلغـاپغایتدئم.بوگـۆندۆینکیائزاغاالنِیریمـیهایدادئپ،

ِسـنینگائزئنگدانِیتِجک!
−بۇلیار،گؤرۆِبِرریس!

ِمرِجنبایرامئغوجاغئنداندۆشۆردی.
−بار،ایندیِینهاۇیناِبر،ِالینگبیرِاییأمغوتوالندئر!

بایـرامدۆودهِنـکألپ،اۇینامـاقیوملوقـدئ.غئـزالرامِاجهسـیبیِلـنبیلهغوشـلوقچایایچیـپ،ِینه
دۇقمـامۆندۆِلـر.آغشـاماِچنلـی،دۇغرودانـام،ِجـِرناؤزطاراپئنـئِمرِجنینگائزئنـدانِیتیردی.

ِارتهسـیایـرِدنِیکـهاؤزیآرغاجـئِگچیریـپ،چیتیـمچیتیـپ،داراققاقئـپاۇتئرقـابیرِدنـکأِینـه
آلئسـداقئسؤیگۆلیسـییادئنادۆشـدی.شـۇندااۇنونگغورسـاغئناِسـرگینَسـِحرِشمالئکۆرسـأپاوران
بیشـیرِمک آغشـاملئق غوتاراندئغـئ، ِدرمانئنئنـگ ایچیـأن ِاجهسـینینگ واغتـام شـۇل بۇلـدئ. یالـئ
اۆچیِنـمبـازاردانگـؤکاؤنۆمِلـرِدنِهـمِاتآلمالئدئغـئیادئنـادۆشـۆپ،ِاجهسـینینگیانئنـابـاردئ.

−ِاجـهجـان،ِمـنبـازارابارئـپغایدایئـن.نأچـهگـۆنبـأریِاتلـیناهـاربیشـیرهمیزۇق،ِاتآالیئن،
کؤک-سـؤکآالیئـن.اینـگِاساسـئزادام،ِسـنینگِدرمانئنـگغوتارئپـدئ،قاقـامشـۇنئآلغئـندیییـپ

سـارغاپ،بیرِنمهجیـکپـولغۇیـوپگیدیپـدی.ِمـنِدرِروشـۇلایشِلـریبیتیریـپِگلهییـن.
آشـاق باشـئنئ ِاجهسـی دیییـپ، دۆشـدی− بۇینونـگا ِسـنینگ ایشِلـر ِهممـه غئزئـم، واخ، −

سـالدئ.
−ِاجـهجـان،ِبـیدییمـه،ِسـن،هـأدییمـأنغوتوالرسـئنگ−دیییـپ،ِمرِجـناۇنئکؤِششـدیریأر.
−بـودۆنیـأدهِهممـهزاتِگلیپ-ِگچیـپدور.چاغاقـامِسـنِمنـیگیجه-گۆندیـزِاکألپسـاقالدئنگ،ِمن

بۇلسـاسـانگادینگهِالیمـِدنِگِلنجـهکؤِمگـیِبریأرین.
غئزئنئنگبویاقئملئسؤزۆنیِاشیِدنده،ِانهگۆلۆنگگؤزِلرینهِبِگنچیاشئآیالندئ.

−سیزینگباشئنگئزدیکبۇلسا،ِمنینگباشغاغایغئمیۇقدور،غئزئم!
ِمرِجنِایواناچئقئپ:

−بایرامجان،هانئِسن؟ِگلیۇقارئق!−دیییپ،جیگیسینیچاغئردئ.
بایرامِاجهکهسینینگِسسینیِاشیدیپ،یۇرتوپِگلدی.
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−نأمه،سۆیجیِبرِجکمی؟
ِمرِجنگۆلۆپجۇغاپغایتاردئ:

−هـاوا،سـۆیجیِبرِجـک.یؤنـهِمـنبـازاردانسـۆیجیِگتیریأنچـأم،ِاجهمـهگؤز-غـوالقبـۇل!نأمـه
یومـوشبویرسـا،ایکـیغایتاالتماغئـن!

−بۇر،ِاجهکه!−دیییپ،بایرامسؤزِبردی.−یؤنهِسنکأنسۆیجیِگتیرگین!
−بۇر،جیگیم،ِاجهمهآزارِبرمأنِجک،یانئندااۇیناپاۇتورسانگ،ِگرهگینگسۆیجیبۇلسون!

اۆسـتۆندأکی آغاچالرئنـگ کؤچهدأکـی اوغـرادئ. بـازارا چالشـئرئپ، ِاگینباشـئنئ ِمرِجـن
اۇیـاردئ. یاقئملـئدویغـوالرئ یۆِرگینـده ِمرِجنینـگ جۆرکۆلِدشـیأنغوشالرئنـگشـادئیانِسـسِلری،
اۇنونـگگـؤزاؤنگۆنـهدایانـچِگلـدی.ِنصیبـهبۇلسـا،ایرو-گیـچبـویـۇلالردادایانـچبیِلـنبیلهجـهیـؤرأر.

غووانـار... بیلهجـه گؤِزللیگینـه-ده غئشـئنگ گۆیزۆنـگ، تۇمسـونگ، یازئنـگ،
ِمرِجنبازاردانِهممهیوموشالرئبیتیریپغایدئپِگِلنده،ِاییأمهۇوامازالئغئزئپدئ.

اۇنـگا ِاجهسـی ِایوانـاچئقـان باسـئپ أتییاچلـئ دیییـپ، ِگلدینگمـی؟− −غئزئـم،سـاغ-آمان
گۆلـدی: غـاراپ، ِاجهسـینه ِمرِجـن غاتـدئ. یۇقـاردانخابـار

−ِگلدیـم،ِاجـهجـان!یؤنـهِسـنِانِتـککأنِگزمـه،ِینهبیرِهپـدهدئنـچآل!−دییدی.سـۇنگام:−
یۇغسـا-دا،ِاجـه،یانگـئیۇلـداِگلیـأرکأمقاقـامجانگِاتدی،سـانگاسـاالمآیتدئ!

ِانهگۆِلمیئلغئردئ.اۇنونگجۇغابئناغتبۇلدئ:
−ساالمایِبِرِنم،ِگتیِرِنمساغبۇلسون!اؤزۆنه-دهساالمآیت!

یۆوۆردیِلنـِدندۇغـرئبیـرآیِگِچنسـۇنگ،ِمرِجـندۇقماسـئنئِکسـدی.سـۇنگاماۇنـئدۆیـرألپ
ایِچـری غۇیـوپ، ایشـیکده داش هالئچانـئ چئقـدئ. غاتئنـا ایکینجـی اؤیۆنـگ آلـدئ-دا، غۇلتوغئنـا

چئقـدئ: ِبِگنچلـی ِسسـی غئزئنـگ گیـردی.
−ِاجهجان،هانئ،گؤزۆنگییوم،سانگابیربوشلوغئمبار!

ِانهگۆل:
−خۇشخابارئنگباردئغئگؤرنۆپدور،یۆزۆنگ-گؤزۆنگگۆلیأر!

−گؤزۆنگییوم!
ِانهگـۆلگؤزِلرینـییومـدئ.ِمرِجـنداشـارداغۇیـوپِگِلـنهالئچاسـئنئِگتیریـپ،ِاجهسـینینگ

اؤنگۆنـدهیازئـپ،اۇیونـدانبویـروقِبـردی:
−ایندیگؤزۆنگیزیآچیارسئنگئز!

ِانهگـۆلغئزئنئنـگدۇقانهالئچاسـئنئنگِنپیـسچئقاندئغئنئگـؤرۆپ،تۆیسیۆِرکـِدنِبِگندی.
اۇل:

−تۆوهِلمـه،غئزئـم،تۆوهِلمـه!ِالینگ-گؤزۆنـگِدرتگؤرمهسـین!نـهِبیلـهِانایـئبۇلـوپچئقئپدئـر
ه،مونـئاؤزاؤیۆنگهدۆشأرسـینگ! هالئچانـگ!−دیییـپ،اۇنـگاآلقئـشاۇقـادئ.−ِانشـاءالٰلّ

ِمرِجنِاجهسینیِبِگندیردی:
−ِاجـهجـان،ِسـناؤنـگاؤزهۆنأرینگـیمانـگااؤوِرتدینـگ.ِمـنِسـنینگصونغاتئنگـئیؤِردیأرین.

هالئچـاِنپیـسچئقـانبۇلسـا،اۇنونـگآبرایئنـئِسـن،ِمنِهـمِجـِرناۆچیمیـزِدنگجهپایالشـمالئ!
ِانهگۆلِبگهنیپ،غئزئنئنگگۆلسووئِبرِلنیالئیانگاقالرئنداناؤپدی.

−غئزئم،ِاجهنگِسنِدنطاماسامِشیلهدیر!
بیرنأچهگۆنسۇنگ...

بالئـقآوالمـاقمؤوسـۆمینینگباشـالنماغئناِانِتکبیرنأچـهآیباربۇلسـا-دا،دانگبیِلـنِدنگیزِدن
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بالئـقتوتوپِگِلـنآمانِکیپلیِسسـِلندی:
−چاغـاالر،هانـئ،تورونـگ!یۇرغان-دۆِشـگینگیزییئغنانـگ،بیلهجـهِارتیـرچایئنـئایچهلینـگ!

گۆنۇرتانـام،ائنهـا،تأزهجـهبالئـقایِیریس!
عایالئنـا آمـان باشـئندا سـاچاق یئغنانـدئ. ِارتیرلیگـه بیِلـن آغزئبیرلیـک ماشغاالسـئ آمانئنـگ

یۆزِلنـدی:
−اۇغالنالرئنـگِاجهسـی،بـوگـۆنآیاغئنگداقئِهکینـگآیرئلمالـئگۆنۆدیر.ِارتیرلیکِدنسـۇنگ

دۇکتۇرابارئـپغایدالئ!
أر-عایـالایرِدنجیـکاوالغـامۆنـۆپ،ِکِسـلخاناگیتـدی.غایدئشـئناۇالربـازاراسـۇولوپ،بـازاردان
ِمرِجنـهاۇوادانماتـابیِلـنیاغلئقسـاتئنآلدئالر.اۇالرئنگبۇلشـئ،داشـئندانگؤرِسـنگ،تۇیـاتایئنلئق
گؤریأندیـردییدیریـأردی.ِمرِجـنبۇلسـابـوواغـتایِچرینـیآراسسـاالپ،ناهـارتایئنـالپ،ِاجهسـیبیِلـن
ِبگهنیـپ اۇنـئ چاغـاالر گـؤِرن ِگلیأندیگینـی یـؤرأپ ِاجهسـینینگ غارایـاردئ. یۇلونـا قاقاسـئنئنگ
غارشـئالدئالر.ِانهگـۆلِمرِجنـهسـۇوغاتالرئنئِبـردی.غئـزماتانـئبۇیونـاِدنـگأپ،یاغلئغئباشـئناآتئپ

گؤردی.
−تۇیونگایاراسئن،غئزئم!−دیییپ،ِانهگۆلسئرلئیئلغئردئ.

ِمرِجنینگیانگاقالرئنارِدکغئزاردئ،اۇلاوتانئپ،ِپسسایِسسبیِلنجۇغاپغایتاردئ:
−ساغبۇل،ِاجهجان!سانگابیزینگِهممأمیزینگباغتئمئزاغووانماقِنصیپِاتسین!

تیـزآراماشـغاالگۆنۇرتانلئـقسـاچاغئنئنگباشـئنایئغنانـدئ.شـۇلواغـتآمانئنگمۇبیـلِتِلفۇنئ
جئـرالدئ.کیمدیـربیـریبیِلـنبیرکیآغئزگۆرِلِشـنآمـانِاِدپبیِلـنعایالئنـایۆزِلندی:

−اۇغالنالرئنـگِاجهسـی،ِهپدأنـگسـۇنگوندابیـزهغۇنگشـئاۇبـادانمئرادئنـگعایالـئسـؤز
آیتماغـاِگلِجکمیـش.بـوخابـارِمندهغالماسـئن،ِسـِنمبیلیپغـۇی!ِانهگۆلاولـئغئزئناغاباقآسـتئندان

گـؤزآیالپ،یوواشـجاِسسـِلندی:
−ِگلسینِلر،"ِگِلن−دؤوِلت"دییلیپدیر.

بـوواغـتِمرِجنینـگیـۆزینـاریالـئغئزارئـپ،اۇلنأِدرینـیبیلهنۇقـدئ.اۇلاۆمسـۆمبایرامئنـگ
ِالینـِدنتوتـدئ-دا:

−یـؤر،باللئـم،ِمـنسـانگاایندیکـیدۇقاجـاقهالئچامئنـگیۆپِلرینـیگؤرِکزهییـن!−دیییـپ،
جیگیسـیبیِلـنداشـارئقیؤِنلـدی.

مئـرات اۇبـادان غۇنگشـئ اۇل ِسـبأبی گۆرسـۆلدهیأردی. ِبِگنچلـی یۆِرگـی اۇنونـگ واغـت بـو
دیییلیأنینـگدایانجئنـگقاقاسـئدئغئنئغـۇوئبیلیـأردی.شـۇلواغـتاۇالرئنـگائزئنـدانِایوانـاچئقان

دییـدی: ِشـیله غئزئنـا گۆلـۆپ، ِاجهسـی
−ِمرِجنیم،ماتانگ-اتاییار!ایندیِسن،اوزاقِاگِلنمه-ده،اؤزۆنگهتأزهکؤیِنکتیکین!

شـۇندانسـۇنگِمرِجـناۆچینتأسـینگۆنِلـرباشـالندئ.اۇلایرِدناۇیانئپ،شـۇلگۆنکـیِاتِملی
ایشِلرینـییاتالیـاردئ.ِانایـئِیـری،اۇلایشِلرینـگکؤپۆسـیاۇنونـگتیـزآراتوتولجـاقدورمـوشتۇیونـا

تایئنلئـقبۇلـوپچئقیاردئ.
ِرداکتۇر:یانارآغا
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  لطیفایزدی

تار یخ تــرکمن هنوز زوایا و جوانب 
ناگشوده و پنهان ز یادی دا رد

لطیفایزدی:استادآنادردیعنصری،نویسندهومحققنامآشنایترکمن
یادآور برایم ازجهاتی او دارد. وجهی وچند پخته کهشخصیتی صحراست
پژوهشگر این است. تهران دانشگاه استاد و نویسنده پاریزی باستانی دکتر
پویاوپرتالشدیارجرجان،همچوناسالفعالمودانشمندشدرعرصههای
مختلففرهنگی،تاریخی،ادبی،زبانشناسیوحتیرسانهحرفیبرایگفتن
دارد.بههمینمنظورمیتوانبهاومردجامعاالطرافلقبداد.اومردتحقیق
استنهتقلید.اهلتعمقوتفکراستنهامورسطحی.اوازتکرارمیگریزدو
بهنوآوریوابداعبهامیدهد.میکوشدتاحرفینوونکتهایتازهبیانکند.
نگاهشانتقادیاست.ازحاشیهدوریمیکندوبهمتنتوجهدارد.برایاو
اصلمهماستنهفرع.بهنظرمیرسد24ساعتیکشبانهروزبرایشکمو
محدوداست.کتابخانهایداردبادنیاییازکتابهایخاموشولیگویا.کاکا
عنصریدرکتابخانهاشعالمیداردوصفناپذیر.شیرینومتعالی.اخیرانیز
باخبرشدمکهاینانسانعاشقوخستگیناپذیردرآستانه70سالگیعمرش
قرارگرفتهاست.ایناتفاقشیرین،بهانهایشدتاباویمصاحبهایاختصاصی
آفتابوجودشسالهایسال که آرزو و امید این با باشم داشته تفصیلی و
مستدامباشد.اینگفتگویویژهرابهخوانندگانعزیزمجلهترکمننامهتقدیم

میکنم:
کجا و کی بزنید؟ زندگیتانحرف از گفتگو ابتدای در عنصری استاد **
بهدنیاآمدید؟چرانامخانوادگیعنصریرابرگزیدید؟ازکدامطایفهوتیره

هستید؟پدرتانکیستوشغلشچهبود؟
-منآنادردیعنصریهستم.آنادردینامپدربزرگپدریاماست.ازاینرو
)کاکا( لقب با بیشتر مرا نزدیک دوستان و خانواده،خویشاوندان محیط در
نام پدربزرگاست. معنی به کاکا لفظ یموت درگویش که زیرا میشناسند.
فامیلیعنصریراهمعمویمانتخابکردهاست.منعمویمراندیدمولیآنطور
کهازپدرمشنیدمویحداقلدهسالیازپدرمبزرگتربوده،درترکمنستاندرس
خواندهوخطیبسیارخوشداشتهاست.ویذوقشاعریداشتهوبههمین
سبببعدازسلطهیرضاشاهبهترکمنصحراوشروعصدورشناسنامهبرای

ترکمنهاعمویمنامفامیلیعنصریراانتخابمیکند.
شهر در هستم. خرگوش( )سال خورشیدی 1330 مهر دهم متولد من
خاکی دنیای به پا سابق( )شاه فعلی غربی شریعتی خیابان گنبدکاووس
و شدم بزرگ گلشن( کوچه به )مشهور منوچهری خیابان در ولی گذاشتم
بالیدم.اجدادماصالتااهلکۆمۆشدپهاند.ازطایفهیجعفرباییموت،تیرهی

کؤروزیرتیرهیغۇیونلئ.

  
گفتـگو 
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تبارمشترکداریم. باعثمانآخون ازلحاظخونی
مشکالت دلیل به ابتدایی دورهی اتمام از بعد پدرم
خانوادگیازادامهیتحصیلبازمیماند.وارداجتماع
معاش تأمین دنبال به نیز 1325 سال در میشود.
به سپس میکند دائر کسبوکاری کالله در مدتی
گنبدآمدهدرشهرساکنمیشود.مدتیدراداراتغله
وقندوشکرگنبدوشهرداریخدمتمیکند.بعدهابه
دلیلعدمسازگاریبامحیطاداری،کاردولتیراترک
کردهواردبازارمیشودوزندگیاقتصادیمؤفقیراپایه

ریزیمیکند.
دبستان از تحصیلی مختلف دورههای باره در **
رشته چه در کنید؟ صحبت دانشگاه و دبیرستان تا

دانشگاهیدرسخواندهایدوچهمدرکیدارید؟
مدرسه وارد سالگی هشت در 1338 سال --در
ابتداییشدم.علتدیررفتنمهمبیماریامبودهاست.
ترجیح خانوادهام بوده کشیده طول بیماریام چون
دادهاندمرادیرترواردمحیطمدرسهکنند.تمامشش
ابتداییرادرمدرسهمحلماندبستاندکترقره سال
داغلی)سیروسسابق(درسخواندم.معلمابتداییام
قرینجیک. مراد دیگرم: معلمان بود. سعیدی غفور
غۇیونلئ.روانبخشو...مدیرمدرسههمحاجیمحمد
قرهداغلیفرزنددکترقرهداغلیبود.یادشانبهنیکی

وروانشانشادباد!
سپسوارددبیرستانقابوس)مختومقلیفعلی(شدم
کهآنهمبامحلهمانبیشترازپنجدقیقهفاصلهنداشت.
سهسالدورهیاولمتوسطهرادرایندبیرستاندرس
خواندم.رئیسدبیرستانصفرشادمانبود.دبیرانمان;
عرب،طاهری،فصیحی،صفرمیهنو...بودند.بعداز
تعیینرشتهسهسالدورهیدومرادردبیرستانسعدی

ودررشتهیادبیتحصیلکردم.رئیسدبیرستانآقایان
عظیمی،کوچکیودبیران;رجایی،ارزانش،لنگوری،

زاهدی،سورکی...بودند.
درخرداد1350دیپلمگرفتمودرکنکورسراسری
مشهد فردوسی دانشگاه تاریخ رشته در سال همین
فعالیت دلیل به دانشگاه دوم سال در شدم. پذیرفته
سیاسیتوسطساواکدستگیرشدم.بهیکسالحبس
قطعیمحکومشدمومدتمحکومیتمرادرزندانوکیل

آبادمشهدگذراندم.
 1358 تحصیلی سال برای انقالب پیروزی از پس
تحصیل ادامه برای را شاه زمان اخراجی دانشجویان
را دانشگاه ازسه یکی کردند.منمیتوانستم دعوت
انتخابکنم.طبیعیبودکهدانشگاهتهرانرابرگزیدم
ودررشتهتاربخشروعبهتحصیلکردم.امااینبارنیز
ادامه از دانشگاه تعطیلی و فرهنگی انقالب وقوع با
فرودهای و فراز دلیل به ادامه در بازماندم. تحصیل
امکان داشتم انقالب از بعد سالهای در که بسیاری
اینکهفرصتیپیش تا نبود برایممهیا ادامهتحصیل
آمدومجدداتحصیلدانشگاهیرادررشتهتاریخدنبال
کردمواکنونمدرکفوقلیسانسدررشتهتاریخایران

اسالمیرادارم.
قدم سالگی هفتاد آستانهی به که مطلعشدیم **
میگذاریدآیاازراههایرفتهونرفتهتاندرطولزندگی

رضایتدارید؟
داشته راه نقشهی میتواند زندگی در کسی --هر
باشدتفاوتیهمنداردکهایننقشهیراهمدونباشد
یانباشد.زضایتیاعدمرضایتاززندگیگذشتههم
راه نقشهی این برنامههای تحقق میزان با نسبت در
صفاتی دارای میتواند راه نقشهی میشود سنجیده
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چون:اجتماعی،فرهنگی،سیاسیومدنیواتصادی
ازحرکتسیاسی- نیز زندگیمن راه نقشهی باشد.
فرهنگیغیرمدونآغازشدودرحالحاضربهحرکت
فرهنگی-علمِیمدونوغالبرسیدهاست.درزمینهی
حرکتعلمی-فرهنگیمبتنیبرهدفگذاریپیشین
اۇغوزها/ - اثرچاپی دو به توجه با - ترکمن تاریخ -
شجرهتراکمه-وپایاننامهامکههنوزنشرعمومینشده
استوبعضمقاالتچاپشدهام،منفکرمیکنمبه

میزانینتیجهبخشبودهاست.
هم این از بهتر دستاوردهای میتوانست قطعا اما
داشتهباشدکهاینبرمیگرددبهتوانعلمیمن.امااز
اینهمباکینیستچراکههمانطورکهمنراِهدوست
افراد دادم، ادامه را آهنگری عبدالقادیر دانشمندم
مستعدینیزپیداخواهندشدکهراهنرفتهوراهناتمام
منوامثالمراادامهخواهنددادومیراثفرهنگی-
ُپربارتروغنیترخواهندکرد.در را بهجامانده علمی
وجوانب زوایا ترکمنهنوز تاریخ نیست. تردیدی این
پژوهش مورد باید که دارد زیادی پنهان و ناگشوده
علمیقرارگیرد.آدمهاباانتخابهاشانبهزندگیمعنا
نباشد. زندگی تاِم معنای آن، که چند اگر میدهند.
ولیهرچهکهباشددرمقطعیاززمان،همینمعناها
بهرغم من میسازند. را زندگی و انسانها که هستند
کاستیهاکهطبیعیاستازمعنایزندگیامراضیامو

بهکاستیهایمنیزمعترف.
**استادبفرماییدکهالگوهایشمادرزندگیفردی،

اجتماعی،فرهنگیوعلمیچهکسانیبودند؟
بودم. پدرم تأثیر تحت شدیدا نوجوانی همان --از
تالش، با که مردی بود. کامالخودساخته مردی وی
بودیک توانسته ودرایتخود آهنین نظم و پایمردی
زندگیویرانشدهرادوبارهبسازدوشرائطمعیشتیو
فرهنگیمطلوبیرابرایمااعضایخانوادهفراگردآورد.
درکناراین،ویمردیبا،سوادوتجربیاتسیاسیکافی
فعالیتهای و30درکوران بود.ویدردهههای20
سیاسیحضورداشتواطالعاتزیادیازرۇیدادهای
سیاسی-اجتماعیآندوراندرترکمنصحراوکۆمۆش
دپهداشت.سختدلبستهیدکترمصدقبود.مننیز
دلبستهیپدرمبودموتمامدوراننوجوانیامدرحقیقت
دردرسآموزیازمکتبپدرمسپریشد.بهطوریکهاز
دورهیدومدبیرستانیعنیازهفدهسالگیجنبههای
شکل زیادی حدود تا شخصیتم سیاسی فرهنگی-

گرفتهبود.
عدالت آرمان قومیام، فرهنگ و تاریخ به عشق
آزادی، به عشق و تبعیض و ستم نفی برابری، و
ارزشهاییبودکهدروجودنوجوانمنریشهدوانیده
شکلگیری حال در بستری من نهاد در میبالید.
بود. فضیلتها این حامالن پذیرش آمادهی که بود
دبیر تاششم، چهارم سالهای دبیرستان، محیط در
ادبیاتمانمرحومحسنجانلنگوریکسیبودکهدر
در گرفتم. یاد حضورش از چیزها من ادبیات، حوزه
مکتباومنباادبیاتازجنسدیگرآشناشدم.اودر
مباحثادبیهمانفضیلتهایآرمانخواهیوآزادگی
رامیآموختومنتحتتأثیراوبودکهدرهماندوران
دوداستانکوتاهنوشتمکهیکیدرمجلهسپیدوسیاه

آنزمانچاپشد.
در بودیم هممحلهای هم، با که آهنگری دو
شکلگیریاندیشهامتأثیرماندگارداشتند.اولیدکتر
بردیآهنگریمشهوربهبابابود.درمراودهباویبود
کهباالفبایمسائلملیوسیاسیآشناشدم.یکعلت
دستگیریامدرسال1351نیزشرکتدریکمحفل
دوم، آهنگری بود. ایشان با ارتباط در کتابخوانی
دانشآموختهی وی نامداشت. آهنگری عبدالقادیر
تاریخازدانشسرایعالیتهران)تربیتمدرسفعلی(
بود.ویبیشتردرحوزهتاریخترک-ترکمنبهپژوهش
ومطالعهاشتغالداشت.ایامیکهعبدالقادیردرگنبد
در میکردم. صرف او با را وقتم بیشتر میُبرد بهسر
تاریخترک-ترکمن به بودکهعالقهام او با مصاحبت
بهخود علمی شکل تدریج به و مییافت انسجام
میگرفت.یادگیریزبانترکیاستانبولیرااولینباردر
سال1348ازاووبامطالعهیکتابهایشآغازکردم.
اولمدرکنکورسراسری، انتخاب بودکه او بهتشویق
رشتهتاریخبود.بااینهدفمشخصکهبتوانمدرتاریخ

ترکمنمطالعهوپژوهشکنم.
**هرانسانیتعریفیاززندگیدارد،ازدیدگاهشما

زندگیچیست؟نگاهتانبهزندگیچگونهاست؟
طبیعی بهطور زندگی ذات که گرفتم یاد من --
این به اندازه هر انسان است”. مدام صیرورت “یک
ذاتزندگیمعرفتبیشتریداشتهباشدبااینفرایند
آگاهانهتربرخوردمیکند.بافرودوفرازهایآنراحتتر
کنارمیآید.بهعبارتسادهترخودراباشرائطزندگی
تطبیقمیدهد.البتهمقصودمتطبیقآگاهانهاست.
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آگاهیومعرفتدرجهتدادنبهزندگیانساننقش
خالقدارد.زندگیدرمفهومعامخودیعنی“بینهایت،
شدن”.ازوجوهشاخصذاتزندگیبهعنوانجلوهای
ازطبیعت،نظموهماهنگیموجوددرآناست.حرکت
هنر است. بهسامان و قاعده به خود ذات در زندگی
بامعرفتبهاین“نظِم”موجود انساندرایناستکه
بتواندآنرادرزندگیفردیخودنیزبازتولیدکند.نیل
بهاینمقصودمستلزم“کارآگاهانه”است.هدفگذاری
درزندگیبهحیاتفردمعنامیبخشد.امادستیابیبه
هدفبدوننظمدرکار،ممکننمیشود.هدفگذاری،
عنصر مؤفقیت بنیانی عناصر نظم، و آگاهانه، کاِر
آگاهاست.چهدرپژوهشعلمیوچهدرفعالیتهای

اجتماعی،اینیکقاعدهاست.
**درآستانههفتادسالگیچهدغدغههاییدارید؟

-1 دارد: معنی دو دهخدا لغتنامه در دغدغه --
فکر چیزی. به نمودن میل - 2 اضطراب و تشویش
اشاره پرسش این در واژه این از شما مقصود میکنم
موقعیت نسبت به فردی هر دارد. دوم معنای به
مدیر یک دارد. را متناسب دغدغههای اجتماعیاش
کارآمددرحوزهی اعمالمدیریت دغدغهیاصلیاش
اقتصادی. فعال یک همینطور است. مدیریتیاش
فرددردوسطح و...دغدغهدریک فعالسیاسی یک
میتواندبروزوظهوریابد:درسطحشخصیودرسطح

حرفهای.
درسطححرفهای،منبهعنوانیکپژوهشگرحوزه
با که دارم را خود خاص دغدغههای فرهنگ و تاربخ
تاریخ در پژوهش است. مرتبط اولیهام” “هدفگذاری
ترک-ترکمنوتولیدمحصولعلمیدراینحوزهقطعا
حوزه در که معنی بدین است. من اصلی دغدغهی
تاریخی تحقیق روش از بهرهگیری با خودم پژوهش
از متفاوت که محتوایی تولید کنم. محتوی” “تولید
محتویهایعموماتکرارِیموجودباشد.اصلبنیادی
است. آن بودن نو و بداعت علمی، پژوهش یک در
دغدغهیمنهمیشهارائهییککار“نو”و“بدیع”بوده

است.
**استادعنصریبفرماییدکهتالشمستمرومداوم
شمادرعرصههایمختلفادبیفرهنگیپژوهشیچه

نتایجودستاوردیبرایتانداشتهاست؟
--تمرکزمطالعاتیمندرسهحوزهیزبانشناسی،
ادبیاتوتاریخترکمناست.تاریخایراناسالمی،رشته

تحصیلیمندرمقاطعلیسانسوفوقلیسانساست.
لذامطالعهوپژوهشمنبرمسائلترکشناسیدرقرون
میانهمتمرکزاست.بهعنوانمثالپایاننامهکارشناسی

ارشدمنباعنوان“بررسیتطبیقیاۇغوزنامهها”بود.
جایگاه و اۇغوزخان به الجرم تحقیق این در من
اسطورهایوینیزپرداختم.دراینارتباطواردمطالعات
اسطورهشناسیشدم.دستاورداینسفراسطورهایدر
جهانترکافزونبرطرحمباحثودیدگاههایجدید
پایاننامهام در که اۇغوزخان شخصیت موضوع در
مذکوراست،تدوینمقالهایباعنوان“سگدراساطیر
اسطوره نکردهام.از چاپ هنوز البته که بود اۇغوزی”

اۇغوزخانبهجهانُپررمزوراِزکهنالگوهاواردشدم.
جیمز یونگ، گوستاو دیدگاههای با زمینه این در
پیر کهنالگوی با ادامه در و کمپبل جوزف فریزر،
الگویی کهن سفِر این دستاورد شدم. آشنا خردمند
پیِرخردمنددر “نقدکهنالگویی باعنوان مقالهام نیز
حقیقت در مقالهام این بود. احمد” - یوسف دستان
کاربستنظریهی“کهنالگویپیرخردمند”درنمونهی
دستانیوسف-احمددرادبیاتکالسیکترکمنیبود.
ترکمنی فرهنگ در خردمند پیر موتیف در کنکاش با
بهعنصرکهنالگویی“ایشان”وجایگاهآندرفرهنگ

عامهیترکمنرسیدم.
نتیجهاینکه;کهنالگویپیرخردمندازعناصرپایداِر
جلوههای از یکی که است ترکمن مردم روانشناسی
شکل در ترکمن مردم اجتماعی حیات در آن مادی
شخصیت“ایشان”و“اوالد”نمودپیدامیکند.پروندهی
)1399 )پاییز 11 شماره در که ترکمن( )ایشانهای
بخشی حقیقت در کردم مفتوح ترکمننامه فصلنامه
موضوعِی زمینهی در مطالعاتی سفر این رهآورد از
کهنالگویپیرخردمندویافتنمصادیقعینیآندر
فرهنگوادبیاتترکمنبود.اینکهدرباالدرتعریف
منظورم مدام” صیرورت یعنی “زندگی گفتم زندگی

چنینروندیاست.
حوزهی در که فعالیتهایی خصوص در **استاد

زبانشناسیترکمنیداشتهایدهمصحبتبکنید.
ارتباط در را همگانی زبانشناسی مطالعات --من
در آنهم کردم. آغاز ترکمنی زبان به عالقمندیام با
مطالعهی در تخصصی. صورت به نه و کلیات سطح
که میکنیم مشاهده ترکمنی کالسیک ادبیات متون
منسجم قاعدهی هیچگونه ترکمنی کلمات کتابت در
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نیازذاتیزبانترکمنی بتواندپاسخگوی ومدونیکه
متن هر شما ندارد. وجود باشد کلمات نگارش در
به کلمات امالی کنید نگاه که را ترکمنی کالسیک
نابسامانی این است. نوشتهشده گوناگون روشهای
نوشتاری،یکمعضلبنیادیدرآموزشزبانترکمنی

ایجادمیکرد.
و مسأله این درک با نیز اتقالب ابتدای همان از
دوستان جمِع در ما آن، برای راهحل یافتن ضرورت
بعض روی بر نوشتاری نشانههای تنظیم به نسبت
روند این کردیم. اقدام فارسی - الفبایعربی حروف
“منطبقسازیالفبایعربی-فارسیبامختصاتآوایی
چندین فرایند یک در متن” نوشتار در ترکمنی زبان
“رسمالخط آن محصول و رسید. سرانجام به دههای
فارسی” - عربی گرافیک با ایران ترکمنهای مصوب

است.
ضروری، و مبرم مسألهی که باشید داشته عنایت
بود ترکمنی صحیح نوشتار قواعد تدوین و تنظیم
توافق مورد قراردادی نشانههای بعض کمک به که
این اینکه حال، گرفت. قرار کارشناسان اکثریت
نباید تعصبی هیچ باشد هرچه قراردادی نشانههای
که نیز اساسی نکتهی بهیک پایان در باشیم. داشته
به اشراف که; کنم اشاره است پژوهشگران مختص
کلیاتزبانشناسیبخصوصدرزمینهیریشهشناسی
واژههابهپژوهشگرمتونترکیکمکمیکنددرمواردی

مسائلرادقیقتروعلمیتربررسیکند.
بادیگر ترکمنی تمایزفرهنگ و ویژگی **مهمترین

فرهنگهادرچیست؟
فرهنگ مجموعهی از جزئی ترکمنی --فرهنگ
بشریاست.جوهرهیفرهنگبشریواحداست.اما
جلوهیبیرونیومادیاینفرهنگدرمیانمللواقوام
مختلفرنگوصبغهیملیوقومِیمختصجامعهی
خودرامیگیرد.اینصبغهراهمشرائطزندگیمادی
ترکمنی کالسیک فرهنگ میکند. تعیین جامعه آن
برزمینهیشرائطمادیزیستشبانی-نیمهفئودالی
شکلگرفتهاست.لذامحصوالتفرهنگیآننیزمتأثر

ازاینزیرساختاجتماعیاست.
حوزهی در ترکمنی زبان در که کنید توجه شما
که اهلی چارپایان بخصوص حیوانات نامگذاری
دارند ترکمن جامعه مادی زیست با مستقیم رابطهی
بسیارغنیاست.برای“شتر”درهرمرحلهی“سنی”و

مرتبطبا“جنس”ونوع“کاربری”آننامیویژهساخته
خانوادهی شامل نامگذاری شیوهی این است. شده
گوسفندواسبو...نیزمیشود.موقعیتاسبنیزدر
زیست شرائط از گرفته نشأت ترکمن عامهی فرهنگ
مادیجامعهترکمناست.حالآنکهمامثالدرزبان
نیستیم. راشاهد وفرهنگی زبانی اینویژگی فارسی
زیست مرحلهی ایرانی زبان فارسی جامعهی که چرا
یکی گذراندهاند. سر ُپشت پیش قرنها را شبانی
بودن “تعلیمی” ترکمنی فرهنگ ویژگیهای از دیگر
در ریشه نیز ترکمنی ادبیات بودن تعلیمی است. آن
در تعلیمی ویژگی البته دارد. ترکمن زیستعشیرتی
ادبیاتفارسینیزمشاهدهمیشودولیبهاندارهحجم

وگستردگیاینمقولهدرفرهنگترکمنینیست.
**درزمینهعلمی-پژوهشیتوضیحدهیدتاکنون

چهکردهاید؟
ایران --ببینیددرحالحاضردرمیانترکمنهای
زیادنافرادیکهمشتاقنوشتندرزمینههاینحقیقی
باموضوعتاریخوفرهنگترکمنیهستند.بیشترینهی
اینافراددرکارخودصداقتدارندودوستدارنددر
حوزهتاریخوفرهنگترکمنکارمفیدیارائهدهندوبه
گسترشآنکمککنند.ولیدرحوزهپژوهشِصرف
داشتنحسننیتکفایتنمیکند.یکپژوهشگرباید
به“روشتحقیق”واصولآنآگاهیداشته دستکم

باشد.
متأسفانهدردورهلیسانسسیستمآموزشیچندان
بهاینامرتوجهندارد.ولیدردورهتحصیالتتکمیلی،
دانشجومؤظفبهنوستنمقالهوگذراندندرسروش
تحقیقعلمیاست.بنابراینیکیازضعفهایاساسی
ترکمنهمین فرهنگ و تاریخ درحوزه فعال دوستان
ضعفوآگاهینداشتنازاصولوروشتحقیقعلمی
ونگارشاصولمندمقاالتپژوهشیاستاینیک.دوم
تاریخی پژوهش جمله از پژوهشی هر الزمهی اینکه
و قومی میو جانبداریهای و تعصب از بودن بری

عقیدتیو...است.
مندرتمامینوشتارهاوگفتارهایمتالشداشتهام
بهدوستانعالقمندبهپژوهش،ایندونکتهراهمیشه
“بازسازی تاریخیوظیفهاش پژوهش اگر یادآورشوم.
بنابراین باشد گذشته” رخدادهای واقع با منطبق
اجرایصحیحاینوظیفهدستکمنیازمندرعایتدو

نکتهمذکوردرفوقاست:
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1- کاربستاصولروشتحقیقتاریخی
 2- اجتنابازتعصباتوجانبداریهایعقیدتیو

قومی
**استادبفرماییدکهاساساچرامینویسید؟هدف

غاییومتعالیشماازنویسندگیچیست؟
امر یک میتواند نوشتن که میرسد --بهنظرم
غریزیباشد.عمووپدرمهردوذوقشعرداشتند.پدرم
دفترشعرداشت.ویخطیخوشداشت.درجوانی
درکۆمۆشدپهبهاتفاقچندنفردیگرازدوستانشآثار
میکردهاند. برداری نسخه را ترکمنی ادبیکالسیک
ترکمنی شعر ابتدا پدر، تأثیر تحت نیز خودم من
میسرودم.اولینشعرمرانیزدروصفمختومقلیدر
سال1348دررادیوگرگانخواندموچندقطعهشعر

درماههایبعد.
درهمانسالنیزداستانکوتاهمندرمجلهسپید
به ولی داشت. بومی مضمونی که شد چاپ سیاه و
تدریجدرارتباطبارشدفکریامنوشتنوتحقیقراآغاز
کردم.ایندرنتیجههدفگذاریاولیهامبودکهمصمم
بودمدرحوزهتاریخوفرهنگترکمنعملیکنم.ابنرا
هماضافهکنمکهیکپژوهشگرهرچهبیشترمطالعه
پیدامیکند.هرچههم تمایل نوشتن به بیشتر کند
بیشتربنویسدبیشتربهمطالعهکردننیازپیدامیکند.
خارج بوده جبری حدودی تا که است فرایندی این
و فرایندمطالعه ارادهیفردیاست.چراکههردو از
نوشتن،ایدههایجدیدیدرذهنآدمیخلقمیکند.
تمرکزرویاینایدههابهآفرینشاندیشهوطرحوبرنامه
میانجامد.واینسلسلههمچنانتداوممییابد.گفتم

که:زندگیصیرورتمداماست!
**چراازآثارچاپینویسندگانترکمنآنطورکهباید

وشایداستقبالنمیشود؟
که است حقیقت یک کتاب به اقبال عدم امر --
سطح در این نیست. ترکمن جامعهی مختص تنها
کشورمعضلیملیاستکهدرحوزهیفرهنگتبدیل
بهفاجعهشدهاست.کتابیعنیآگاهی.وقتیکتاب
آگاهی فقدان و کمبود معنی به نمیشود خوانده
است.نبودآگاهینیزتأثیراتزیانبارخودرادرتمامی
فرهنگ چرا اینکه اما میگذارد. بهجا زندگی شئون
بستگی زیادی عوامل به است ضعیف کتابخوانی

دارد.
مردمی ایرانیان میگویند: که است معروف

به که معنی این به بودن شفاهی شفاهیاند.
کتابخوانیعادتنکردهاند.دراینبارهمنفعالنظری
جامعهی خصوص در قول این که معتقدم اما ندارم
عموما ترکمنها اتفاقا و دارد مصداق بیشتر ترکمن
ذهنیشفاهیدارند.اساساهمهیجوامعباپیشینهی
در دارند. شفاهی ذهنی نیمهفئودالی - عشیرتی
اینگونهجوامعکتابتپیشینهیچندانیندارد.ولیتا
بخواهیذهنمردمازمحفوظاتشفاهیانباشتهاست.
تصنیف، تاریخ،شعر، قصه، روایت، اسطوره، افسانه،
داستانترانه،آهنگ،سوزندوزی،قالیبافیوخالصه
همهیمحصوالتادبیوهنریخصلتشفاهیدارند.
خالصهکنمدریککالم:ذهنتاریخیانسانترکمن
بهمیزانزیادیشفاهیاستوتحتتأثیراینخصلت

تاریخیهنوزهمچندانعلقهایبهمکتوباتندارد.
**تاکنونچهآثاریدرموضوعاتمختلفبهصورت

مکتوبنوشتهاید؟بهتفکیکموضوعاعالمکنید؟
-2 کتابها. - دودستهاند:1 من نوشتههای --

مقاالت
الف:کتابهایچاپی

-تاریخ:اۇغوزها)ترکمنها(.شجرهتراکمه
ادبیاتکالسیک:منتخباشعارمختومقلیبهسه

زبانترکمنی.فارسی.انگلیسی.
مثنویوعظآزاد

زبانشناسی:زبانوادبیاتترکمنی
ُرمان:افسانهآیپی

کهجمعاششعنوانکتابچاپیاست
ب:مقاالت

در که ادبی تاریخی، موضوعات با متعدد مقاالت
است. شده چاپ محلی و استانی کشوری، نشریات
امیدوارمدرآیندهفرصتیدستدهدومتنپایاننامهام
راکهازنظرخودماثریبدیعومنحصربفرداستبتوانم

درقالبکتابچاپومنتشرکنم.
درحالحاضرنیزرویدوموضوعکارمیکنم.ترجمه
وتحلیلضربالمثلهایترکمنیبهفارسیکاریاست
کهبادوستدانشمندمآنادردیکریمیمشترکاشروع
کردهایم.روایاتاسطورهایترکمنینیزموضوعدومی

استکهامیدوارمازعهدهیانجامآنبرآیم.
**درعرصهیانجمنهاوتشکلهایفرهنگی،ادبی

وعلمیچهفعالیتوتالشهاییداشتهاید؟
--همکاریمنبامراکزفرهنگی-ادبیاستاندر
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اشکالزیربودهاست
سخنرانیهایعلمیباموضوعاتتاریخوادبیاتدر

نشستهایبرنامهریزیشده.
ادبیات کالسی متون خوانش کالسهای تشکیل
ترکمن.مانند:مختومقلی.گؤراۇغلئ.لیلیومجنون.

زندگیوآفرینششعریذلیلیو...بهعنوانمدرس.
همکاریبامرکزفرهنگیمیردامادگرگانبهعنوان

»عضوگروهمؤلفیندانشنامهگلستان«
تنظیمکتابچههاییباموضوعاتتاریخیادبی.این
کتابچههاتوسطمراکزفرهنگیبهصورتنشرداخلی

تکثیرمیشد:
-برآمدنسلجوقیان.نشرداخلیجمعیتکالله

-جمعبندیمصوباتدوسمینارزبانورسمالخط
جمعیت داخلی نشر بندرترکمن( و )کالله ترکمنی

کالله.
-گفتاردرقومنگاریترکمن.نشرجمعیتکالله

-جمعبندیمصوباتنشستتخصصیرسمالخط
ترکمنی.نشرانجمنمیراثگنبد

نشر سیدی. سیدناظار شعری آفرینش و زندگی -
بنیادمختومقلی

-زندگیوآفرینششعریعبداللهشابنده.نشربنیاد
محتومقلی

-زندگیوآفرینششعریغایئبناظارغایئبی.نشر
بنیادمختومقلی

**فرقتحقیقوتقلیددرچیست؟چراموالنامیگوید
ازمحققتامقلدفرقهاست؟

ایندومقوله --حضرتموالناصحیحمیفرمایند.
و تحقیق در که چرا دارند. بنیادی تفاوت یکدیگر با
پژوهشاساسبر“پرسشومسألهاست”بدینمعنی
موضوع در خود علمی مطالعات مسیر در محقق که
مشخصیپرسشیاپرسشهاییراطرحمیکندودر
پِییافتنپاسخبهپرسشخودبهگوشهیکتابخانهها
یاعرصهیاجتماعمراجعهمیکند.ویدراینمسیربا
بهرهگیریازروشهایمرتبطومتناسبتالشمیکند
پاسخدرخوردبهپرسشیاپرسشهایشبیابد.اینیک
فرایندکامال)خردورزانه(است.خردواندیشهبهیاری
سائرلوازموملزوماِتکاِرپژوهش،دستاندرکاِریافتن

پاسخاست.
درغلیاناست. اندیشگیمدام نیروی تحقیق، در
امادرتقلیدماباخصلتیکامالایستاوراکدمواجهایم.

درتقلید،ِخَردوخردورزیتعطیلاست.تفکریدرکار
بنیاد بر تقلید است. غائب اندیشگی نیروی نیست.
شیفتگیوجزمیتاستواراست.درتقلید“تسلیم”را
شاهدیمودرتحقیق“پویایی”را.براینگمانمکهیک
محققبرایدرامانماندنازآفتتقلید،اصل“فاصلهی
انتقادیداشتنبامحیط”راهیچگاهنبایدازنظردور
بدارد.داشتنفاصلهانتقادیباانسانهاباعقائدجاری
باعاداتوآدابرائجوهرآنچهکهممکناستانسانرا

ازاندیشهیانتقادیبازدارد
** دربارهینامکاملشهرگنبدبهنظرشماافزودن
پسوندکاووسعلمیتراستیاقابوس؟دالیلخودرا

بیانکنید؟
که چرا باشد. صحیحتر )کاوس( میرسد --بهنظر
نامکیکاوسبهعنوانیکواژهفارسیدرمنابعتاریخی
عربی زبان به انتقال در فارسی واژههای است. آمده
عرب زبان آوایی ویژگی تأثیر تحت حروف بعض در
تبدیالتیرامیپذیرند.مانندهمینکاوسکهقابوس
میشودیاگرگانکهجرجانمیشودوبرنامهکهبرنامج
صورت که میرسد بهنظرم اساس این بر میشود.
نزدیکتر خود لغوی اصل به “گنبدکاوس< نوشتاری
است.هیرکانیاوهرکانبااشکالنوشتاریمتنوعخود
نامباستانیمنطقهمسکونیفعلیمااستکهبعدهابه
گرگانتبدیلشدهاست.شهرگرگانیاصورتعربی
یحییبن امامزاده فعلی محل در جرجان آن شدهی
قرار گرگان رودخانه وسفالی علیا دوسوی در و زید
گرگان شهر اصلی و قدیم نام استرآباد است. داشته
فعلیاست.متأسفانهایننامگذارِیمغایربادادههای
تاریخی،ازخبطهایپهلویاولاست.البتهیکمحقق
کهبدونغرضباشدنمیتواندگواهیهایمنابعتاریخ

-جغرافیاراانکارکند.
بارتولدبراینعقیدهاستکهقوم)صول(کهدرترک
ترکمن اۇغوز یازیر قوم نیاکان ندارد تردیدی آن بودن
اسالم صدر در صول خاندان که میدانیم بودهاند.
و بودند.دردورهیطاهریان فرمانروایمنطقهگرگان
سامانیاننیزشمالمنطقهفراوه)غئزئلآرواتفعلی(
فراوه دردورهیغزنویانشهر بودهاست. ُغز قوم مرز
حکومت در شد. واگذار ترکمن سلجوقی امیران به
)جرجان( گرگان شهر شحنگی نیز بزرگ سلجوقیان
ابتدای تا مغول حملهی از شد. سپرده ترکمنها به
حکومتصفویهاسکانقبائلترکمندرترکمنصحراو
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جرگالنوشمالخراسانتثبیتشد.منابعتاریخنگاری
دورهیصفویدرگزارشهایفراوانخودازترکمنهای
)یقه یا صاینخانی( )ترکمنهای نام با منطقه این
پیشینهی اینکه کالم مخلص کردهاند. یاد ترکمن(
اترک - گرگان منطقه در ترکمن قوم اسکان و حضور
دستکمازپیشازاسالموخاندانصولآغازمیشود.
**درزمینهیپژوهشهایتاریخیرویکردشمابرچه

مبنااست؟تاریخباستان.تاریخاسالمویا...؟
لیسانس، دورهی در است. تاریخ من --لیسانس
تاریخعمومیخواندهمیشود.فوقلیسانسمنیزتاریخ
تکمیلی تحصیالت دورهی در است. اسالمی ایران
تاریخ ایراناسالمی. تاریخ باستان. تاریخ رشتههای:
روی بر تمرکزم بیشترین چون من و...است. قفقاز
بود اسالمی زمانی دورهی در ترکمن - اۇغوز تاریخ
از کردم. انتخاب را اسالمی ایران تاریخ رشتهی لذا
در ترکمن تاریخ روی تمرکزم نیز تاریخی دورهی نظر
به برضرورت بنا اوقات گاهی البته است. قرونمیانه
تاریخمعاصرترکمننیزمیپردازم.چندمقالهدربارهی

جنگگؤکتپهوقیامسال1916نوشتهام.
معلم بهترین تاریخ گفتهاند بزرگان **چرا

انسانهاست؟
عنوان به تاریخ که چون است. درستی --سخن
یکعلموظیفهی“بازسازیمنطبقباواقِعرویدادهای
دارد. را اول” مدارکدست و اسناد بر مبتنی گذشته
البتههمهیعالمانتاریخدراینبارهکهاین“بازسازی
یابازنمود”یکرخدادتاچهمیزانبا“حقیقتگذشته”
میتواندمنطیقباشد،نظراتگوناگونطرحکردهاند.
اماآنچهکهمسلماست،گذشتهچراغراهآیندهمیتواند
تاریخ بلی! باشیم داشته قبول را قول این اگر باشد.
آنچه اما باشد. انسانها برای خوبی معلم میتواند
“درسآموز” انسانها ما برای را تاریخی گذشتهی که
میکندفلسفهیتاریخاستنهخوِدتاریخ.یعنینوع
در که است تاریخی روندهای به ما معرفت و رویکرد
تبع به و تفسیرهایمختلف تاریخ، دورههایمختلف
همین است. کرده تولید را مختلف تئوریهای آن
پایهریزی را تاریخ فلسفهی فکرِی نظام تفسیرها،
کردهاست.بهبیاندیگرچگونگییادگیریانساناز
گذشتهیتاریخیارتباطاندامواربانوعرویکردفلسفی

آنهابهتاریخداشتهاست.
**مهمتریناولویتکاریشمادرزمینهیتاریخکدام

است؟
--همانطورکهپیشترهمذکرشرفتهدفگذاری
زمینهی در محتوا تولید با ارتباط در من اولیهی
کارِی اولویِت این است. بوده ترکمن تاریخ موضوعی
من هدف، این به دستیابی با ربط در اما است. من
تاکنوندوکتاب)اۇغوزها-ترکمنها(و)شجرهتراکمه(
رامنتشرکردم.درآیندهنیزاگرعمریباشدوفرصت
داشتهباشمقصددارمدرزمینه“تاریخسیاسی-قومی
تالش نوشته این در کنم. تدوین را رسالهای ترکمن”
را امروزی خواهمکردکهخاستگاهقومیترکمنهای

کهبه“ترکمنهایماوراءخزر”مشتهراندواکاویکنم.
مسیرهایمهاجرتیاۇغوزانازشرقبهغربووضع
سیاسی،اقتصادیوترکیبهایقبیلهایآنهارامطالعه
وازاینطریقخطوطاصلیشکلگیریهویتسیاسی
-قومیاۇغوزانوچگونگیتبدیلآنهابه“ترکمنهای
ماوراءخزر”رابازسازیکنم.البتهاذعاندارمکهاین،
کاریسختدشوارخواهدبود.اماچارهاینیست.آن
بایدروزیبهدستهرکسیکهتوانانجامشراداشته
باشدصورتگیرد.حاالاگرمنهمنتوانماینرسالترا
بهسرانجامرسانمکسانیپیداخواهندشدکهکارناتمام

رابهپایانرسانند.
بررسی چگونه را تاریخی رویداد یک **مورخ،

میکند؟
اول درجهی در تاریخ پژوهشگر یک --
همان با است. تاریخی” حقیقت وظیفهاش”کشف
طبیعی حقایق تجربی علوم دانشمند یک که روشی
ابزار تجربی، علوم دانشمند ابزار میکند. کشف را
آزمایشگاهیومشاهدهوتجربهاست.اماابزارمورخدر

کشفحقیقتکداماست؟!
بهاینپرسش،توسیدیدمورخیونانیدرقرنپنجم
پیشازمیالدجوابیروشندادهاستکهتاکنوننیز
ارزشخودراازدستنداده.توسیدیدمیگوید:“من
دیگر بیان به مینگرم”. “مدرک” پرتو در را رویدادها
ابزارتوسیدیدوایضایکمورخدرکشفیکحقیقت
تاریخی)مدرک(است.اینمدرکمیتواند;یکسند
وقفباشد.یایکقبالهازدواجیایکمتنقراردادصلح
اجرت پرداخت صورتحساب یک یا کشور. دو بین
کارگراِنمثالساختمانتختجمشید.یایککتیبهیا
یکنسخهخطییایکبنایایکنوشتهیسنگقبر.
حکم در مورخ یک چشم برابر در اینها همهی و...
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مدرکیبرایکشفحقیقتیکرخدادتاریخیاست.
البتهبادرنظرداشتشرائطاینمدرککهعبارتاند
بودن. بودن.صحیح وثوق مورد بودن. اول دست از:
بودن مهیا و تفاصیل این تمامی و...با بودن اصیل
تمامیشرائطمذکوردرباالبازهمنمیتوانادعاکردیا
انتظارداشتکهمورخبتواندتمامحقیقتیکحادثهی

تاریخیراکشفوبیانکند.
مالحظهمیکنیدکهمورخچهراهدشواریدرپیِشرو
دارد.تفاوتعلمتاریخوعلومتجربینیزدقیقادراین
نقطهاست.اسنادومدارکتاریخیبهدست“انسان”
ثبتشدهاست.ویک“انسان”دیگر)محققتاریخ(با
رامطالعه ایناسناد یکفاصلهیمثالچندسدهای،
انسانهاییکهدرشرائطمتفاوت برداشتمیکند. و
ازیک تربیتشدهاندقطعابرداشتواحدی فرهنگی
آن از که هم تصویری لذا و داشت. نخواهند رویداد
رویدادمعینارائهمیدهندلزوماتصویریکسانوصحیح
نخواهدبود.اینجاستکهدربسیارازمواردومواقعما
که شیرازی رند قول به و مواجهایم حقیقت” “فقد با

فرمود:چونندیدندحقیقت،رهافسانهزدند.
تشدید نیز دیگر تلخ واقعیت یک را حقیقت این
میکنیم مدرکصحبت و سند از که زمانی میکند.
متوجهایننکتهیباریکهمبایدباشیمکههمیشهو
مخصوصادردنیایمعاصرتمامیمدارکمرتبطبایک
رخدادتاریخیدردسترسپژوهشگرنیست.درعرف
دیپلماسیمعمولاستکهاسنادطبقهبندیمیشوند.
ولیحتیهمیناسنادهممطابقعرفپذیرفتهشده
بایگانی از پنجاهسال تا مدتسی بینالمللیظرف
خارجشدهنشربیرونیپیدامیکند.ولیآیادرعمل

همینطوراست؟!
مثالیمیزنم.ازواقعهینبردگؤکتپه،نزدیکیکصد
وچهلسالگذشتهاست.یاازجنبشباسماچیانو
جنیدخانوعثمانآخوننزدیکیکصدسالمیگذرد.
ولیآیااسناداینرویدادهانشرعمومییافتهاست؟!
آیایکپژوهشگرتاریخکهقصدتهیهییکپژوهشدر
اینموضوعاتراداشتهباشدبهتمامیاسنادومدارک
دستاولمرتبطبارویدادهاییادشدهویارویدادهای

مشابهمیتوانددسترسیداشتهباشد
مدارک از محدودی تعداد به استناد با هم اگر
تصویر نمیتواند یقینا کند ارائه و تنظیم را تحقیقی
بهنظر اینرو از کند... ارائه رویداد حقیقت از کاملی

میرسدمطابقاصولتازمانیکهبهوجهغالباسناد
ومدارکصحیحودستاولدسترسینداشتهباشیمو
باروشاصولمندوانتقادیآنهارابررسیوتوصیفو
تحلیلنکردهباشیمسخنگفتنازدستیابیبهحقیقت
یکرخدادمشخصتاریخیاقدامیغیرعلمیخواهد

بود.
مطبوعههای اولین که بفرمایید عنصری **استاد
فعالیت کی و بودند رسانههایی چه صحرا ترکمن

میکردند؟
--چاپونشراولینمطبوعهیترکمنصحراتاآنجا
کهمناطالعدارمبهفروردینسال1325برمیگردد.
دراینسالاولینشمارهنشریه“ندایگرگان”چاپو
منتشرشد.ایننشریهبهزبانفارسیبودکهبخشیاز
آنبهزبانترکمنیمنتشرمیشد.بخشترکمنینشریه
بانام)تۆرکمنسسی(مشهوربود.یکنشریهدیگرهم
البتهبعدتردرمنطقهگوکالنمنتشرمیشدهکهاتحاد
مردمیاشبیهایننامداشتهوتوسطشخصیموسومبه
غفوریراهاندازیشدهبودهاست.اضافهکنمکهدراین
موردبهخصوصاگردوستانمطلعنوشتهیمرااصالح

یاتکمیلکنندممنونخواهمشد.
مدتی )ایلگۆیجی( نشریهی هم اتقالب ابتدای از
منتشرشد.همزماننشریهیدیگریباعنوان)ندای
ترکمن(منتشرشدکهالبتهایننشریاتعمرمستعجل
مطبوعات 1376 سال تا ایندو بر افزون داشتند.
ترکمنیزباندرقالبضمیمهیترکمنینشریاتبزرگتر
چاپومنتشرمیشدند.ولیفعالیتپایدارومستقل
نشریه با و سال1376 از ترکمنصحرا در مطبوعاتی
صحراآغازشد.بهدنبالآننشریاتمتنوعیباعناوین
یاپراق.فراغی.همزیستی.گلصحرا.اقتصادگلستان.
مطبوعات عرصهی به پا ترکمننامه و آقیۇل سایران.

ترکمنصحراگذاشتند.
**شماازمعدودنویسندگانوپژوهشگرانیهستید
کهدرعرصهیرسانهنیزفعالیتداریدلطفادراینباره

بیشترتوضیحدهید؟
--منازهماننوجوانیمطالعهیخودراازمطبوعات
آغازکردم.کیهانبچهها.عالوهبرآنپدرمآبونهمجله
متنوعی ضمیمههای مجله این بود. سیاه سپیدۇ
داشتکههمهرامطالعهمیکردم.بهتدریجکهبزرگتر
شدممجلههاییمانند;فردوسی.نگین.ستارهسینما.
تماشاو...رامرتبامطالعهمیکردم.درسالهایپایانی
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دبیرستاننیزمنعضوفعالهیئتتحریریهیروزنامه
این موارد این ذکر از مقصودم بودم. مدرسه دیواری
استکهازابتدابامطبوعاتواشکالمتنوعفعالیتی

آنآشناییداشتم.
درسالهایاخیرنیزدرچندموردبانشریهیاپراق
ویژهنامهیموسیقیسنتی وفراغیهمکاریداشتم.
فراغی مختومقلی ویژهنامه و یاپراق مجله در ترکمن
در فراغی نشریه در کالله فرهنگی بههمتجمعیت
و تنظیم و جمعآوری در من تالش حاصل حقیقت
بخشبندیمقاالتاست.درتدوینوتنظیمیکشماره
ازمجلهفراغینیزمنوجنابمحمدقجقیهمکاری
داشتیم.اینشدکهزمانیکهدوستشاعرمعبدالقهار
صوفیرادپسازاخذپروانهنشرفصلنامهترکمننامهبا
منبرایپذیرفتنسردبیرینشریهصحبتکردقبول

کردم.
**ازمجلهوزینترکمننامهبیشترسخنبگویید؟آیا

بهترنیستبصورتماهنامهمنتشرنمایید؟
فصلنامه انتشار کهسومینسال --درحالحاضر
راُپشتسرمیگذاریمهمیناندازهکهدراینشرائط
دشواراقتصادیفرهنگیتوانستهایممجلهراسِرپانگه
داریمهنرکردهایم.کهالبتهدراینکارهمتدوستاِن
بودهاستکهجایتشکر مؤثر بسیار دستبهقلمهم
که دارید اطالع و رسانههستید اهل دارد.شماخود
آبرومندانهی نشر کار تداوم و نشریه یک کردن اداره
به ولی است. طاقتفرسا کاری وضعیت، این در آن
لطفوپشتکارصاحبقلماندلسوزتاکنوندرتأمین
مطلبمشکلینداشتهایم.ولیتأمینهزینههایچاپ
کارمجله توسعه از مانع و دارد نشرهمچنانوجود و

)فیالمثلماهنامهکردن(مجلهمیشود.
اگر پربار و طوالنی گفتگوی این پایان در **استاد
یادآور میتوانید دارید توصیهای یا و ناگفته سخن

شوید؟
--همانطورکهپیشترعرضکردمبزرگانعلمتاریخ
درتاریخنگاریبهاصولیاشارهکردهاندکهازجملهی
برخورد از احتراز و اغراضشخصی از اجتناب آنها;
که باورم این بر است. پژوهش موضوع در جانبدارانه
اینقاعدهدرحیاتاجتماعینیزمصداقدارد.تعصب
وجانبداریافراطیازیکعقیده،ازیکنژاد،ازیک
قوم،ازیکگروهاجتماعیباهراستداللیکههمراه
باشدمذمومونکوهیدهاست.درمناسباتاجتماعی

امنیتجامعه و برایسالمت بزرگ آفتی اینخصلت
است.بهویژهتوجهبهایننکتهدرزمانومکانیاهمیت
مییابدکهشرائطعینیوبسترذهنیالزمبرایبروزو

ظهوراین/اندیشه/مهیاباشد.
بافتجامعهیایرانکثیرالقوماست.هریکازاین
فرهنگی مواریث و تاریخی پیشینهی دارای نیز اقوام
هستندکهمجموعا/هویتقومی/آنگروهاجتماعی
راتشکیلمیدهد.حامالنابنهویتقومیدرروابط
مدنظر را بنیادی نکتهی این باید خود اجتماعی
داشتهباشندکههمانطورکهخوددلبستهیهویت
قومیشانهستند،دیگرگروههایقومینیزبههمان

میزانبههویتقومیخودحساسیتدارند.
برایناساس،اصلاحترامبههویتقومیدیگری
تعامالت در اساسی شعار و برنامه عنوان به باید
اجتماعیملتماباشد.اینامرزمانیضرورتمییابد
چارچوب در را بودن( واحد ملت )یک حقیقت که
تاریخ صفحات کردهباشیم. درک ایران جغرافیای
این رعایت عدم که است صحنههایی از مشحون
برنامهودامنزدنبهنقارقومیچهفجایعوخسارات
جبرانناپذیریبهانسجامملیکشورهاواردکردهاست.
کسی عنوان به بل تاریخنگار یک عنوان به نه من
کهگوشههاییکوچکازتاریخمللرامطالعهکردهام
مایلماینآموزهیتاریخیرابههمهیادآوریکنمکه:
دست آسایش و امنیت و ترقی و رشد به ملتهایی
یافتهاندکهتوانستهاندهویتهایقومیمختلفرادر
عکس کنند. سازماندهی ملی( منسجم )واحد یک
هویتهای که بدینمعنی است، صادق هم قضیه
و انسجام برای بایکدیگر متنافر و متنازع قومی
تاریخی حیات بوده مهلک خطری ملی یکپارچگی
مللرادچارچالشهاومصائبجبرانناپذیرکردهاند.
بهیادداشتهباشیمکهجنبهیمهمتاریخ،درسآموزیو
تجربهاندوزیازشکستهااست.نهتکرارآنشکستها

درشرائطجدید.
**استادعنصریازاینکهافتخاردادیدوبهسئواالت
پرتعدادحقیرباحوصلهیتمامودقتکافیوعلموافی

پاسخشایستهدادیدسپاسگزارم.
و فرهنگی دوست شما از هم من ایزدی --آقای
رسانهایامکهفرصتدادیدتادیدگاههاواندیشههایم
میکنم. تشکر نمایم بیان مختلف موضوعات در را
امیدوارمدرامرخطیررسانهبیشازپیشموفقباشید.
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 تا  ریخ
ناله ی یِروُیالندوز *

         کشتار یوُموت غئرالن
 جوما خودایغولئ

ترجمه: عبدالقهار صوفی راد

نـاممنطقـهیوسـیع،پسـتوشـورهزاریکهبـه»ِیرۇیـالن«معروف
گشـته،درنقشـهیرسـمِیارتفاعـاتبادخیـز]بادغیـس[بـهصورِت
»ِیرۇیالنـدوز«مشـخصشـدهاسـت.سـاکناندامنـهیتپهماهورهای
را شـیبدار و پسـت نقطـهی آن امـا سـرخس حومـهی در بادخیـز
»یۇمـوتغئـرالن«میگوینـد.ایـننـامبهخاطرکشـتهشـدنهزاران
نخسـتین سـالهای در سـرخ ارتـش سـربازان دسـت بـه پناهجـو
از اکثـرًا و بـوده روانـه افغانسـتان سـوی بـه کـه شـوروی حکومـت

طایفـهییمـوتبودهانـد،دادهشـدهاسـت.
دربـارهیایـنواقعـهکـهبیشـباهتبـهافسـانههایهولانگیـزو
روایـاتترسـناککهـننیسـتازکودکـیچیزهایـیشکسـتهبسـته
شـنیدهبودیـم.امـا،عجیـبایـنبـودکـهبیشـترراویـان،نـهارتـش
سـرخبلکـهخـودپناهجویـانرامقصـرقلمـدادمیکردند.بـهگفتهی
آنهـا،همـهیآنگـروهملتجـیثروتمندانیبودندکهدشـمنطبقاتی
کشـور بـه اذیـت و آزار بـدون آنهـا اگـر و بودنـد حکومـت و مـردم
افغانسـتانمیرفتنـد،مـردمثـروتزیـادیراازدسـتمیدادنـد.اما
کسـانیهـمبودندکهکشـتاراهلکاروانـیبیآزارراکهبـابیانصافی
یـاد بـه بـاافسـوسوتـرس بـهانجـامرسـیده، ووحشـیگریتمـام
میآوردنـد؛نالـهوفریـادشـهدایواقعـهکـهتـابعدهانیـزدرگوشها
طنینانـدازبـوده،اسـکلتکودکانـیکـهدرآغـوشاسـتخوانهای
خشـکیدهیمادرانشـاندرهـمتنیـدهوگیسـوانبافتـهونگینهـای
رنگارنـگسـبزوسـرخوآبـِیهنـوزرنگنباختـهیموبندهایشـانکه
درآنگـوداِلپسـتتلنبـارشـدهو...امـاکسـیکـهبتوانـدبـاجرأت
تمـامجزئیـاتواقعـهرابـرزبـانبرانـدوجـودنداشـتوزمانـهامـکان

پیگیـریواقعـهوبررسـیپرونـدهرابـهکسـینمـیداد.
در سـعی کـه حاکـم سیسـتم واژگونـی بـا »ِیرۇیـالن« واقعـهی
پنهـانکاریداشـتنیزنتوانسـترویخودرابنمایانـد."جنگگؤک
انقـالبوحاکمیـتشـورویباألخـره تپـه،جنـگغـزوات،حقایـق
بـرایمـردمآشـکارگردیـدامـادربـارهیتـراژدی"ِیرۇیالن"هیچگونـه

یادداشـتمسـتندیمنتشـرنشـد.
البتـه،دربایگانـیسـرویسمـرزییـا GPU آنزمان،ممکناسـت
سـندیکـهبهحقیقـتوجزئیاتواقعـهی»ِیرۇیالن«پرداختهباشـد،
وجـودنداشـتهباشـدویـابـودهولـیتاکنـونکسـیآنـرابـهدسـت
نیـاوردهباشـد.امـا،تأسـفباراینکهنـهازطرفسـرخهاونـهافرادی
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کـهدراینواقعهمسـتقیمًامشـارکتنمودهاند،چیزی
بیـاننشـدهیامثلمـکگاهان-ژورنالیسـتآمریکایی
سـربازان و افسـران بارانۇوسـکی؛ و گرودکـۇف یـا و
روسـیکـهدرواقعهدخیـلبودهاندیادداشـتیازخود
بجانگذاشـتهاندویـادرجاییبهچاپنرسـیدهاسـت.
فاجعـهی از واقعـًا کـه نـدارد وجـود کسـی آیـا
واقعـًا آیـا باشـد؟ بـرده بـدر سـالم جـان »ِیرۇیـالن«
ناپدیـد اثـری هیـچ بـدون بزرگـی فاجعـهی چنیـن
مـیشـود؟گویـیواقعـًاچنیـناسـتامـازمـانبـرای
آری چراسـت. و بیچـون قدرتـی مسـائل اینگونـه
زمـان،بـدونآنکـهعجلـهایداشـتهباشـد،هـرچیزی
رادروقـتمناسـبخـود،عیانمیسـازد.حقایقیکه
بـاخـاکپوشـیدهمیشـوند،بـهسـانقارچهایـیکـه
پـسازبـارشبارانسـربرمیآورنـد،دیریـازودخودرا
آشـکارمیسـازند.سرنوشـِتفاجعـهی»ِیرۇیـالن«نیز

اینگونـهبـودوباألخـرهپـردهبرُافتـاد.
... یـکروز،اۆمـۆرإسـن،فولکلوریسـتمعـروفبـه
خانـهامآمـدوگفـت:-مـردیبـهنـام»چۇلوقآغـا«در
روسـتایآتـادراطـرافسـرخسزندگـیمیکنـدکـه
شـاهِدایـنکشـتاربودهاسـت.شـمابایـداوراببینید.
مـنبـههمـراهامانمحمـدنپسقباًلبـهدیـداراورفتم.
بـااینکـهاهـلیـکشهرسـتانبودیـم،امابـاچولوق
را او اسـم بعضـًا نداشـتم. آشـنایی نزدیـک از آغـا
شـنیدهبـودم،بـااینحـالفکـرنمیکـردمِویشـاهد
واقعـهی»ِیرۇیـالن«بـودهباشـد.بههرحالمـندرروز
دوازدهـممـاهِمـه1998بهنزدایشـانرفتـم.اومردی
کوتـاهقـدوالغـرانـدامبـودوچهـرهیسـیاهوِگردش
اندیشـناکونگـرانمینمـود.بـااینکـههفتـادوپنـج
سـالیازعمـرشمیگذشـت،پـرتحـرکودقیـقبـه
نظـرمیآمـدوهنـگامسـخنگفتـنبـاآرامـشوتأّنـی
حـرفمـیزدوحافظـهایقویداشـت.وقتـیفهمید
هسـتم، منـد عالقـه »ِیرۇیـالن« رویـداد بـه مـن کـه
گفـت:»هـوم...خـوب...خـوب...کارخوبـیانجام
میدهـی...قبـاًلهـمآمدنـدورفتنـد...«وبعـد،از
محتویـاتظـروفمختلفـیکـهدروسـطسـفرهچیده
شـدهبـود،اندکـیچشـیدوآیاتـیرابرایشـادیروح
شـهداتـالوتکـرد.اومـدتمدیدیباچشـمانبسـته
نشسـت،گویـیمیخواسـتتمـامجزئیاتواقعـهرابه

بیـاورد.  خاطر
و »بایـدسـال1931 کـرد: آغـاز اینگونـه را سـخن

ماهـیکـهقـوچوکلراازگلههـامیگیرنـدرخداده
باشـد.بـهآنسـال»قحطـیکوتـاه«نیـزمیگفتنـد.
منکودکیهفتهشـتسـالهبودم.ابتدادرروسـتای
»غاراجـاغـوالق«درمصبرودتجنسـکونتداشـتیم
ودرحوالـیپاییـزبـهسـمتشـمالوفـالت"آقمـاّل"
محـدودهی انتهـای تـا زمانهـا آن در کوچیدیـم.
چـون میشـد. محسـوب آخـال چـراگاه داشـۇغوز
گـروهپناهجویـانازآنسـمتبهسـویافغانسـتاندر
حرکـتبودندممکناسـتآنـانراازطایفهی"یموت"
بشـمارآوردهباشـندوبهاشـتباهنـام"یۇموتغئرالن"را
بـرآنواقعـهنهـادهباشـندامادرمیـانجمـعازتمامی
طوایـفترکمـنکـهازسـتمحکومـتبهسـمتشـنزار

پنـاهبـردهبودنـد،وجـودداشـت.
پناهجویـانابتـدادرآقمـاّلجمعشـدند.قبلازآن
سـهچهـارنفـراسـبسـوارازافغانسـتانآمـدهبودند.
بـزرگآنـانآنناغولـیخـاننـامداشـت.مـردیحـدود
چهـلوپنـجسـالهبـاریشـیسـیاهوشـالسـفیدی
بـردورسـرش؛اسـتوارونیرومنـدوتیرانـدازیماهـر
اعـالم و کـرد راجمـع مـاّل آق بـزرگان مینمـود.وی
بـه و سـرزده شـنزار چاههـای تمامـی بـه کـه نمـود
چاههـایباقیمانـدهنیـزسرکشـیخواهدکـردومردم
اطـرافآنهـارابـهافغانسـتاندعـوتخواهـدکـرد.
بکنیـد. را فکرهایتـان بیاندیشـید، نیـز »خودتـان
جمعیـت بـا اگـر امـا نیسـت. اجبـاری امـر ایـن در
بیشـتریبدانجـابرویـمبهتـرخواهـدبـود.اگـرچنین
کنیـمحکومـتافغـانزمینهـاییـکوالیـترابـرای
اختیـار اینصـورت در داد. خواهـد اختصـاص مـا
مأممـت قربـان و بـود خواهـد بـاخودمـان خودمـان
سـردارخـانمـاخواهـدشـد.همانـیکهبـانـامُجنید
خـانمیشناسـید.مـنهـمازیـاراناوهسـتم.اگربه
سـالمتیپـایبدانجـابگذاریمخـواروذلیـلنخواهید
بـود.امـااگـردراینجـابمانیـد،خودتـانرابهسـیبری
تبعیـدخواهنـدکـردوزنانتـانراازدسـتتانخواهنـد
گرفـتواموالتـانرابـهاشـتراکخواهنـدگذاشـت.«
اوبـدونتأخیـِرزیـادبـهسـویچاههـایدیگـرحرکـت

کرد.
قرهقـوم نقـاطصحـرای تمـام از آن از پـس اندکـی
کجاوههـایبسـیار،گلههـایدامفـراوان،کاروانهـای
بـزرگوسـوارانمسـّلحبـهسـویآقمـاّلرویآوردنـد.
عشـایر»ِیرِبنـد«نخسـتینگروهـیبودنـدکـهآمدنـد. 
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آنقـدردامدرصحـراجمـعشـدهبـودکـهصداهـای
حیوانـاتاهلـیمتنـوعچنـانمینمـودکـهگویـی
کسـیپیانوییغولپیکررادروسـطصحـرایقرهقوم

بـهصـدادرآوردهاسـت.
درآنزمـانسـرخهانیـزبیوقفـهوپیـشازآنکـه
سـرگیناسبهایشـانبخشـکدبـهمحـلچاههـای
توصیـه مـردم بـه و میکردنـد سرکشـی صحـرا
میکردنـدکـه»مبـاداگـولبخورید.گـوشبهحرف
دشـمنانسـپردهبـهجایـیکـوچنکنیـد.اگـرکـوچ
کنیـدسـختیخواهیـدکشـید.بهتـراسـتبـهافراد
حکومـتملحـقشـده،واردکلخوزهـابشـوید.«امـا
رونـدکارطـوریرقمخـوردکهمصـداقضربالمثل
کنـد کـوچ ترکمـن میخواهـی »اگـر معـروف
کوچنـدگانراازکنـارشعبـورِده.«شـدوجنـبو
جـوشکوچنـدگان،حّتـیسـاکناناصلـیآقمـال
رانیـزبـهکوچیـدنواداشـتوبـابازگشـتآنناغولئ
خـانهمگـیبهتدارکسـفرمشـغولشـدند.باذبح
چنـدشـترآذوقـهیراهرافراهـمکردنـدزیـرابهعلت
کمبـودنـان،گوشـتسـرخکـردهبهتریـنآذوقـهو

باشـد. راهشـانمیتوانسـت توشـهی
روزعزیمـت،شـترهارانشـاندندوبـرپشـتآنهـا
هـودجبرافراشـتند.درداخـلهـرکدامنیـزدوزنرا
بـههمـراهکـودکانجـایدادنـد.افـرادیمثـلمـن
راکـهکمـیبزرگتـربودیـمنیـزبـرایحفـظتعـادل
بـهپهلـویشـترهابسـتند.برخـیدختـرانجـوان
نیـزبـرهـودجنشسـتهبودنـدامـابیشترشـانپیـاده
خـان آنناغولـئ خـود را قافلـه رهبـری میرفتنـد.
برعهـدهگرفـت.اینکهمقصدمـانافغانسـتانویکی
از را بـوده کشـور آن هـرات والیـت بخشهـای از
صحبتهـایبزرگترهـامیفهمـموتمامـیتحـرکات
بـودم بنـد شـتر پهلـوی بـه کـه جایـی از را قافلـه
بزرگـی بـه ببینـم.قافلـه،محـدودهای میتوانسـتم
یـکروسـتایامـروزیرافراگرفتـهبـود.بـرایاینکـه
بـهصـورت نزننـد برهـم را یکدیگـر آرامـش شـترها
سـتونیدرحرکـتبودنـد.دهتـابیسـتسـتون.

خبـریمبنیبرحرکتتعقیـبکنندگانحکومتی
ازآخـال،ازهمـاناولکـهبـهراهافتادیـم،رسـیدو
از نگهبانانـی نیـز مسـیرمان چاههـای تمامـی بـر
سـربازانسـرخگماشـتهبودنـدوبـههمیـنخاطـر
سـرهـرچـاهمجبوربودیمبـرایبهدسـتآوردنآب

شـربماننیـزبجنگیـموبـرچـاهتسـلطیابیـم.بارها
هـمازدسـتیابیبـهچاهنـاامیدشـدهتاچـاهبعدی

بـدونآبراهمـانراادامـهمیدادیـم.

هنگامـیکهبهمکانـیبهنام»منارهلی«رسـیدیم،
آنناغولـیخـاندراثـربرخـوردیکـهبرایتسـلطبر
چاهرخداد،بهضربگلولهکشـتهشـد.اورامطابق
احـکاماسـالمیبـااحترامبهخاکسـپردند.سـپس
خـاکمقبرهاشراهموارکردنـدوجماعتراازروی
آنراندنـدبعدهـاازبزرگترهـاشـنیدمکـهایـنعمـل
بـهخاطـرایـنبـودهکـهبلشـویکهامـزاررانیابنـد
وبـهسـرآنناغولـیخـاندسـتنیابنـد.آنروزبـاد
شـدیدیوزیـد.بعـدازآن،»آغدارخـانُپتـرا«بـرادر
شـخصیبـهنـام»آننامـرادُپتـرا«کـهممکـناسـت

اسـمشراشـنیدهباشـیدقافلـهرارهبـریکرد.
همانطـورکـهمیرفتیـم،بـزرگانسـواربراسـبدر
هـرگوشـهیقافلـهحاضـرمیشـدندوازجمعیـت
میخواسـتندکـهروزهاازبرآمـدندوددرمیانقافله
هشـیارباشـندوشـبهاازبرافروختـنآتـشوغلغله
بدهـکار گوشـش کسـی اگـر و بپرهیزنـد هیاهـو و

نبـود،هشـدارمیدادنـدوسـرزنشمیکردنـد.
بـهعنـوانمثـال،یـکبـاروقتـیباروبندیلهـارا
زاییـد. آبسـتنش شـتر بودیـم،شـخصی کـرده بـاز
تـابچـهشـترراذبـح ازاوخواسـتند بـزرگانقافلـه
کنـدتـاسـروصدایآن،کاردسـتکاروانیـانندهد.
صاحـبشـترنپذیرفـتوگفتچارپایزیـادیندارد
تـاهـرازگاهـییکـیازآنهـارابُکشـد.بیدرنـگ
برپشـتشـتِرمادرهودجیسـاختوبچهشـتررادر
آننهـاد.بچـهشـترامـاصدایـشراصدچنـدانکرد
وپـژواکصدایـشدرکـوهوکمـرپیچیـد.آخـرسـر
یکـیازرهبـرانپناهجویـانآمـدوبـهصاحـبشـتر
گفـت:»بچـهشـترترابکـشوگرنهداغبـرپهلویت
خواهـدنشسـت...«.وقتـیهـمبـه»جوجوقلـی«

رسـیدیمشـخصیسـرناسـازگاریگذاشـت.
بـود. زمـانسـرزمینیخشـک آن در جوجوکلـئ
نـورچراغـش کـه بدانجـارسـیدیم،قطـاری وقتـی
کـرد. سـد را راهمـان میکـرد پـاره دو را تاریکـی
بـزرگان،قافلـهرانگهداشـتندوامـرکردند:»سـاکت
صـدای یکبـاره بـه امـا .»... بایسـتید بیصـدا و
شیشـهی و برخاسـت جمعیـت میـان از گلولـهای
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ریخـت. زمیـن بـر و شکسـت را قطـار پنجرههـای
بـزرگانقافلـهدرحالیکـهلعـنونفریـنمیکردنـد،
راشناسـایی کننـده تـاشـخصشـلیک کوشـیدند
کننـدوفریـادمیزدنـد:»هـرکـسکهشـلیککرده
میخواسـتهموقعیـتقافلـهرابـرایدشـمناطـالع
بدهـد،خائـن،جاسـوس«.حـدسآنهـادرسـتاز
آبدرآمـد.قطـار،مـرورابـهحرکـتدرآورد.وقتـی
گروهـی رسـیدیم، »شـهیدلی« نـام بـه محلـی بـه
آمدنـد. تعقیبمـان در مـرو در مسـتقر نیروهـای از
نیروهایـیهـمکـهازآخـالحرکـتکـردهبودنـد،به
آنهـاپیوسـتند.درآنجـابرخوردشـدیدیرویداد.
نیروهـایمـادورپناهندگانحلقهزدنـدوجنگیدند.
درآنجـاچارپایـان،زنـانومـردانوکودکانبسـیاری
آغـوش در کـه دیـدم را کودکانـی شـدند. کشـته
میشـدند. کشـته و میخوردنـد تیـر مادرانشـان
قرمـز پیراهنهـای بـا کـه عروسـانی زیبـا چـه
ابریشمبافشـانبـهسـانزنبورهـایسـرخبـرزمیـن
افتـادهبودنـد.جوانـانتـاسـرحـدجنـونرسـیده
بودنـد،چونکـهنیرویشـانبـادشـمنبرابـرنبـودواز
انجـامآنچـهدلشـانمیخواسـتناتوانبودنـد.تنها
انگلیسـی تیـر یـازده تپانچـهی بـه آنهـا از برخـی
بیشترشـان دسـت در بودنـد، مسـلح تیـر پنـچ و
بـود. وبردانـکایتکتیـر شمشـیروتفنـِگسـرُپر
تعقیبچیهـاامـاازنظـرتیـرواسـلحهوضـعبهتـری
داشـتند.بـههمیـنخاطـرهـموقتـیآنهاشـلیک
»تا-تا-تا-تـا«ی »تا-تا-تا-تـا«، صـدای میکردنـد
از بـود. ادامـهدار هـم پشـتسـر مسلسلهایشـان
طـرفمـاهـمهـرازگاهـیصـدای»تارک-تـورک«،
نـه یـا میخـورد هـدف بـه اینکـه و »پارک-پـورک«
معلـومنبـود.بههمیـنعلتهمجوانـانماعصبانی

میفشـردند. هـم بـر را دندانهایشـان و بودنـد
درادامـه،کاِرتعقیـبتنهـابهزمینمحدودنشـدو
ازآسـماننیـزآمدنـد.درآنشـرایطزاغچههاخیلی
بـهمـاکمـککردنـدبهطوریکه،هربـارقبـلازاینکه
حتـیصـدایهواپیمـاشـنیدهشـود،ایـنپرنـدهبـا
وحشـتبـههـوابرمیخواسـتوسـروصدامیکـرد
فرصتـی سـرمان، بـاالی بـر هواپیمـا رسـیدن تـا و
بـهمحـل بـردنچارپایـان و بـراینشـاندنشـترها
مناسـبوپنهـانکـردنزنـانودختـرانوکـودکان
از بـهدسـتمیآمـد.هواپیمـاکـه واسـتتارقافلـه

دوردیـدهمیشـد،جوانـانبـهمیـدانآمـده،افسـار
اسبهایشـانرابـربرآمدگیزینآویختهتفنگشـان
رابردسـتمیگرفتنـدووقتـیکـهآنبـالیبالداربر
رویقافلـهسـایهمیافکنـدلولـهیتفنگهایشـانرا
بـهسـویآسـماننشـانهمیرفتنـدوبـیسـروبـن
بـا زدن لطمـه امـا، میکردنـد. شـلیک بـه شـروع
شـلیکتفنـگبـرهواپیماکارمشـکلیبـوده،بااین
وجـود،یـکبـارپروانـهییکـیازهواپیماهـارازدنـد
اندکـی هواپیمـا صـدای نداشـت. اثرچندانـی کـه
ناهنجـارشـدوحـرکاتناموزونـیبهدوطـرفکردو
درآندوردسـتهاازدیدههـاپنهـانشـد،اماکارش

بـهسـقوطنیانجامیـد.
چگونگـیوضعیـتجمعیـت،هربـارکـههواپیمـا
سـرمیرسـیدوازآنبـاالشـروعبـهشـلیکمیکـرد
قابـلوصـفنیسـت.پـسازهـرنوبـتبـارشتیـراز
آسـماندختـران،زنـان،کـودکانوپیـرانخونیـنبر
پازنـانمیافتادنـد رویماسـههایسـفیددسـتو
امـدادمینالیدنـددرحالیکـه و یـاری بـاتمنـای و
دستهایشـانرادرازکردهبودنـد؛وبـرایمحافظـت
بعـدیسـعیمیکردنـد برابـرحملـهی در ازخـود
پیکـرزخمـیخـودرابهجـایامنتـریبکشـانند.و
زنانـیکـهبـاسـرپوشهایضخیمشـاننشسـتهاند
کردهانـد سـپر سـینه دلبندشـان فرزنـدان بـرای و
فریـاد آسـمانگرفتـه بـه را وکفهـایدستانشـان
برمیآوردنـد"وایجنایتـکار،برو-و-و،بـرو-و-و..."

)وایغانئـم،گیـدو-و-وو،گیـدو-و-وو...(.
بودنـدزنانـیکـهبعدازبـهآغوشفشـردنکودکان
بیجـانخـود،سراسـیمهبـهسـوییمیدویدنـد.در
حالیکـهرّدپاشـنههایسفیدشـانرابـررویشـنزار
کسـی ُهشـدار بـه بیآنکـه و میگذاشـتند جـا بـه
خلبانهـا میرفتنـد. بیبرگشـت فرادهنـد، گـوش
بـاعالقـهبـهدنبـالاینگونـهشـکارهامیافتادنـدو
دوروبرشـانرابـاتیربـارنقـشونـگارمیکشـیدند
از و میکردنـد شـادی و هلهلـه و میخندیدنـد و
آخریـنحـرکاتشکارشـانکـهپیراهـنخونیـناش
رابـادمیجنبانـدوگاهروبـهزمیـنوگاهپشـتبـر
زمیـنمیغلتیـدوازشـدتدرد،پهلـویزخمیاش
رامیگرفـت،درحالیکـهفرزنـدبیجـانخـودرادر

بغـلداشـت،لـذتمیبردنـد.
راه بـه قافلـه بـال، یـک گذاشـتن سـر پشـت بـا
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میافتـدامـا،بـانالـهوفریادهـایبیپایـانزنانیکه
بـرپشـتشـترانگیسـوپریشـانکردهانـدودسـت
بـه آسـمان و زمیـن میزننـد، زجـه و میافشـانند
لـرزهدرمیآیـد.آنگاهصـدایگریـهوزاریدخترانی
کـهپیـادهمیرونـدنیـزبـهصـدایآنهـامیپیوندد.
یکـیبـهیـادبـرادریکهچنـدلحظـهپیشبـرزمین
غلتیـده،دیگـریبـهیـادپـدرویکـیدیگـربـهداغ
دسـت از عزیـز یـاد بـه کـس هـر عمومـًا و فرزنـد
رفتـهاشنالهسـرمیدهد.فریادهاراسـتبهآسـمان
آنـان پیـش قافلـه بـزرگان آنـگاه و میکَشـد زبانـه
رفتـهبـاسـخنانیچـون:"خواهـرانگریـهنکنیـد!
اگـرچنیـنکنیـد،دشـمنمسـیرقافلهراشناسـایی

التمـاسمیکردنـد. "... کـرد خواهـد
عـالوهبرآنمشـکالت،بـرایافرادیکـهتاکنونبا
گوشـتوپیـهسـرخکردهمـداراکردهبودنـد،کمبود
آبنیـزمزیـدبـرعلـتگردیـد.دیگـربـرایکوچـک
وبـزرگرمقـینمانـدهبـود.صـدایکودکانـیکـهبا
التمـاسآبمیخواسـتنددلوجگربزرگترهایشـان
رابیشـترازمـرگمیسـوزاند.رفتـهرفتـهتسـلطبـر
چـاِهآبمشـکلشـد.زیـراقـدرتطـرفمقابـلدر
حـالافزایـشبـودوبرعکـسنیرویماروزبـهروزرو
بـهزوالمیرفـت.خوشـبختانهوقتـیکـهبـهمحلـی
بـهنـام»غاماقلـئ«رسـیدیم،رویگیاهـان،شـبنم
یـخزدهتشـکیلشـدهبود.مـردمآنـراجمـعکردندو

گلویمـانتـرشـد،گرچـهکاماًلسـیرابنشـدیم.
گـروهتعقیـبپابهپـاِیمـاحرکـتمیکـرد.بـاایـن
وجـود،نتوانسـتهبـودتأثیـرمنفـینابودکننـدهایبر
پناهجویـانبگـذارد.معلـوماسـتکـهازبیپروایـی

جوانـانمـامیترسـندومحتاطانـد.
گاهـیپیشمیآمـدکـهجوانـانمـابـرایگرفتـن
هجـوم دشـمن سـوی بـه غافلگیرانـه غنیمـت،
میافتـاد اتفـاق بیشـتر،شـبها ایـن و میبردنـد.
وبـرایاینکـهبـهاشـتباههمدیگـررانزننـدپارچهای
سـفیدبـردورگردنشـانمیبسـتند.ازاینطریـقنیز
سـالحوآذوقـهیبسـیاریعایـدمـامیشـد.بعضـًا
میآوردنـد، کشـان کشـان را تیربـاری میدیدیـم
حیـف،کسـیکـهراهاسـتفادهازآنرابلدباشـد،در
میـانجمـعنیسـت.تیـرهـمنیسـت،اگرهمباشـد
کسـیکاربـردشرانمیدانـد.بـههمینخاطـرچال
را راهشـان و میگذشـتند خیـرش از و میکردنـد

ادامـهمیدادنـد.غذاهایـیکـهبـهدسـتمیآوردند
بیشـترخورشـتکنسـروشـدهدرقوطیهایسـفید
ازقوطـی راکـهمیخوردیـم بـود.غـذایداخلـش
خالـیآنبـهعنـوانآبخـوریاسـتفادهمیکردیـم.
یادمهسـتبـرایافرادیکـهتنباکـودودمیکردند،

سـیگارهـممیآوردنـد.
هنگامیکـهبـهنزدیـکیکچـاهرسـیدیم،جوانان
بـهطـرفهواپیمایـیکـهدرزمینـیصـافنشسـته
بـود،هجـومبردنـد.سـربازیبـاچکمهیالسـتیکی
مشـغولریختـنآببـرموتـورهواپیمـابـودویکـی
دیگـربـاعینکیبـزرگداخلآننشسـتهبـود.وقتی
افـرادمـابـاسـروصدابـهطرفشـانحرکـتکردنـد،
را چکمـه بـود، آب ریختـن مشـغول کـه سـربازی
بـهکنـاریانداخـتوسـریع،شـروعبـهچرخانـدن
پروانـهیهواپیمـاکـرد.وقتـیموتـورشـروعبـهکار
کرد،سـریعپریدپهلویرفیقش.بعدهواپیمادوسـه
بـاریدورخـودچرخیـدوبـابهپـاکـردنگردوخاک
بـهآنسـویدیگـربـاسـرعتشـروعبهحرکـتکرد.
جوانـانسـواربـراسـبهنـوزچنـدتاییتیرشـلیک
نکـردهبودنـدکـهبـهآسـمانبرخاسـت.چنـدبـاری
هـمبـاالیسـرمانچـرخزدودورشـد.ازآِبهمـان
چـاهحیوانـاتراآبدادیمولیخودماننتوانسـتیم
بـر نیـز بـالیبیخوابـی بـود. تلـخ بنوشـیم. آن از
مردمـیکـهچندینروزبـدونخوابواسـتراحتدر
حرکـتبودنـد،غلبـهکـرد.هنگامـیکـهکاروانپس
ازاسـتراحتیکوتـاهبـهراهمیافتـاد،تعـدادافرادی
کـهخـوابمیماندنـدزیـادشـدهبـود.بعـدمتوجـه
شـدیمکـهتعقیبچیهـایحکومتـیآنـانرایافتهبه
بودنـد کسـانی میفرسـتادهاند. »غوشـغئ« شـهِر
هنـگامحملـهیهواپیمـانـایبرخاسـتنازخوابرا

نداشـتندوکشـتهمیشـدند.
بدتریـنجـایکار،کـمشـدنافـرادمبـارزبعـداز
هـردرگیـریبـود.بـههمیـندلیـلبـرایدختـران
نیـزخموچـمنشـانهگیریوتیرانـدازیرایاددادند.
مـرداِن ردیـف در هـم آنهـا بعـدی، نبردهـای در
جـواندرمقابـلتعقیبکننـدگانجنگیدنـد.بـهیاد
دارمبـهخاطـرضیـقوقـت،بـاعجلـهپیکـرپسـران
لباسهایشـان بـا را ودختـرانجـوانکشـتهشـده
دفـنمیکردنـد.البتـهبـهیـادنـدارمکهبـرجنازهی
احـدینمـازمیـتنخوانـدهباشـند.مخصوصـًاکـه
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بـرایهـرمیـتجداگانـهنمـازمیخواندنـد.هنـگام
خوانـدننمازمّیـتاطرافروحانیـونونمازگزارانرا

افـرادمسـلحدورهمیکردنـد.
وبدینگونـهکـهمیرفتیـمحوالـیعصـریـکروز
رسـیدیم. »ِیرۇیـالن« گـود و پسـت سراشـیبی بـه
سـخنانیچون»اکنوندیگرکشـورافغـاندورنباید
برسـیم، کـهمیخواهیـم بـهجایـی امشـب باشـد،
تاریـک خواهیـمرسـید«شـنیدهمیشـد.هـواکـه
شـد،اطرافمـانراِمِهخاکسـترِیغلیظـیفراگرفت.
راهازبیراهـهقابـلتشـخیصنبـودبـاایـنوجـود
مقـررشـدکـهراهپیمایـیادامـهیابد.شـبیطوالنی
راراهرفتیـم.نزدیکیهـایسـحر،ِمـهاندکیفروکش
کـرد.آنـگاهمتوجـهشـدیمکـهدرهمـانجایـیکـه
ایـن نمیدانـم ایسـتادهایم. بودیـم، شـب ابتـدای
ازدسـتتقدیـربـودیـاماننـدآنچـهدر»جوجوقلئ«
بـرسـرمانآمـد،بهدسـتجاسوسـان،تمامشـبرا
دورخودمـانمیچرخیدیـم.ازسـخنانغضبنـاک
مـردم،متوجـهشـدمکـهبرخـیازنگهبانـان،شـب
قافلـهراتـرککردهانـد.بزرگترهـاازاینکـهیکشـب
تمـام،قافلـهدورخـودمیچرخیـده،آنـانرامقّصـر
میدانسـتندومیگفتنـد»خیانـتجوجوقلـئهـم
حتمـًاکارآنـانبـوده«.مخصوصـًانـامفـردیبـهنام

»غـارایۇوشـان«رازیـادتکـرارمیکردنـد.
بـاازمیانرفتنِمه،گذرگاهیکهراهافغانسـتاناز
آنمیگذشـت،دیدهشـد.قافلهازسراشـیبیبیرون
آمـدوبـهطـرفآنحرکـتکـرد.هنـگامچاشـت،
بـهنزدیـکگـذرگاهرسـیدیم.یکدفعـهزاغچههـابـه
آسـمانبرخاسـتندوسـروصداکردنـد.ازکنارههای
لـبمـرزقـراردارنـدچهـارهواپیمـا کوههایـیکـه
دیـدهشـدندکـهبـهسـمتقافلـهدرحرکـتبودنـد.
قافلـهبـهامیدرهاییایـنباردرنگراجایزندانسـت
زنـانصداهایـی میـان از داد. ادامـه را وحرکتـش
خـدای! یـا اللـه! »یـا میگفتنـد: کـه حزنانگیـز
اییگانـه!خـودتکمـککـن!اسـیربیگانگانمـان
مکـن!گلرویجوانانمانراشـرمندهیناموسشـان
نامئسـا ییگیتلریمیـزی یۆزلـی )گـۆل مگـردان!

غۇیمـا(...«شـنیدهشـد.
بایـرام خـان، قادیـر ِتِنـک، ِمـِرت چـون مردانـی
بوقاولـئ،ولـیبـگکـهدرطولسـفربهطـوراکمل
شـجاعتخـودرانشـاندادهبودنـد،پـایدررکاب

اسبشـانبـهپـاخواسـته،بـهسـویزنـانوکـودکان
دسـتتـکانمیدادنـدوسـعیمیکردنـداضطراب
وتـرسراازآنـاندورکنندودخترانوپسـرانجوان
آخریـن تـا قافلـه محافظـت و بـودن شـجاع بـه را

قطـرهیخـونسـفارشمیکردنـد.
آنـانخـودافسـاراسبهایشـانرابـربرآمدگیزین
گرفتـه، دوش از را تفنگشـان سـرعت بـه آویختـه،
بـرایمقابلـهآمـادهشـدند.امـابـارقرقیهـااینبـار
مسلسلشـان از اگـر قبـاًل بـود. دیگـر جنسـی از
تیـرمیباریـد،اینـکشـروعبـهانداختـنبمـببـر
و پیـران دختـران، و زنـان بیگنـاه، کـودکان سـر
چارپایـانکردنـد.درهـرهواپیمادونفرتـاجاییکه
میتوانسـتندبمبهایسـنگینراپرتابمیکردند.
از و برمیگشـتند بـاز و میرفتنـد انـگار لحظـهای

فرومیریختنـد. را بمبهـا سـرمان بـاالی
باعـثآشـفتگی ازگذشـته بیشـتر ایـنوضعیـت
پناهنـدگانشـد.هریـکازافـرادبهسـوییپراکنده
شـدند.بایـرامبوقاولـئوافرادیکهبـااوبودندفریاد
گـذرگاه طـرف بـه گـذرگاه! طـرف »بـه میزدنـد:

فرارکنیـد!«.
تارومـار بیجـان اجسـاد و اثاثیههـا و اسـباب
افـراِد روی وحشـتزده کـه گاوهایـی افتادهانـد؛
را آسـمان گـوش صدایشـان و میجهنـد زخمـی
کـرمیکنـد.بزهـاوگوسـفنداندرجهتـیکـهغبـار
صبحگاهـیبـدانسـومیوزیـد،رممیکنند.اسـب
کهـریکهپاهـایعقبشکنـدهشـده،پایینتنهاش
چنـان را جلویـش پـای دو گذاشـته، زمیـن بـر را
میانـدازد؛ بـاد بینـیاش بـر و میدهـد حرکـت
همچـون و اسـت وحشـت از ماالمـال چشـمانش
برخیـزد، میخواهـد میپیچـد. خـود بـه دوکـی
نـر شـتر و میریـزد فـرو رودههایـش بیدرنـگ
سـیاهیکـههودجـیخالـیبـرپشـتداردوهـاجو

میافتـد. اسـب روی مـیدَود، واج
سـن بـه پـا زنـی آنطرفتـر میبینـم، آن یـک
گذاشـتهاحشـاءبدنـشریختـهبـرزمیـن،درحـال
از گویـی آسـمان بـه خیـره چشـمانش احتضـار
حدقـهدرآمـده،پاهـاوپنجههـایدسـتانشزمیـن
کـه جوانـی زن میکَنـد. جـان و میخراشـد را
ترکـِشبمـبیـککتـفاشراکامـاًلازبیـنبـرده،
گویـیمیخواهـدازمیـاناجسـادیکـهاطرافشرا
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فراگرفتهانـد،خـودرابرهانـدویاخـودراهمراهمردم
بـهگـذرگاهبرسـاند،گاهغلتیمیخوردوگاهدسـت
وپـامیزنـدوبـاریهمشـانهیسـالماشرابرزمین

بـهجلـومیلغـزد. اندکـی میسـایدو
فاصلـهی گـذرگاه، بـه افـراد شـدن نزدیـک بـا
بمبهایـیکـهازآسـمانمـیباریـدکمتـروکمتـر
شـد. کاسـته وضـوح بـه تعـدادجمعیـت از و شـد
در باقیمانـده پسـران معـدود از یکـی بنابرایـن،
میـاندختـراناسبسـواِرمسـلح،تـاجایـیکـهدر
اینگونـه مـردم، »آی، بـرآورد: فریـاد  تـوانداشـت
بـه را خودتـان دودسـتی داریـد شـما نمیشـود،
قتلـگاهمیبریـد،بـهعقـببرگردیـد!«قبـلازاینکه
سـخنشراتمـامکنـد،گردناسـبخـودرابغلکرد
وبـهزیـرخـمشـد.خـونسـرخیکـهازصورتـش
سـرازیربـود،یـالاسـبخاکسـتریرادریـکنفـس

بـهرنـِگقرمـِزتیـرهدرآورد.
بـاصـدای»برگـرد!«بـههمـراهسـایرافـراد،ماهم
بهعقببرگشـتیم.شـتریکـهبرآنسـواربودیم،در
هربـارانفجـاِربمـبسـرشرابـاالمیگرفـتوبـهدو
سـومیچرخانـد،دهانـشکـفکـردهبـودوصـدای
اسـت. زنـده چشـمانم مقابـل هنـوز وحشـتناکش
پـدرمهـرچـهدرتوانداردازافسـارشـترمیکَشـد،
رو کنـد. حرکـت شـتر تـا میدهـد تـکان را افسـار
بـا خـدا »نترسـید، میگویـد: و میکنـد مـا بـه
ماسـت)غۇرقمانـگ،اللـهباردئـر(...«.تـازهحرکـت
میکنیـم،نزدیکمـانبمبـیدیگـرمنفجرمیشـودو

بـاز،همـانصحنـهیقبلـیتکـرارمیشـود.
وقتـیکامـاًلازگذرگاهفاصلـهگرفتیـم،هواپیماها
دسـتازسـرمانکشـیدند.دوبـارهبـههمـانجایی
بودیـم،رسـیدیم.دیدیـم، کـهصبـححرکـتکـرده
تعقیبگـرانراهمـانرابسـتهاند.مـنفکرکـردمکه
آنهامارااسـیرخواهندگرفت،ناسـزاخواهندگفت
وکتکمـانخواهنـدزد؛امـااصـاًلگمـاننمیکـردم
ایـنتعـدادجمعیـتانبـوهراکهبـهپایشـانآمدهاند
وسـرتسـلیمفـرودآوردهانـد،بهسـانیکگلـهکبِک
بـهدامافتـادهذبـحکننـد؛آنهـاحتینخواسـتندبا
مـاحـرفبزنند.پـسازآنکههمهیمـاداخلگودی
نیمدایـره شـکل بـه آرامـی بـه ابتـدا شـدیم جمـع
مسلسـلهای دهانـهی زدنـد. حلقـه دورمـان
مقابلشـانراروبـهسـویمـاردیـفکردنـدوتعدادی

خمپارهانـدازنیـزدرمیـانآنهـاقـراردادنـد.آنهـا
ایـنکارهـاراباآرامشخاطرانجـاممیدادند.ماهم
ایسـتادهایمماننـدحیوانـیکـهقراراسـتپوسـتش
کنـدهشـود.بهُجـززمزمههـای»یـاالّله...یـاخدا-
ا-ای...«زنـانصدایـیشـنیدهنمیشـد.هرکـس
امیـدداردکـهکارشختـمبـهخیـرشـود.سـربازان
امـادریکآنسـروصدابـراهانداختندوبهسـویمان
شـلیککردنـد.هـمازتفنـگ،هـمازمسلسـلوهم
ازخمپـارهآتـشمیریختنـد.تقریبـًامیشـودگفـت
کـههمـهیآنهـاشـاملزنودختـر،کـودکوپیـر
بودنـدکـهازآنجمعیـتانبـوهباقیمانـدهبودنـدو
اینـکماننـدیـکمشـتجزغالـهایکهداخـلدیگ
سـیاهیانداختهشـدهباشـند،دروسـطاینگودی
بـهطوریکـهدرآنهنـگاماگـر درهـممیلولنـد،
قیامـتچیسـت؟«هرکسـی میپرسـیدندکـه»روز
بـاانگشـِتاشـارهآنجـارانشـانمـیدادومیگفـت
»همانـاایـنآناسـت«.دردبزرگیاسـتومفّریهم
نیسـت،مقابلـترامسـدودکردهانـد،دوطـرفات
فـرار اگـر گـذرگاه بسـوی و اسـت کـوه از پوشـیده
کنـیدوبـارههواپیماهـابهسـراغتخواهنـدآمد.از
رزمنـدگاننیـزمیشـودگفـتتنهـادختـرانجـوان
جمعیـت بیطالـع، ناچـاران آن و باقیماندهانـد.
نقطـهی عمیقتریـن بـه حیواناتشـان همـراه بـه را
گـودیپیـشبردنـدوخودشـانبـهسـویدشـمن
شـروعبـهشـلیککردنـد.مسـنترهاییکـهتاکنـون
بـهسـایرامورمربـوطبهکوچمشـغولبودند،سـالح
بـردسـتگرفتنـدوبـهیـاریآنـانشـتافتند.پـدرم
نیـزبـهطـرفآنـانرفـتامـابـهنـزدآنـاننرسـید.
هنـوزپنـج-دهقدمـیبرنداشـتهبـودکـهبـهپشـت
بـرزمیـنافتـاد.مـنومـادرماوراکشـانکشـانبـه
کنـارشـترمانآوردیـم.بعدمتوجهشـدیمکـهترکش
از لبهایـشکـهقبـاًل و راشـکافته خمپـارهکتفـش
گراییـده. بـهسـیاهی بـود برداشـته تـرک خشـکی
بـهمـابگویـد،نـوک گویـیمیخواسـتچیزهایـی
گمـان بـه مـادرم میسـایید. لبانـش بـر را زبانـش
اینکـهآبمیخواهـد،مقـداریآبراازنزدیکترین
جـامییابـدومیخواهـدجرعـهایبنوشـاند.پـدرم
اّمـانخـوردچـونآنـروزراروزهگرفتـهبـودواینچنین
درآخریـننفسهایـشنیـزبـراعتقـادشپایبنـدو

باقیمانـد. وفـادار
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بـر تکیـهزده و تفنـگدردسـت زیبـای دختـران
همچـون کـه تیرهایـی صـدای از کـه سـرد خـاک
کـه مسلسـلهایی میبـارد، یکریـز، و تنـد بارانـی
میُغـردوترکشهـایخمپارههایـیکـهتیـزمیُبَرد،
نمیترسـیدندوگاهپیشـانِیبلنـِدسفیدشـانوگاه
گونههـایگلگونشـانرابـرخـاکشـورنهـاده،پـی
درپـیازعـذابدنیـارهـامیشـدندودرفاصلـهی
انـدکلحظـهیاصابـتتیـرتامـرگ،یکآنتنشـان
پرچـم همچـون بعـد و میگرفتنـد بـاال راسـت را
میُافتادنـد؛ زمیـن بـر شکسـتخورده لشـکری
صحنههایـیکـهنـهفقـطدرایـندنیـابـلدردنیای

دیگـرنیـزازجلـویدیدگانـمنخواهـدرفـت.
از را جوجههایـش کـه قرقاولـی همچـون مـادرم
مـن حالیکـه در میکنـد، محافظـت قرقـی دسـت
وخواهـرکوچکتـرمرازیـربـالوپـرشگرفتـهبـود،
ایـن بـه خـودت اللـه! »یـا میکـرد: دعـا یکریـز
طفلـکدختـرانمظلـومقدرتبـده«.پـیدرپیدر
راسـتوچپمـانخمپـارهمنفجـرمیشـودیـایکـی
ازپناهجویانـیکـهتمـامبدنـشبـراثـرتیِرمسلسـل
سـوراخسـوراخشـدهبـررویمـانمیافتـدوبـراثـر
آنشـترمانبرمیخیـزدوصدایـشبـهآسـمانبلنـد
میشـود.میخواهـدفـرارکنـدونـگاهداشـتنآنو
دوبـارهنشـاندنشمـنومـادرمراکالفـهمیکنـد.
بـرآورد: بانـگ تیرانـدازان میـان از یکـی ناگهـان
»آهـای،ترکمـنکارهـابـابمیـلتـوپیشنرفـت!از
اجـلگریختـیوگرفتـاردهـانمـرگشـدی.اکنون
دیگـرایناناماننخواهنـدداد!قبلازاینکههمگی
کشـتهشـوید،بهسـویگـذرگاهفـرارکنیـد؛اگرچه
کشـتهشـویدیـازنـدهبمانیـد!مـادرمبـهسـرعتاز
جایـشبرخاسـت،یـکبـاربـهپیکـرخونآلـودپدرم
نگریسـتکـهدرکنارمانآرمیدهبـودویکباربهما؛
ووقتـیپناهجویـانبـاِهیکـردنحیواناتشـانازدو
سـویمـاحرکتشـانراآغـازکردنـد،بـاالیسـرپدرم
زانـوزدوفریـادزد:»وای،مـنتـوراگذاشـتهبهکجا
بـروم!گریهکرد.آخرسـرکفدسـتشرابرپیشـانی
پـدرمگذاشـتوگفـت:»راضـیبـاش...قسـمت
ایـنبـود.مـنسـعیامرابکنـمتاایـنطفلـکانرااز
ایـنآتـشبیـرونببـرم...«ازدسـتخواهـرمگرفت
وبـهمـنهمگفـت:»برویمفرزنـدم!بلکهشـیرخدا
یاورمـانشـدوازدهـاناجـلنجـاتیافتیـم«.تـازه

بـهراهافتـادهبـودکـهباسـربهسـویخاکنـرمیک
برآمدگـیپرتـابشـد.خواهـرمکـهازقبـلهـمگریه
روی را خـودش و شـد زهرهَتـَرک میکـرد، زاری و
مـادرمانداخـت.گریـهمیکـردومیگفـت:»بلنـد
شـومـادر،مـادربرویم،فـرارکنیم...«مـنهمرفتم،
مـادرمرادرآغـوشگرفتـموحرفهـایخواهـرمرا
تکـرارکـردم.امامـادرمزودازمـافاصلهگرفتـهبودو
بـااینکهچشـمانشهنـوزبازبودچیزیراتشـخیص
درد دیگـر او نمیشـنید. گوشهایـش نمـیداد.
تیرهایـیکـههنـوزهـمبـاصدایـیخـاصمیآمـدو

بـربدنـشمینشسـتحـسنمیکـرد.
گریـان بکنیـم. بایـد چـهکار نمیدانسـتیم مـا
نشسـتهبودیـمکـهدختـریسـفیدچهرهآنطرفتـر
درحالـیکـهازدرد،ابروانـشرادرهـمکشـیدهبـود
رانـش شـدید خونریـزی جلـوی میکـرد سـعی و
رابـادسـتانشبگیـرد،بریـدهبریـدهبـهمـاگفـت:
دهیـد. نجـات را خودتـان کنیـد! فـرار »عزیـزان
شـمادیگـرنمیتوانیـدکمکـیبـهمادرتـانبکنیـد.
خـودم تنهـا پرتعـداد خانـوادهی یـک از هـم مـن
مانـدم.چـهمیشـودکـرد،چشـمیهـمبایـدازاین
مخمصـهرهایـییابـدتافـرداآنچـهراکهایـنیاغیان
انجـامدادنـدبـهدیگـرمردمـانبرسـاند.«زخمـش
رابـاتکـهپارچـهایکـهازدامنـشپـارهکـردهبـودبا
عجلـهبسـتولنـگانلنـگانبـهدنبـالپناهجویـان
بـهراهافتـاد.بـهخاطـرجراحـتیـکپایـشدرهـر
قدمـشجهشـیبـهشـانههایشمـیدادطـوریکـه
موهـایپرپشـتسـیاهچندبافتـهاشبـههـرطـرف
میجهیـد.هـربـارکـهآنصحنـهرابـهیادمـیآورم،
جلـویچشـمانماسـبیزخمیوخسـتهباافسـاری

ولـوبـرزمیـنلنـگانلنـگانپیـشمـیرود.
آنچـهآندختـرگفتهبود،حـرکاتاش،درحالمرا
ازکودکـیبیـرونآورد،درآِنواحـداشـِکچشـمانم
بـهکودکـی بدنـمحسـیکـهمربـوط خشـکید.در
نبـود-تـوانونیرویـیخـاصپدیـدارشـد.مـنآن
بغضـیراکـهدرگلویـمگیـرکـردهبـود،فروبلعیدمو
بـهیـکبـارهبرخاسـتم.بـهمـادرم،بعـدبـهپـدرمکه
درمیـانآنهمهجسـدافتـادهبود،نظـریافکندمو
دسـتخواهـرمراگرفتموبهسـویگذربـراهافتادم.
یـا بـرود. نتوانسـت زیـادی راه امـا دختـرشـجاع
دوبـارهتیـرخـوردیـابراثـرخونریـزیزیـادازحـال
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رفـت؛دیـدمکـهبهپهلـوبرزمیـنافتادهوبـاحرکات
مـداومدسـتشگویـیبهمـامیگفـت:»برویـد،فرار

کنیـد،معطـلنشـوید«.
دوبـاره گرفتیـم فاصلـه تیـررسدشـمن از وقتـی
دیگـر امـا شـدند؛ پیـدا سـرمان بـاالی هواپیماهـا
بـه کسـی نمیشـود. پنهـان آنهـا دیـد از کسـی
توجهـی هواپیماهـا بمبـاران و مسلسـلها شـلیک
نمیکنـد.اصـاًلهیچکـسبـههیـچچیـزاهمیتـی
نمیدهـد.فقـطهرکسآنگـذرگاهرامدنظـرگرفته

ومـیرودومـیرود.
مـنآنـگاهفهمیـدمکهنـهازمـرگبایدترسـیدونه
ازتیـر.خداونـداگـرمحافظـتنکندتـرسفایدهای
نخواهدداشـت؛وراسـتاسـتکهگفتهاند:»چهل
سـالکشـتاراگـرادامـهیابد،آنکـهاجلاشرسـیده

میمیـردوبیاجـل،کسـینمیمیـرد«.
مـنوخواهـرمدوتایـیازروینعشهایـیکـهبـه
هـرطـرفافتادهاندمیجهیـمومیدویـم.تیرهایی
کـههـماززمیـنوهـمازهـوابـهسـویمانمیآیـد
بـهافـرادبسـیاریکـهدرجلـویمـاوپشـتسـرمـا
وکنـارمـامیدونـد،اصابـتمیکنـد.گلولههاییکـه
گاهازمیـانپاهایمـانردمیشـودوگاهماننـدرگباِر
بـارانمقابلمـاننیمدایـرهایبـهعمـلمـیآورد.بـا

ایـنوجـودبـهمـااصابـتنمیکند.
زمانـیکـه و بدینگونـههمچنـانپیشمیرفتیـم
گذشـتیم. گـذرگاه از گراییـد، تاریکـی بـه رو هـوا
آنجـا در بودنـد مانـده زنـده کـه افـرادی تمامـی
یکدیگـر بـا پناهجویـان از برخـی شـدند. جمـع
گلههـای چوپانـی »ای، : میکردنـد پـچ و پـچ
افغانیهـارامیکنیـم،دهقانـیمیکنیـم،سـختی
رثـای در بیشترشـان ولـی ...«؛ کشـید نخواهیـم

میکردنـد. زاری و گریـه کشتهشدگانشـان
و گرفتـهام بغـل در را خواهـرم گوشـهای در مـن
گریـهمیکنـم.بـاعجـزوالبـهبـهتاریکـیمینگـرم؛
انـگارقـرارهکهپـدرومادرمبـهیکبارهازراهبرسـندو
بگوینـد:»ایبابـااصـاًلشـمااینجابودید؟مـارابگو
کـهجـایدیگریبـهدنبالشـمامیگشـتیم«.براثر
سـرمایغـروبچانـهیخواهـرمشـروعبـهلرزیـدن

میکنـدووضـعخـودمهـمبهتـرازاونیسـت.
ناگهانشـنیدمکسـیبابـردننامپـدرممیگوید:
مـن .»... نیسـت؟ بینتـان در کسـی فالنیهـا »از

دواندوانبـهطرفـشرفتـم.دیـدمبرادرناتنـیامبر
رویاسـبشبـهپهلـونشسـته؛واومـارادرپناهخود
گرفـت.ازداخلمسـیلرودخانهایتمامشـبراراه
رفتیـموهمـانشـببـارانباریـد.صـدایگرفتـهای
شـنیدهشـدکـهمیگفـت:»ایـنبـاران،آِبمحبـِت
بهشـت در بنـدگان آن مـکان اسـت، شـهیدانمان
بریـنخواهـدبـود.«مـنگمـانکـردمکـههمـگان
ازهیچکـسصدایـیشـنیده اّمـا بگوینـد »آمیـن«
نشـد.چونکـهدرآنهنـگامافـراد،تفـاوتبهشـتبا
جهّنـموآندنیـاباایـندنیارافراموشکـردهبودند.
اولیـنمحلـیکهرسـیدیم،منچوپانیکـردم.بعد
بـههـراتکوچکردیـم.درآنجاتفاوتفقیـروغنیرا
ازعمامهشـانهـممیشـدتشـخیصداد.عمامـهی
ثروتمنـدانازابریشـموفقـراهـمازکتانبـود.اماما
درآنجـاهـمزیـادنماندیم.شـخصیبهنامسـیدبای
مـارابـاخـودآوردوبـرایکشـتوزرعزمیـن،گاوو
اسـبوبـذردادواینچنیـناندکـیکشـاورزیهـم
کردیـم.محصـولخوبـیهـمگرفتیـم.امـابـههرجا
هـممیرفتیـموهـرکاریهـمانجـاممیدادیـم،بـه
یادگذشـتهیخودمـان،عزیزانیکهدرراهازدسـت
دادهبودیـم،جوانـاندلیرمـان،دختـرانزیبایـیکه
دربغرنجتریـنمواقـعمردانـهایسـتادندوبـهجـای
اشـک کشـیدند، آغـوش بـه را سـیاه خـاک یـار،
ریختیـم.بـهعنـوانپناهندهمدامسـختیکشـیدیم
آمـد. فائـق میهندوسـتی حـس هـم نهایـت در و
درسـالهـزارونهصـدوسـیوهفـتبـهوطنمـان

برگشـتیم...
صحبتهـای اثـر بـر لحظاتـی آغـا چۇلـوق -
خـودشبـهفکـرفـرورفـتوبعـدبـرمـننگریسـت
وگفـت:»اینکـهگفتهانـدحقیقـتپنهـاننخواهـد
مانـد«خـودحقیقتـیاسـت...راسـتشرابخواهید
مـندیگرازآشـکارشـدنحقیقتاینماجـراناامید

شـدهبـودم...
آرامـی بـه و آغـانفسـیعمیـقکشـید -چۇلـوق
بـر بنـدگان آن روح کـه، باشـد -بنویسـید! گفـت:
حقیقـت در آنـان بیشـتر چونکـه نماَنـد. زمیـن
حرفهـای گـول کـه بودنـد سـادهای انسـانهای
میگویـد: هـم کمینـه شـاعر خوردنـد. را دیگـران
فقـرا و هسـتند منافعشـان دنبـال بـه »ثروتمنـدان
ایـنحقیقـتاسـت. ...«وهمانـا دوسـتداروطـن
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هرطورهمبشـودنمیبایسـتمـردموزادگاهخویش
راتـرککـرد.زیـراهمانگونـهکـهپیشترگفتـموقتی
بـهآنجـارسـیدیمزندگیمـانبهتـرازآنچهقبـاًلبود،
نشـد.بعدشهـم،حکومتهـراندازههمبدباشـد،
پنـج-دهنفـریازآنـانرابـهمـدتپنج-دهسـالیبه
سـیبریتبعیـدمیکـرد؛وآنچـهکـهدرونآنگودی
بـرسـربـزرگوکوچـک،زنومـرد،کـودکوپیـر،
آن در امـا نمیشـد. عملـی آمـد، گوسـفند و گاو
زمانهـادرافـراددرکومجالـیگویـانبودهاسـتتا
بنشـینندودربـارهیاینمسـائلفکرکنندوحسـاب
ضـرروزیـانکاررادرآورنـدوحداقـلکـمضررتریـن
راهراانتخـابکننـد.ایـنرانیـزبایـدگفـتکـهافراد
کـه را بزرگـی توانسـتندجمعیت چگونـه حکومـت
شکستشـانراگـردنگرفتـهزندگـیدرمیـانمـردم
بیگانـهراپذیرفتـه،وبهعنوانپناهندهازکشـوریبه
کشـوردیگـردرحرکتاند،اینگونـهتفریحکنانازدم
تیـغبگذراننـد؟آنحکومـتبعـدازچنیـنجنایتـی
چگونـهتوانسـتهاسـتخـودرابـهعنوانپشـتیبانو
حامـیمظلومـانجهاننشـاندهد؟چگونـهخودرا
تقریبـًابـهتمامجهانبهرسـمیتشناسـاندهاسـت؟
آن اسـت. مشـکل مـن بـرای مسـئله ایـن هضـم
کاروانکـوچرااگـربـهسـالمتازمـرزردمیکردنـد
میشـده. تحمیـل آنـان بـرای خسـارتی مگـر
پناهنـدگان بیشـتر کـه معلـومشـد عالوهبراینهـا،
– بازمیگردنـد... زادگاهشـان بـه مدتـی از پـس
چۇلـوقآغـابـرایاینکـهچشـماننمنـاکخـودرااز
مـنپنهـانکنـدرویـشرابـهسـوییدیگـرچرخانـد
وبـادسـتشبـهسـمتبادخیـزاشـارهکـردوگفـت:
-بـرادر،وقتـیپیـداکـنوباردیگـربدینجابیـا!»به
ِیرۇیـالن«برویـم!مـنایـنچیزهـارادرآنجـا،جایی
کـهایـنوقایـعاتفـاقافتادنیـزتعریفکنـم.زیرااگر
بدانجـابـرویصـدایحزنانگیـز»آ-ا-ا-اب،آ-ا-ا-
ابشـهیدانهنـوزهـمشـنیدهمیشـود.غـروبکه
میشـودنالـهوفریاِدغیرقابـلتحملآغازمیشـود.

کسـیچـهمیدانـدشـایدآنآهونالههـابودهاسـت
کـهحکومـتشـورویرافروریخـت...–پیرمردمکثی
کـردودرجایـیکـهنشسـتهبـودحرکتـیبـهبدنـش
دادوگفـت:مـنپـسازگذشـتسـالهابـهطـور
تصادفـیبـهیکیازبـزرگانآنپناهجویـانبرخوردم
»شـترها، پرسـیدم: او از و شـدم آشـنا اتفاقـی و
گوسـفندانوگاوهـادرمسیرشـانازعلـفوگیـاه
تغذیـهمیکردنـدامـااسـبهاراچـهمیکردیـد؟که
نهخوراکیمناسـبآنهادردسـترسبودونهحتی
مجالـی؟اودرپاسـخمگفـتکـهازبلغـورپختـهای
)غۇوورغـا(کهخودمـانمیخوردیمبهاسـبهایمان
کـرد تعریـف برایـم همـانشـخص میدادیـم. هـم
کـهکسـیدوسـههفتـهبعـدازفاجعـهبـرایکاری
رامیبینـد ازمسـیرآنگـودیمیگـذرد،کودکـی
کـهچهـاردسـتوپـادرمیـاندرخـتگـزمیرفتـه
وبیـرونمیآمـده.وقتـینزدیـکمـیرود،درمیـان
کـه میبینـد را جوانـی زن جسـد گـز شـاخههای
گویـابهخاطـرمحبـتواخالصشنسـبتبهکودک
شـیرخوارهاش،نیمهجـانچنـدروزیدوامآوردهو
زمانـیکـهرهگـذربدانجـارسـیدهتـازهبدنـشسـرد
شـدهبودهوکودکهنوزپسـتانمـادررامیمکیده.
رهگـذرجسـدزنرادفـنمیکنـدوکـودکرانیـزبا

خـودمیبـرد...
...چۇلوقآغاخسـتهشـد.معلوماسـتکهبرایاو
یـادآوریاتفاقاتـیکـههفتادسـالپیـشرویداده،
آسـاننبـودهاسـت.بـههمیـنخاطـرمـنبیآنکـه
خسـتهشـدهباشـمبهسـؤاالتمخاتمـهدادم.هنگام
خداحافظـیطبـقخواسـتهیخـودوی،قـولدادم
یـکبـاردیگـربیایمتـاباهـمبـه»ِیرۇیـالن«برویم.

نوامبر1998
*مجموعهمقاالت-جوماخودایغولئ

یک تصحیح و اعتذار بابت یک عکس:
درفصلنامـهشـماره12مقالـهایبـاعنـوان)سـردارملـیجنیدخـان(ترجمـهخـدرحاسـمیچـاپ
شـد.مرتبطبـاعنـوانمطلـب،عکسـینیـزبـهاشـتباهبـانـامجنیدخـانضمیمهشـدهبودکهمشـخص
شـدمربوطبهایشـاننبودهاست.بدینوسـیلهضمنتصحیحاشـتباهمراتباعتذارخودرابهخوانندگان

فهیـممجلـهابـرازمیداریم.
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قسمت دوم:

پیروزی انقالب در خیوه و ایجاد شوراهای مردمی

سـنگینیسیاسـتهایضدمردمـیجنیدخانبیشـتربـردوش
مـردمفقیرمیافتـاد.بحراناقتصادیروزبهروزگسـترشمییافت.
پیشـترآ.اسـماعیلافنمایندهیرسوسردرخیوهچنیننوشته
اسـت.»...عمـدهیصنایـعخیـوهدرحـالفروپاشـیاندوتقریبـًا
همـهیکارخانههـایروسـیماننـدکارخانههـایپنبـهوصابـون
بـهویرانـهایبـدلگشـتهاند،کمبـودقطعـاتیدکـیبـهعینـهدیده
میشـودودرصـورتتأمیـنآنهـمامیـدیبـرایراهانـدازیایـن
واحدهـانمـیرود...درخیـوهیـازدهکارخانـهیپنبهوجـودداردکه
پنـجواحـدآنهاعمـاًلتعطیلگشـتهاندودرصورتتعمیـرهمفقط

امـکانراهانـدازییکیازآنهـاوجـوددارد...«1
زندگـیومعـاشروسـتائیانروزبـهروزدرحـالوخامـتبـود.از
آنجـاکهدرمزارعخوارزم،ماشـینآالتکشـاورزِیآبیاریازاهمیت
باالیـیبرخوردارنـد،عماًلهیچنوسـازیدرآنصورتنگرفتهاسـت
وایـنصنایـعکـمکـمروبـهنابـودیرفتهانـدتـاپایـانسـال1۹1۹ 
مناطـقکشـاورزیروسـتائیاننسـبتبـهسـال1۹1۷تـایکسـوم
کاهـشیافـتوشـماردامهـانیـزازافـتقابـلتوجـهایحکایـت
داشـت.درسـال1۹1۷بیشازیکمیلیونوسـیصدهزاررأسدام
وجـودداشـتکهدرپایانسـال1۹1۹بههفتصدهـزاررأسمحدود
گشـت.تولیدپنبهبیاندازهکاسـتهشـد.درسـال1۹1۹فقطصد
هـزارپـوت)هرپوتمعـادل16/400کیلوگرم(پنبهتولیدشـدهبود
وهمـهیآنهانیزدرصنایعدسـتیبهمصرفرسـیدهبـود.صادرات
پنبه،بذر،یونجه،پشـموگوسـفندهایقرهکولعماًلمتوقفگشـته
بودنـدووارداتصنعتـیازروسـیهنیـزقطـعشـدهودرنتیجـهبـه
اقتصـادخیـوهتأثیرمنفیگذاشـتهبود.سـوارانمسـلحجنیدخان
عمـاًلمـردمراسرکیسـهمیکردنـد،فئودالهاوسـرکردگاننظامی،
درهمـهجـاحضـورداشـتندوهمـهیایـنشـرایطدربوجودآمـدن
فقـروفالکـتدرخاننشـینموثـربـود.گرسـنگیوفقـردرهمهی

مناطـقبیـدادمیکرد۲.
سیاسـتهایجنیدخان،خاننشـینخیـوهرابهطرف 
نابـودیسـوقداد.درایـنبرهـه،فقـطبـاانقـالبمردمـیمیشـد
بـهپایـانحکومـتاوامیـدواربـود.نیروهـاوجریانهایاسـتثمارگر
ازآنجـاکـهنابـودیحاکمیـتخـودرابوضـوحمشـاهدهمیکردند،
ضمـنحضـورعلنـیدرمحافـلومجالـس،علیـهانقـالبموضـع
میگرفتنـدوبـاهـرگونـهراهوروشـیبـهسیاسـتهایجنیدخـان
تثبیـت بـرای جنیدخـان وضعیـت، ایـن در میرسـاندند. یـاری
حاکمیـتخـودتدابیریاندیشـیدهودرپاییـزسـال1۹1۹جریـان

1ـمالایامپیآی،فـ.اُوپا،ای.15،ل1۹50-1۹40

2ـک.محمدبردیاف.اکتیابرسکایاروولسکایاای...1۹5۸ص46۹

  ک.محمد بردیف
 مترجم: عبدالعظیم ممی زاده

تار یــخ تـــرکمنستان 
 ]ترجمه ی جلد اول ـ بخش چهارم [ 

)1۹۳۷ـ1۹1۷(
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پـولرایـجروسـی)مخصوصـًاکرهنـکا(راقطـعکـردواز
اعتبـارسـاقطسـاخت۳.

بـراسـاسفرمـاناو،وجـوهطـالونقـرهازچرخـهی
پـول آن بجـای شـد. جمـعآوری و حـذف اقتصـادی

نامعتبـرکاغـذیـابریشـمیبـهجریـانافتـاد4.
عمومـی اقتصـاد نابـودی بـه تقریبـا »رفـرم« ایـن
منجـرگشـتودرپـیآناعتراضـاتمردمـیگسـترش
کـه مالیـات پرداخـت از پیشـهوران و یافـت.دهقانـان
پـول آنهـا ورزیدنـد. اسـتنکاف بـود، ناممکـن عمـاًل
ابریشـمیرانمیپذیرفتنـدوازاجـرای جدیـدکاغـذیـ
دسـتوراتسـوارانمسـلحنیـزسـرپیچیمیکردنـد.از
یـکسـومبـارزهیدهقانـان،علیـهجنیدخـانکـمکـم
خصلـتضدفئودالـیگرفـت.بعنـوانمثـال،برخـورد

داد5. رخ سـال1۹1۹ پاییـز در مسـلحانهای
بـا ازبـک مـردم از وسـیعی جمـع سـو دیگـر از
دیکتاتـوریجنیدخـانمخالفـتمیکردنـدودرمیـان
ترکمنهـانیزتحرکاتیعلیهاوآغازشـدهبـودوبههمراه
نیروهـایانقالبـیوجوانـانخیـوه،طیفهایپیشـروو
مترقـیبعضـیطوایفدرخاننشـیننیزبـهمخالفتبا

ویبرخاسـتند.
درچنیـنشـرایطیبـودکـهنقـشتودههـایفقیـر
باالیـی اهمیـت از جنیدخـان حاکمیـت برانـدازی در
برخـوردارگشـت.درپایـانسـال1۹1۹گشـایشهای
تـازهای،علیـهضدانقالبیـونداخلیوخارجیگشـوده
شـدودرحـزبوحکومـتنیـزشـرایطمناسـبیپدیـد
ضدانقالبـی ژنـرال کامـل شکسـت باألخـص آمـد.
ترکمنسـتان، رفتـنمحاصـرهی بیـن از و »کولچـاک«
انقالبیـونمـاوراءخـزررادرموقعیـتچشـمگیریقـرار
داد.شـهرمهمواسـتراتژیککراسنوودسـکدرسـاحل
خـزرنیزآزادشـد.پیـروزیدولتجوانشـوروی،عمدتًا
درمیـانمـردممشـرقزمیـنومخصوصـًادربیـنمردم
خیوهوامیرنشـینبخـاراازاعتبارگسـتردهایبرخوردار

. گشت

درمیـانمـردمودرامـورمسـائلدینـینوعـیعـدم
اطاعـتازقرائتهایدرباریبهچشـممیخـورد،روزبه
روزنیـز،دیدگاههـایآوانگاردوپیشـرودرمیاندهقانان
وفقیـرانشـهریگسـترشمییافت.بدونشـکچنین

3ـمالایآرشیو،نسخخطیاُوکتیابری1۹5۸صفحه46۹

4ـک.محمدبردیاف...1۹5۷صفحه5۷

5ـشتاشلیاف،جنگداخلیدرترکمنستان.عشقآباد،1۹50 
ص1۷۳

گشـایشهاییدرشـرایطآنمرحلـهانقـالبقابلپیش
بینـیبود.

پیـشآمدنچنیـنوضعیتی،انقالبسوسیالیسـتی
راهـرچـهبیشـتربـهسـمتپیـروزیرهنمـونسـاخت
وتشـکیالتانقالبیـوننیـزدرفراینـدایـنتحـوالتاز
پیـروزی برخـوردارگشـت. درایـتالزمـه و هوشـیاری
پشـتیبانی و همراهـی در صرفـًا خـوارزم، در انقـالب
طیفـیازنماینـدگانمردمیمحـدودنمانـد،بلکهدیگر
گروههـایاجتماعـیرانیـزدربرگرفـت.آنهاباسـلطهی
جنیدخـانوسیاسـتهایسـرکوبگرانهیویدرسـتیز
بودنـد.دراینجـاهمراهـیوهمـکاریهمـهینیروهای
کنگـرهی سیاسـتهای از لـذا بـود. الزم اجتماعـی
ششـمحـزبوهمراهـیوهمگامـیمبارزیـنترکسـتان
بـاانقالبیـونکـهعلیـهجریانهـایارتجاعـیمشـغول
پیـکاربودنـد،نمیتوانغافـلماند،آنهـارهبریهمهی
جریانهـایمخالـفواپسـگراییرابـهعهـدهداشـتند.
بدونشـکطیفـیازروحانیونازبکوسـرمایهداران
بـزرگشـهریوهمچنیـنبخشـیازخوانیـنتیرههـای
ترکمـنهمچـونغوالمالـیخانکـهباتعلقـاتطبقاتی
درصفـوفنیروهـایانقالبحضورداشـتهاند،تاحدود
معینـیبـاانقـالبهمراهـیمیکردنـد،امـاازتعمیـق
آنواهمـهداشـتندوایـننیـزازنـگاهتیزبیـننیروهـای
گروههـا آن اهـداف چـون نمیمانـد. غافـل مترقـی

بیشـتربـاآزادیطبقـاتفرودسـتمغایرتداشـت.
آنهـاصرفـًاازمنافـعخـودپشـتیبانیمیکردنـد.لـذا
وجـودچنیـنمعضالتیومالحظـهیاینمسـائل،لزوم
همراهیآنانتاتثبیتاتحادجماهیرشـوروی،بخشـی

ازسیاسـتهایکنشـگرانپیشـگامآندورهبود.
کـه دوره آن تاریخـِی خـاِص شـرایط در انقالبیـون
میسـاخت، نمایـان را خـود جدیـد ویژهگیهـای بـا
درگیـرمسـائلخـاصخـودبودنـدوبـاتوجهبهسـاختار
شـکلیایـنمناسـباتکهمسـتقیمًاازسـنتسـازمانی
میگرفـت، سرچشـمه رعیتـی اربـاب و پدرسـاالری
زندگـیترکمنهـایمنطقـهبـهواقـعازایـنفرماسـیون
اجتماعـیکـهدرآنبـزرگانطوایـفازموقعیـتویژهای
برخـورداربودند،تاثیـرمیپذیرفتخودبخـوداختیارات
بخـشوسـیعیازدهقانـانترکمـننیـزتابـعموقعیـت

ویـژهیایـنرؤسـایطوایـفبـود.
درمیـانایلترکمن،سـازمانشـبهنظامیطوایفبه
شـکلیمسـتمر،ازدیربازدوامداشـتوهرترکمنکهبه
سـنجوانیمیرسـید،خودبخوددراینسـازمانشـبه
نظامیپذیرفتهمیشـد.آنهااسـبوسـالحجنگیخود
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راداشـتندواساسـًادهقانانـیکـهدرایـنسـازماننظامی
مشـارکتداشـتهاند،تابـعدسـتوراتبـزرگانتیـرهیخود
بودنـدواگـرچنانچـهایـنرؤسـاازهمراهـیبـاانقـالببه
هـرنحـویرویبـرمیتافتند،خودبخـودتاثیـرنامطلوبی
بـرگروههـایاجتماعـیطوایـفمیگذاشـتندوادامـهی

ایـنرونـدالجـرمبهسـوددشـمنانآنهاتماممیشـد.
بـهغیـرازایـننیـز،بواسـطهیضعـفعمومـیکـهدر
آگاهـیطبقاتیدهقانـانترکمنوجودداشـتوبههمراه
عالیـقویـژهوخـاصآنهـابههـمتیرهایهـایخـود،لزوم
ایـننگـرشراازاهمیتویـژهایبرخوردارمیسـاختکه
برایجلبتوجهگروههایوسـیعدهقانـان،رضایِتریش
سـفیدانوبـزرگانطوایـفازاهمیـتخاصـیبرخـوردار
فرماندهـان ایـن مسـئلهیجلـب لحـاظ ایـن از اسـت،
بـود. انقـالب،دارایجایـگاهویـژهای بـهسـوی جنگـی
آزادیدهقانانترکمنازسـیطرهیحکومتیخاننشـین،
بخشـیازتاکتیکهـایمبارزینآندورهبـود.لذاحزببه
رهنمودهـایجوانـانخیـوهدرعـدمهمراهیباسـرداران
طوایـف،وقعـیننهادهوبجایآنازپتانسـیلهایموجود
رؤسـانهایـتبهـرهرابردهوآنهارابرضـداردویجنیدخان

میکردند. بسـیج
جوانـانخیـوهازعمومزحمتکشـانکهعمدتـًاناراضی
بودنـدنهایـتاسـتفادهرامیبردنـدوازنیـرویآنهـابـرای
کسـبقـدرتتـالشمیکردنـدوازسـویینیـزموقعیـت
ومقبولیـتخـودرادرهمراهـیبـاقـدرتمسـلطوبرتـر
یعنـیسوسیالیسـتهامیدانسـتند.درایـنشـرایطآنها
سـعیداشـتندبـابخشهایـیازمـردمکـهبـرایکسـب
شـرایطبهتـربـهصفـوفانقالبیـونمیپیوسـتندرهبـری
آنهـارابدسـتبگیرنـد.سـببپشـتیبانیحـزبازجوانان
خیـوهنیـزبـهمیـزانمحبوبیـتآنهـادربیـنبخشهـای
وسـیعیازمـردمازبکبرمیگشـت.همچنیـنانقالبیون
ازحضـورجریانهـایپـاناسـالمیزموپـانترکیسـمبـه
همـراهبـورژوازیملـیازبـکدربیـنجوانـانخیـوهآگاه
بودنـد.علیرغـمآن،حزبراههمکاریومشـارکتباآنها
رامدنظـرداشـت.حزببعدهابرایارتبـاطونفوذدرمیان
مـردممیبایسـتبـاجوانـانخیـوهوطوایفوسـرکردگان
نظامـیارتبـاطمعقـولومنطقـیپیشـهمیکرد.لـذاآنها
بـهدرسـتیاذعانمیداشـتندکـهتدریجًاایـننمایندگان
ورؤسـایتیرههـادرجریـانمدیریـتاجرایـی،تحتتاثیر
نیروهـایآنهـاقـرارخواهنـدگرفـتوایـندررونـدتعامـل

متقابـل،گشـایشهایمطلوبـیراپیـشخواهـدآورد.
»بولشـاکوف«، حاجـی هماننـد خیـوه جوانـان
»آهنگـروف«و»غـوچمأممدخـان«تـاپایـانعمـرخـودبا

تمـامسـعیوکوشـشدرهمراهـیبـانیروهـایانقالبـی
کوشـیدند.

بانـد بـا مـردم رویارویـی در قاطـع و مهـم مرحلـه
ضدانقالبـیجنیدخاندرژانویهسـال1۹1۹اتفاقافتاد.
اعتراضـاتدر»ییالنلـی«،»کهنـهاورگنـج«،»غونگـرات«
ودیگـرمناطـقوبخشـداریهاگسـترشیافـت.درعیـن
حـالکـهاعتراضاتدرحالـتطبیعیوآرامخـودبهپیش
میرفـتولـیدرنهایـتبـهشـوروشـوقخاصـیمبـدل

. گشت
در1۲ژانویـهیسـال1۹1۹نشـریهی»کارتراکسـیون«
چنیـننوشـت:»درخیـوهانقـالبشـروعشـدهاسـت،
درپاییـندسـترودخانـهیآمودریـا،ترکمنهـاییمـوت
آغـاز را علیـهجنیدخـانحرکاتـی ازبکهـا از بخشـی و
تصادمـات »ییالنلـئ و »اورگنـج« فواصـل در کردهانـد.
شـروع وضعیـت ایـن اسـت«6. جریـان در گسـتردهای
درگیریهـارانشـانمیدهـد.درآندورهبیشـترینثقـل
حرکتهـایاعتراضـیبـهدهقانـانترکمـنمربـوطبـوده
اسـتکهتوسـطجمعیازرؤسایمسـلحتیرههاوطوایف

میشـدند. رهبـری
گروههـایضدانقالبـیخـوارزمهـمکـمنبودنـد،آنهـا
حمایـت روحانیـون از طیفهایـی و مالـکان بـزرگ را
میکردنـد.ازطرفـیجنیدخـانهنـوزروابـطخـودرابـا
بـا او بـود، نگسسـته خارجـی و داخلـی ضدانقالبیـون
امیربخارا»سـیدعالمخان«وامپریالیسـتهایانگلیسـی
درآسـیایمیانـهازنزدیـکارتبـاطداشـت.درتابسـتان
سـال1۹1۹بیـنجنیدخـانوامیـربخـاراعلیهترکسـتان
شـورویعهدنامـهایمنعقـدگشـت،جنیدخانبراسـاس
همـانعهدنامـهازامیربخارادرخواسـتمقادیریسـالح،

تـوپوپـولکـرد۷.
نزدیکـی در کـه سـفید قزاقهـای مسـلح گروههـای
دریاچهیاورالمسـتقربودندازسـوارانمسلحجنیدخان
حمایـتمیکردنـد.انقالبیـونخیـوهضمـندرخواسـت
کمـکازدولـتاتحـادشـورویخواسـتارحمایـتواعزام

ارتـشسـرخشـدند۸. 
براسـاستقاضـایکمکیکهازجانـبمبارزینخوارزم
صـورتگرفتهبـود،دراوایلژانویهیسـال1۹1۹شـورای
پتروالکساندرسـکبـهشـوراینظامیمسـتقردرتاشـکند
درخواسـتیارائـهداد،درایـندرخواسـتجهـتحملـه
6ـ»اشتراکیون«1۹1۹-1۲ژانویه،شهرتاشکند.موضوعکهنهاورگنج.در

وضعیتمرکزرایونیامنطقهاست.

7ـازبکستانسس/اژ/مدآ،ف1۷،اوپای.۲۳۳،ال1۳0

8ـمالایامپآ،ف.اوپ،ا،ای.۹1،ال۲5.
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بـهنیروهـایجنیدخانتاییدیهخواسـتهبودنـد.»کارگران
خیـوهعلیـهجنیدخانحمـالتخـودراآغـازکردهاند.در
همـهینقـاطجنـگادامـهدارد.بـهمیـانمـاهیئتـیاز
جانـبمـردمآمدهاسـتودرخواسـتکمـکدارد.جهت
هیئـت اسـت۹«. الزم شـما اجـازهی آنهـا بـا همـکاری
اعزامـیخیـوهجهـتطـرحدرخواسـتخـودازحکومت
ترکسـتانبـاشـتاببـهشـهرتاشـکندروانـهشـد10.یکـی
ازرؤسـایترکمـنکـهبـانیروهـایجنیدخـانمیجنگید
شـخصیبـودبنـاممـالارازخوجامأممدافکهسرپرسـتی

ایـنهیئـترابـهعهدهداشـت.
شـورایحکومتیترکستاندرخواستکمکانقالبیون
خیـوهراتأییـدودسـتوراتیمبنـیبـرحمایتمسـلحانهاز

آنهاراصـادرکرد.
م.و.فرونـزههـم،چنینمینویسـد:»آغاز

قیاممسـلحانهشـروعخوبیاست،نباید
خاموششـود،لـزومهمگامسـاختن
مـوارد از انقـالب رونـد بـا آنهـا

اسـت«11. ضـروری
درپیدرخواسـتمردمفقیر
بـه برادرانـه کمکهـای خیـوه
آنهـادادهشـدودرپایـانمـاه
داوطلـب واحدهـای دسـامبر
ارتـش از بخشهایـی و ملـی
آزادکننـدگان مقـام در سـرخ
حـوزهی وارد خیـوه، نخسـت

شـدند. خـوارزم
»غـوچمأممدخـان«بعنوانیکی

ازسـردارانملـیطوایـفترکمـن،بـا
مخاطـبقـراردادنتمامـیفرماندهان
آزادی و رهایـی جهـت طوایـف،

زحمتکشـاناززیـرسـتمدسـتگاهجنیدخـان،همچنیـن
غـوچ داد. فراخـوان ملـی بـزرگ اتحـاد برپایـی بـرای
مأممدخـاندرپیامخـودبهبزرگانطوایـفوتیرهها،خود

»بلشـویک«خوانـد: یـک را
»مـناقبـالوآرمانخودرابرایهمیشـهباارتشسـرخ
پیونـددادهام«اودرایـنپیـامازتمامـیرؤسـایطایفههـا
کـهدرسـویاوبودندبرای»...مقابلهبادشـمنخلقهای
خیـوهونابودگـرسـرزمینخـوارزم...«1۲تقاضـایکمـک

9ـهمانجا،ف،6۲،اوب.ا،ای14۸،ال۹۲5.

10ـهمانجا،ف1۲۲،اوپ.ا،ای.۹1،ال۲5.

11ـسگمدآ.ف،6،110،ال.۹۷-۹4.

12ـک.محمدبردیاف1۹5۹،صفحه1۳۲.

کرد.اوآنهارابهحمایتازقشـونسـرخدعوتنمود.این
بیانیـهدرهمـانزمـانبـههمهیرؤسـایقبایـلوطوایف
رسـاندهشـد.درنتیجـههشـتفرمانـدهیبـزرگقبایلبا

افـرادخودبهارتشسـرخپیوسـتند.
در۲۲و۲۳ژانویـهسـال1۹۲0درناحیـهی»غـزوات«
و انقالبـیخیـوه نیروهـای بیـن درگیریهـایشـدیدی
جنیدخـانکـهازجانـبواحدهـایمسـلحقـزاقوضـد
انقالبیـونمـاوراءقفقـازحمایـتمیشـدند،شـروعشـد.
جنیدخانباصدهاسـوارمسـلحخودشکسـتخوردوبه
عمـقصحـراگریخـتودر۲۳ژانویهنیـزنیروهایانقالبی
خیـوهشـهر»بدیرکنـت«زادگاهاورابهتصـرفدرآوردند1۳. 
)بدیـرکنـتبانامفعلیتختهمشـهوراسـت(دردومفوریه
نیـزآخریـنخـانخیـوهتختخـودراتـرکگفت.

ازمتـواریشـدنگروههـایمسـلح بعـد
جنیدخان،کمیتـهیموقتپنجنفرهای
ازانقالبیـوندرخیـوهتشـکیلشـد.
درکمیتـهیانقالبخیـوه،دونفر
ازنماینـدگانجوانـانویـکنفـر
ازروحانیـونحضـورداشـتند.
مـالاراز و مأممدخـان غـوچ
خوجـهمأممـدافکهبـاارتش
را همـکاری بیشـترین سـرخ
داشـتهاندنیـزازدیگـراعضای

کمیتـهموقـتبودنـد.
انقالبـی کمیتـهی ریاسـت
خیوهراد.سـلطانمرادفبعهده
گرفـت.ویقبـاًلرئیـسکمیتـهی
جوانـانخیـوهدرپتروالکساندرسـک
بـود.ازطرفـیبسـتهبهشـرایطحاکم
لحـاظ بـه زحمتکشـان دوران، آن در
بـرای فقـدانقابلیتهـایمطلـوِبسیاسـی،فرصتـی
ایجـادکمیتـهینسـبتًامترقـیودمکراتیـکنداشـتند،
امـاعلیرغـمآن،ایجـادایـنکمیتـهیمردمـییکـیاز
واقایـعمهمزندگـیآنهابود،اساسـًابـرایایجادحاکمیت

شـوراییایـننخسـتینگامهـایآغازیـنبـود.
انقـالبسوسیالیسـتیروسـیهدرنـوعخودبـاانقالبی
کـهدرسـال1۹۲0درخیـوهبوقـوعپیوسـت)وانقالبـی
کـهچندمـاهبعـددربخـارارخداد(متفـاوتبـود.انقـالب
خـوارزمدرواقـعبـاهویـتکامـلانقـالبسوسیالیسـتی
بـا دموکراتیـک انقـالب یـک بلکـه نمیشـد شناسـایی
مؤلفههـاینسـبتًاوسـیعاجتماعیبودبانوعـیدگرگونی
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وازبیـنبـردننظـموسـاختارفئودالـی،کـهعمدتـًابرای
پایهریـزیسـاختارهایدمکراتیـکایجـادشـدهبـود.لـذا
رهبـریومسـاعدتهایانقالبیـونآنرابـاقـدریتفاوت
ازنـوعانقالباتبورژواـدمکراتیک،باچشـماندازیروشـن
روبـرومیسـاخت.اینانقـالبباهویتمردمی-شـورایی
میرفـتکـههمانندانقـالبسوسیالیسـتیاکتبرباشـد.
لـذابوجـودآمـدناینشـرایطبرایگـذاربهسوسیالیسـم
درخیـوهکمکشـایانیکرد.مـاخصلتایـنانقالبهارا
بـامشـخصهیانقالباتمردمی-شـورایینـاممیگذاریم.
البتـهنبایـدفرامـوشکنیـمکـهدرمناطـقعقـبمانـدهبا
قبیلهایکهبامناسـباتفئودالی سـاختارهایعشـیرتیـ
ادارهگشـتهاند،ایـنپیـروزیدرفقـدانکارگـرانصنعتـی
بومـی،ناشـیازپیروزیانقالبسوسیالیسـتیاکتبربود.
پیـروزیانقالبمردمـیدرخـوارزم،دارایاهمیتبین
المللیهمبود.درتابسـتانسـال1۹۲0»و.و.کوبیشـف«
چنیـنگفتهاسـت:»مـردمبزرگخیـوهدرسـرزمینخود
بـهیـکحرکـتانقالبیدسـتزدهانـد،ایـندگرگونـیدر
حوزهیشـرقمیانهبخشـیازیکحلقهیبهمپیوسـتهی
اجتماعیوجغرافیاییاسـت.اینانقالبسـرآغازیاست
بـرایرهایـیملتهـایآسـیاازقیـدامپریالیسـمانگلیس
کـهمناطقمشـرقزمینرابصورتبـردهواردراختیارخود

داشتهاند.
مـردمخیـوههماننـدانقـالبروسـیهوهمگامبـاآنوبا
رهنمودهـایتعیینشـده،نخسـتینرهـروانآنبودند.از
ایـنجهـتمـارهایـیواسـتقاللآنرابهعینـهمیبینیم.
بـه آنهـا تاریخـیهماننـد لحـاظ بـه مناطـقهـم دیگـر
مسـیرهایتعییـنشـدهگامنهادنـد...خیـوهیکوچکو
قهرمـاندرحکـمنخسـتینرهیافتـگانبودند.آنهـااولین
گروههـایاجتماعـیبودنـدکـهبـهحرکتهـایانقالبـی
پیوسـتندوهمچنیـناولیـنسـرزمینیبودندکـهازقیدو

بنـداسـتعمارواسـتبدادرهایییافتنـد«14.
انقالبیـونخـوارزم میـان در کـه شـرایطخودویـژهای
بـههمـراه داشـت وجـود ترکسـتان کمونیسـت وحـزب
بـا و شـوروی روسـیهی فدراتیـو جمهـوری مبارزیـن
رهنمودهایرهبرانقالب،بانظرداشـتمسـائلیهمچون
»عبـورهوشـمندانهبـهسوسیالیسـمبـانهایـتمتانـتو
خویشـتنداریودرعیـنحـالبـاتداومیتوأمبـاطمأنینه
درنهایـتهوشـیاری«ازضرورتهاییبودکـهدرنیازهای
خـاصآنزمـانودرچارچوببرنامههایمـدونآندوران

میشـد. دیـده
ویژگیهـایمتفاوتـیکـهدرانقـالبخـوارزمبـهچشـم

14ـاورگان»ایزوستیار«شایکتآسر.1۹۲0ایون۲۲

در رسـیده ظهـور بـه انقالبهـای شـکل بـا میخـورد
بیـنملتهـایروسـیهیشـورویبـهویـژهدرنـوعشـکل
یافتـهیدولـتترکسـتانخـودرامتمایـزمیسـاخت.لـذا
ایـندولـتیعنـیدولـتجدیـدخـوارزم،میبایسـتیبـا
مدنظـرقـراردادنویژهگیهـاوخصوصیـاتمنحصربهفـرد
تأسـیسمیشـد.لـذادربـدوامـرنیـزقـراربـرایـنشـد
کـهتنهـاحـزبمتحـدهیشـوراهابوجـودبیایـد،دقیقـًا
همـاننهـادیکـه:بـاصالحدیـدوزیرانپیشـگامخـوارزم
درچهـارمآوریـلسـال1۹۲0بـاتصمیمـاتیکپارچـهی
شـورایحزبـیبوجـودآمـدهبـود،دعـوتبـهتشـکیلآن
نیـزبراسـاسفراخـوانجمهـوریفدراتیوسوسیالیسـتی
روسـیهوهمچنیننمایندگانانقالبیونپیشـگامترکستان
akcوبـاابتـکارمبارزینخـوارزمبودکهبصـورتموقتدر
شـورایحکومتـیعضـوبودنـدایـننماینـدگانبـههمراه

جوانـانخیـوه،برگزیـدهشـدهبودنـد.
در و خیـوه شـهر در سـال1۹۲0 آوریـل در۲۷-۳0
نخسـتینکنگرهینمایندگاناتحادیهیخوارزم،تأسـیس
جمهـوریشـورویخلـقخـوارزماعـالمشـد.ایـنمصوبه
درحکـمقانـونخخسر/xxcpتصویـبشـد.ایـنکنگره
بـاحضـور و پیشـگام مبارزیـن پشـتیبانی و بـاحمایـت
انقالبیـونترکسـتانبرگـزارشـدولنیـننیزبعنـوانرئیس

افتخـاریکنگـرهمعرفیشـد15.

پیروزی انقالب در بخارا و 
تاسیس جمهوری سوسیالیستی

پیـروزیدولتشـورویعلیهمخالفانانقـالبدرداخل
وخـارجکشـوروفائـقآمـدِنسیاسـتهایملـیومترقی
درترکمنستان،درگسـترشحرکتهایآزادیخواهانهی
سـرنگونی بـا امـر ایـن داشـت. بسـزایی تاثیـر بخـارا
خاننشـینخیـوهوتاسـیسشـوراهایخـوارزم،بیشـتر

خـودرانمایـانسـاخت.
درتابسـتان1۹۲0،انقالبدربخاراگسـترش 
یافـتوشـدتاعتراضـاتعلیـهنظـاملحظـهبـهلحظـه
خدمـت بـه عمومـی فراخـوان طرفـی از گرفـت. اوج
اجبـاریهـمهیـچرغبتیبـهدنبالنداشـت.درتابسـتان
بـراه »چارجـو« در دهقانـان بـزرگ اعتراضـات 1۹۲0
افتـادودر۲۲ژوئـن1۹۲0فرمانـدار»چارجـو«بـههمـراه
هیئتـیازمقامـاتدولتـیبـهدروغخبـرحمایـتهمـه
جانبـهیمـردمترکمـنازامیـررااعـالمکـرد.درحالیکـه
از1۲هزارنیـروینظامـی،10هـزارنفـردرسـویاردوی
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انقالبیـونقـرارداشـتندآنهـادرموقعیتمطلـوبانقالبی
ودراوجشـوروشـوق،آمادهیقیامبودند.»محمدقلیچ«
و وتعمیـرات(»چارجـو« )انبـار،مخـازن کارمنـددپـوی
»نظرخـدراف«سـوزنباِنمنطقـهی»فـاراب«بـدونترس
وواهمـهبـهتبلیغـاتانقالبـیمشـغولبودنـد16.درپایین
مقامـات و ازبـک دهقانـان میـان بخـارا« »کهنـه دسـت
مناطـق در همچنیـن و گرفـت درگیریهـاشـدت امیـر
»ختـاب«و»ختیرچـی«وتمامـیروسـتاهایاطـرافآن،
مخالفتهایـیعلیهفراخـوانبهنظاماجباری،بـراهافتاد.
بـاجمهـوریشـوراهاروزبـه بـرایرویارویـی تـدارکات
امیریالیسـتهای جانـب از امیـر میگرفـت. شـدت روز
انگلیسـیتحریکشـدهودرتابسـتان1۹۲0برایمقابله
بـاشـوراها،بـافتـوایجمعـیازروحانیـونمحافظـهکار
همـراهشـد.اوقشـونخـودراسراسـیمهتجهیـزکـردو
ضمـندعـوتمـردمعلیـهشـوراها،فرامینجنگـیصادر

کرد.
در»کرکی«سـوارانمسـلحفئودالهـایترکمن،برضد
شـوراهایروستاییبسیجشـدند1۷.آنهابهاقداماتوسیع
تروریسـتیدسـتمیزدند.درمنطقهی»خوجـهغاال«در
چارجـو،هیئـتدیپلماتیـکجمهـوریخـوارزمدرحیـن
عبـوربهشـهرمسـکو،قتـلعامشـدند.در6ژوئـن1۹۲0 
افـرادپایـگاهنیرویهوایـیدرکیلومتر۸5شـهر»خاقان«
نیـزبـهطـرزفجیعـیبـهقتـلرسـیدند.درمیانـهیژوئـن
1۹۲0،انگلیسـیهاهـم۸0نفـرشـترسـالحومهمـات
امپریالیسـتهای کردنـد. بخـارا روانـهی افغانسـتان از
انگلیسـیعلیـهجمهـوریشـوراهااقدامـاتخصمانـهی
امیـر بـه را الزمـه هـای کمـک و داده انجـام زیـادی
میرسـاندند.اینکمکهاشـاملسـالحومهماتبود.در
عیـنحالآنهـادرکنارآن،امرسـازماندهینیروهایامیر
رانیـزبعهـدهداشـتند.تـاآنزمـان،حـدود۸0فرماندهی
انگلیسـیبـههمـراه۳00گاردسـفیدبـهسـربازانامیـر

آمـوزشدادهوبرنامههـایآنهـاراسـازمانمیدادنـد.
شـوراها ادارهی امیـر، خصمانـهی برخـورد علیرغـم
سـعیبرکنتـرلصلحجویانـهیامورداشـتآنهـاطرفدار
آرامـشبودهوتمهیداتـینیزبرایآنمنظورمیداشـتند.
بـرهمیـناسـاسبنابهپیشـنهادبرخـینهادهـایحزبی
وارگانهـایتـازهبنیـادشـوراهانظیـرپ.سوسپ،ب
اتحادیههـای از هیئتـی درجمـع وخکش ایک ام
ترکسـتان،»م.و.فرونـزه«و»س.زالیـوا«درمـاهمـارس
1۹۲0بـرایدیـداربـاامیـر،عـازمبخـاراشـدند.امـابـرای

16ـآ.بابهکُوواـرُولیچارجوسکیارگان...1۹6۳-ص1۳

17.ـمالایامپآ،ف.1۲۲،ُاپ.ای،ای.10،ال۲۲۳

حـلمسـائلوپیشـبردامـورمیـانآنهـانتیجـهیمطلوب
نشـد. حاصل

و ژوئـن1۹۲0،مقدمـاتالزمـهیسیاسـی پایـان در
اقتصـادیانقـالببـهانجـامرسـید.ایـنامـردرشـرایط
بهتـریصـورتگرفـتواعضـای500نفـرهیحـزببـه
مسـلطی نسـبتًا نیـروی از آن هـوادار هـزار ۲0 همـراه
برخـورداربودنـد.حـزبکمونیسـتبخـاراکـهدرچارجـو
مسـتقربـودبـهجنـگبیوقفـهتمایـلداشـت.نهـادفوق
آن درعضویـت و تأسـیسشـد در11سـپتامبر1۹1۹
»حسـنعلـیاف«»عبـاسعلـیاف«،»باشـیمسـردار«،
»آننـاگلـدی«،»آرتقراخمانوف«،»مومـنخوجا«،لقمان
خوجایـف«حضورداشـتندوهمچنیـن»عبدالقالیتوف«،
»آ.یولداشـوف«،»ارگـشغـارا«،»اوسـتاعبـاس«،»روزی
کل«وازپیشـگامانزنترکمـن»عایشـهآتایـوا«نیـزدران

بودند. عضـو
درچنینشـرایطیانقالبیـونبخارابـهوضعیتموجود
اهمیـتخاصـیدادهوقیـاممسـلحانهعلیـهامیـررادر
دسـتورکارخودقـراردادنـد.روزنامـهی»آزادی«دربخارا،
قاطبـهیتودههـایانقالبـیراعلیـهسیسـتمفئودالـیبه

نبـردقاطعانـهفراخواند.
حـزبدرچنیـنشـرایطیبـرایپیـشبـردناهـداف
بـزرگانقالبـیمیبایسـتیمالحظـهیتمامـینیروهـاو
آنهـادر بالقـوهرابررسـیمیکـرد.همچنیـن اهرمهـای
نـوعمواجـهبـاچپگرایـاِن»بخارایجـوان«ونـوعتعاملبا
نیروهـایانقالبـِیخارجازحـوزهیامیرنشـینونیروهای
قـرار مدنظـر را هماهنگیهـا بیشـترین منطقـه، درون

میدادنـد.
حـزب چهـارم کنگـرهی 1۹۲0 آگوسـت 16-1۸ در
درشـهرچارجـوبرگـزارشـد.درایـنکنگـرهنماینـدگان
»چارجـو«،»خاقـان«،»کرکی«،»ترمذ«،»سـاقار«ودیگر
نماینـدگانمناطـقشـرکتداشـتند.درمصوبـاتکنگـره
۸6نماینـده،دارایحـقرأیو۲4مشـاورنسـبتبـهروند
آنمشـارکتداشـتندبـهغیـرازنماینـدگانکنگـرهنیـز
جمعـیازاهالـیچارجـووروسـتاهایاطـرافآنحضـور
داشـتند.درایـنکنگـرهقیـاممسـلحانهعلیـهامیـرمـورد

تصویـبقـرارگرفـت.
ادامهدارد!
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 فصل اول

 علم سنتی تاریخ در مورد تاریخ قوم شناسی 
ترک های باستان

 ریشه علم سنتی تاریخ و اثر آن روی تاریخ نویسی 
برای اقوام غیر اروپایی

 نوشته ی: میرفاتح زکیف
 ترجمه ی:  دکتر رحمت قاضیانی

کـه شـده صحبـت بارهـا  مترجـم: مقدمـه  
محوریـت بـه تاریـخ علمـی نوشـتن بـا اروپائیـان
اروپـا،ریشـهتمـامعلـوم،فلسـفهریاضیـاتوغیـره
رااروپـافـرضکـردهباقـیملـلرابربـرخواندنـد.
آنهـاتمـاماروپـارافقـطمتعلقبـهاروپائیـانمعرفی
کـردهوحتـیآسـیایمرکـزیوتـاشـرقسـیبریرا
محـلسـکونتاولیـههندواروپائیـانوهندوایرانیان
فـرضکـردهوتبلیـغکردنـدکـهبربرهـابعـداآمدهو
آننقـاطرااشـغالکـردهومردمانآنجاراآسـیمیله
کردهانـد.درنتیجـهحـقخـودمیدانندکـههروقت
الزمشـدبـهآننقـاطیـورشبـردهوصاحـبملـک
اولیـهخـودبشـوند.یـکنمونـهآنـرادرآذربایجـان
وجنـگارمنسـتانوترکهـایآذربایجـانمشـاهده
میکنیـم.البتـهدرجاهـایدیگـرهـمنمونـهایـن
طـرزفکردیدهمیشـود،همانگونهکـهاوائلانقالب
مهاجـر کـهشـما میشـد گفتـه ترکمنهـا بـه ایـران
هسـتیدوبایـدبهمحـلزندگیاولیهخـودبرگردید.
لـذامـنایـنمطالبمربـوطبهعلـمتاریخسـنتیو
اوروسـنتریکواثـرآندرمـوردتحقیـقتاریـخملـل
غیـراروپائـیاثـرمیـرفاتـحذکیـفراترجمـهکـردم
تـامعلـومشـودچـراجوانـانمـابایـدتاریـخمربـوط
و رابطـورریشـهایبخواننـد وترکمنهـا بـهترکهـا
دریابنـدکـهترکهـاوترکمنهافقـطدامـدارنبودهاند
وریشـهتاریخـیبسـیارعمیـقدارنـدوخودباعـث
بوجـودآمـدنتمدنهـایبزرگـیشـدهاندودرعلـوم
وفنـونباعـثتغییـراتمهمـیدرجهـانبودهانـد.

ر یشه تــــرک ها و تاتــارها
 قسمت اول

 ریشه ترک ها
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را اروپائـی ملـل بـه تمرکـز بـا تاریـخ علـم بـه مـا
نـوع یـک اروپائـی مرکزیـت مینامیـم. سـنتی تاریـخ
نـژادپرسـتیدرنظـرگرفتـهمیشـود.وقتیانسـانهای
اروپائـیازنظـرعلـموتکنیـکازمرزهـایحکومتهای
جهانـی سـطح در و کـرده پیـدا گسـترش فئودالـی
بصـورتیـکقومپیشـرفتهدنیائیمطرحشـدند)س،
ن،آترانووسـکی1۹6۷،1۹(،مسائلیدرموردتاریخو
وضعیـتمدرناروپائیهاودرسـطحوسـیعتروضعیت
دانشـمندان آمـد. بوجـود هندواروپائـی مردمـان
اروپائـی انسـانهای مسـائل طبیعـی بطـور اروپائـی
مسـائل زمینـه پیـش بطـور و میکننـد مطالعـه را
اروپائیهـارادرنظـرمیگیرنـدومسـائلمردمـاندیگـر
رادرمرحلـهدومقـرارمیدهند؛بنابرایـنبطورطبیعی
مرکزیـتاروپائـیواوروسـنتریزمرشـدکـردهوتدریجـا

موقعیـتخـودرادرعلـمتاریـختقویـتکـرد.

اوروسـنتریزم)مرکزیـتاروپائـی(یـکعلـمنیسـت
وسـعت در و اروپائیهـا بـرای ایدئولـوژی یـک بلکـه
بیشـتربـرایهندواروپائیهـااسـت.هـدفایناسـت
کـهثابـتبکننـدکـهاروپـاازهمـانابتـدابـهاروپائیان
فقـط آسـیا قسـمتهای بیشـتر در و دارد تعلـق
هندواروپائیـانزندگـیمیکردهانـدوانسـانهایغیـر
هندواروپائـیخیلـیبعدهـابـهمرزهـایکنونـیخـود
آمـدهوزندگیراشـروعکردهاند.برایاوروسـنتریزمها
)مرکزیـتاروپائـی(تمـامدنیـادراطـرافاروپـا،بربـر

هسـتند.
نتیجـه )در زبانهـا خالصـه بطـور زیـر بنـدی رده
مردمـان(وابسـتهبـهخانـوادههندواروپائـیرانشـان

میدهـد.
مردمـان کـه هندوایرانیهـا: و هندیهـا گـروه :)1(
وزبـانهنـدی،بیهـاری،بنگالـی،ماراتـی،سـندیو

غیـره
تاجیکهـا، فارسـها، شـامل ایرانیهـا: گـروه :)۲(
پشـتوها،بلوچیهـا،تاتهـا،طالشـیها،اوسـیتیها

وخیلـیاززبانهـایناحیـهپامیـر.
فرانسـویها، شـامل رومانسهـا: گـروه :)۳(
پرووانـس ناحیـه مردمـان )مترجـم: پروونکالهـا

گالیسـیها، کاتالونیهـا، اسـپانیائیها، فرانسـه(،
مولداویهـا رومانیائیهـا، ایتالیائیهـا، پرتقالیهـا

آنهـا. زبانهـای و مردمـان
)4(:گـروهژرمنها:شـاملزبانملتانگیسـیها،
سـوئدیها، لوگزامبـورگ، هلندیهـا، آلمانیهـا،
یدیشهـا ایسـلندیها، نروژیهـا، دانمارکیهـا،
صحبـت اروپائـی یهودیهـای کـه زبانـی )مترجـم:
زندگـی اروپـا شـرق قسـمت در بیشـتر و میکننـد

میکننـد(.
)5(:گـروهبالتیـک:شـامللیتوانیهـا،التوینهـا

وزبانشـان. مردم
بلغـاری زبـان شـامل اسـالویکها: گـروه :)6(
کرواتهـا، سـربها، کالدونیهـا، دانـوب(، )ناحیـه
روسهـا، اسـلواکها، لهسـتانیها، چکهـا،

بالروسهـا. و اکراینیهـا
و هنـد گروههـای گروههـا، ایـن بـر عـالوه )۷(
یونانیهـا و آلبانـی ارمنـی، زبانهـای اروپائـیشـامل

اسـت. هـم
دانشـمندان ناشـناس زبانهـای مطالعـه در
هندواروپائـی،بـدونتوجیـه،آنهـاراهـمجـزوزبانهای
آسـیای در کـه تخارهـا مثـل آوردنـد، هندواروپائـی
مرکـزیدرقـرناولقبـلازمیـالدزندگـیمیکردند.
دانشـمندانآلمانـیبطـورمصنوعـیآنراجـزوگـروه

کردهانـد. ذکـر ایرانـی زبـان
زبانـی و اتنیـک ترکیـب مـورد در دقیـق مطالعـه
هیتـو-لووینهـا)hetto-Luvian(کـهحـدودقرنهای
1۳-14قبـلازمیـالددرناحیهمرکزوشـمالآسـیای
)phrygian( فیریژیهـا میکردهانـد، صغیرزندگـی
ازمیـالد قبـل اول اوائـلهـزاره و کـهدرهـزارهدوم
تراسـیها میکردهانـد، زندگـی صغیـر آسـیای در
در میـالدی ۳-6 قرنهـای در کـه )thracians(
قسـمتشـمالیشـبهجزیـرهبالـکانونیزدرقسـمت
scyth- اسـکیتیها صغیـر، آسـیای غربـی )شـمال
،)alansَ( آالنهـا ،)sarmatian( سـارماتها ،)ians
،)sogdians( سـغدیها ،)Kushans( کوشـانها
خـوارزم)kwarezmians(،پارتی)Parthians(وغیره
بـدوندالیلقابلقبولجـزهگـروههندواروپائیآورده

شـدهاند.
دربیـنمردمـانغیـرهندواروپائـیهنـوزبـهانـدازه
کافـیتاریخدانومتخصصزبانشناسـیوجودندارد.
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تاریـخوزبـانایـنانسـانهافعـالبطـورناقـصمطالعـه
شـدهاسـتودرمـورداینبیانـاتونتیجـهگیریهای
بـدونپایـهدرتقسـیمبنـدیاقـواماعتراضـاتقـوی
وجـودنـدارد.تاریـخدانهـاوزبانشناسـانفین-اوغـور
فهـم در سـعی طبیعـی بطـور تـرک و )finn-ugric(
آموزههـایاسـاتیدهندواروپائـیخودکردهاندوسـعی
داشـتهاندکـهبـایافتههـایجدیـدازمردمـانخـود،
ایـن بـه زیـاد آنهـا بکننـد. بیشـتر را اطالعـاتخـود
اعتقـادنداشـتندکهاسـاتیدآنهااشـتباهکردهباشـند.
بعدهـادرنیمهدومقرن1۹وبعلتمطالعاتگسـترده
منابـع،دانشـمندانغیرهندواروپائـیدرککردنـدکـه
دانشـمندان توسـط شـده اعـالم نتایـج از بسـیاری
)Ethnogenesisٍ( اتنوژنـز مـورد در هندواروپائـی
مردمـاندیگـربـاواقعیـتجـوردرنمـیآیـد.)س،آ،
Eurocen- اوروسـنتریم خطـرات از )آرتانوفسـکی(
trism(درآندورهنوشـتهاسـت.درنیمـهدومقـرن
خطـرات مـورد در A,L,Gercen)گرسـن ل، )آ، 1۹
بـورژوازیاوروسـنتریزموگسـترشآنتوجـهکردهاند.
متالشـیشـدنافـکاراوروسـنتریککـهدرقـرناخیر
بطـورکامـلهمـهگیـرشـدهبـودبـهایـنمعنیاسـت
کهدنیابامفهومیکسـانشـدنتاریخانسـانهاوتوسـعه
فرهنگـیآنهـاشـکلدیگـریبخـودمیگیـرد)ن،س،

)1۹6۷،۷ آرتانووسـکی
یکـیازچهرههـایمنفـیایدئولـوژیاوروسـنتریزم
ایـناسـتکـهدربیـندانشـمندانزیـادیگسـترش
پیـداکـردهاسـت.ازنظردانشـمنداناوروسـنترمحل
،)Finno-ugrians( -اوغریهـا فیـن زندگـی اولیـه
و آلتـای ناحیـه در را فنالندیهـا و مخصوصـاهونهـا
آسـیایمرکـزیمطـرحکردهانـد. و کوههـایسـایان
مخالفـت موضـوع ایـن بـا فین-اوغـری دانشـمندان
کـردهوثابـتکردهانـدکهمحـلزندگیاولیـهآنهااروپا
بخصـوصناحیهجنگلـیاورال-ایتلبودهاسـت.باین
طریـقباعـثناراحتـیمعتقدینبـهایدهاوروسـنتریزم
شـدهاند،چـونآنهـامعتقدنـدکـهاروپـافقـطبـهآنهـا

دارد. تعلـق )هندواروپائیهـا(
ترکولوژیسـتهابـرایمـدتطوالنـی،باراینفشـار
تـرکانسـاکنآسـیایمرکـزیبودهانـدراتحمـل کـه
بـاور ایـن بـر تورکولوژیسـتها از بسـیاری و کردهانـد
هسـتندکـهخانـهاولیـهاجـدادآنهـاآسـیایمرکـزی
اسـتودرحدودقرنسـوممیالدیدرزمانمهاجرت

بـزرگآنسـانهابـهاروپـاآمدهانـد.
خیلـیزودتاریخدانهایترکدرسـتنبودنافسـانه
دیگـریراثابـتکردنـدوآناینکهبنابـهعقیدهآنهائی
کـهشـدیدااوروسـنترزیمهسـتند،معتقدندکـهترکان
فقـطملـتدامداروصحراگـردهسـتندونمیتواننداز
خـودمواظبـتبکننـدواحتیاجـاتخـودرابرطـرف
نماینـد،لـذامجبورندبهمردمانسـاکندرهمسـایگی
حملـهکـردهوآنهـاراغـارتبکننـدوزندگـیآرامـیرا
بـهآنهـااجازهندهنـد.براسـاسهمیناعتقادافسـانه
دیگـریبمیـانمـیآیـدوآننقـشپیشـروندهمردمان
هندواروپائـیوتبدیـلآنهابـهیکجانشـینی.درضمن
ثابـتشـود کـه اسـت ایـن بررسـی و تحقیـق اولیـن
کـهتـرکاندربسـیاریازنقـاطاوراسـیاخیلـیقبـل
ازدوراناخیرمـازندگـیمیکردهانـدوباعـثبوجـود

آمـدنفرهنگهـایپیشـرفتهایبودهانـد.

اوروسنتریزم و سیاست استعماری
همانطـورکـهدربـاالگفتـهشـدعلـماوروسـنتریک
سـنتیتاریـخبـاایـنهدفکـهتاثیـرمردمـاندیگردر
تاریـخراکوچـکنشـاندهنـدبوجـودآمـده،درعیـن
بـا کسـانی اوروسـنتریک دانشـمندان بیـن در حـال
وطـنپرسـتیافراطـیوجـوددارنـدوازاینعلـمبرای

سیاسـتاسـتعماریسـودبردهانـد.
همانطـورکـهآقـایس،ن،آرتانوسـکیبیـانکـرده
کاپیتالیسـتهایاروپائـیپسازپیشـرفتدرنیروهای
تولیـدیبـرخـورداتنیـکراافزایـشدادنـدوپایـهای
برایسیاسـتهایاسـتعماریوتئوریبرتـریاروپائیان

رارایـجکردنـد)س،ن،آرتانوسـکی1۹6۷-1۹(
دانشـمندان از برخـی افراطـی پرسـتی وطـن
اوروسـنتریک،دربعضـیازنقـاطبـهشـوونیزمنسـبت
اوروسنتریسـم ایـن اسـت. شـده تبدیـل دیگـران بـه
کـه بکنـد ثابـت اسـت کـرده سـعی شـده، سیاسـی
ایـنمناطـقکـهمسـتعمرهشـده،قبـالمحـلزندگـی
مناطـق آن فعلـی، سـاکنین و بـوده هندواروپائیـان
ازدسـتهندواروپائیـانخـارج وحملـه بـاجنـگ را

کردهانـد.
مشـخصشـدهاسـتکـهاسـتعمارگرهابدوطریـق
میتواننـدمناطـقاسـتعماریرادرخـودحـلکننـد.
طریقـهاول:نگهداشـتنمردمانسـاکندرآنمناطق
سـرمایههای از اسـتفاده بـرای آنهـا از اسـتفاده و
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مـادیآنمناطـق.طریـقدوم:نابـودکـردنمردمـان
بـا اسـتعماری مناطـق کـردن سـاکن و مناطـق آن
مردمانکشـورهایاستعماری.سیاسـتروشدومدر
کشـورهایاسـتعماریازطریقتئـوریمهاجرتقابل

تعریـفوانجـاماسـت.
علـمتورکولـوژیکـهتحـتنظـراوروسـنتریزمرشـد
کـردهمعتقداسـتکـهتـرکاندردورانمهاجرتبزرگ
انسـانیبـهناحیـهشـمالدریایسـیاه،قفقاز،دشـت
اورال-ایتـل،آسـیایمرکـزیوسـیبریغربـیآمدهاند
هندوایرانیهـا نواحـی ایـن تمـام در آنهـا از قبـل و

بودهانـد. سـاکن
)پایتخـت دوشـنبه بینالمللـی سـمپوزیوم در
مسـائل مـورد در کـه 1۹۷۷ سـال در تاجیکسـتان(
تاریخـیآسـیایمرکـزیدراعصـارباسـتانیبحثبود
)هـزارهدومقبـلازمیـالد(تحـتمدیریتکمیسـیون
مـورد در همـکاری بعنـوان –هندوسـتان شـوروی
مطالعـاتاجتماعـیهمکاریهـایبیـنالمللـیبـرای
مطالعـاتفرهنـگدرآسـیایمرکـزیتحـتنظـارت
آکادمیعلومشـورویویونسکوبرقرارشد.سمپوزیوم
بـهایـننتیجـهرسـیدکـهدرهـزارهدومقبـلازمیـالد
مردمـانهنـدایرانـیدرنواحـیآناطولـی،خاورمیانـه،
هندوسـتانتـامـرزچیـنظاهـرشـدندوایـنمدرکـی
بـودکـهدراینسـمپوزیومبعنوانشـاهدپیشـرفتهای
گرفتـه نظـر در مناطـق آن در انسـانها اجتماعـی
شـدکـهبـهمردمـانهـزارهاولقبـلازمیالدمربـوط
تمـام در .)Ethnical problems,1981,20( میشـد
صحبتهـایایـنسـمپوزیومتاکیـدبـرایـنبـودکـه
درهـزارهدومقبـلازمیـالدتمـامآسـیایمرکـزیبـه
مردمـانهندوایرانیتعلقداشـتهاسـتوقبـلازقرن
6-۷میـالدیهیـچاثریازتـرکاندرآنمناطقنبوده
اسـت.ازکارهـایدیگـرشـاخهاوروسـنتریکایـنبود
کـهثابـتکننـدکـهبعـدازقـرن6-۷میـالدیتـرکان
بصـورتدامـداردرآنمناطـقظاهـرشـدندومردمان
بـافرهنـگقـویهندوایرانـیآنمناطـقراتبدیـلبـه
و قفقـاز در اوروسـنتریکها بعقیـده بـاز کردنـد. تـرک
آسـیایصغیـربطورظاهـرترکهافقطدرقـرن11پیدا
شـدهومردمـانآنمناطـقراتبدیلبهتـرککردهاند.
گسـترشتئـوریمهاجـرتکـهتـرکانراسـاکنین
بومـیمحلزندگیشـاننمیدانندوآنهـارامهاجرینبه
آنمنطقـهمیداننـدوبـادالیلمختلفبیـانمیکنند.

چنـد بـه را تئوریهـا ایـن ترکولوژیسـت دانشـمندان
دلیـلقبـولمیکننـد،بـرایاینکـهآنهـااعتقـادپیـدا
کردهانـدکـهمرکـزتمـدناروپااسـتوبقیـهدراطراف
آنوسیاسـتمدارانآنکشـورهاایـنسیاسـترابـاور
کردهانـد.بـرایایجـادیـکتاریـخاتنیکواقعـیبرای
ترکهـا،مطالعـهنبایـدازطریقتئوریهایاوروسـنتریک
واوروهندوسـنتریکانجـامشـود.بلکـهبایـدتوجـهبه
تاریـخاتنیـکاصلـیمردمـانتـرکصـورتگیـردوبـا

نتایـجمطالعـاتاوروسـنتریکهامقایسـهشـود.

 آیا ترک ها غیر تاریخی هستند؟
درطلـوععلـمفلسـفهوتاریخ،انسـانهایمشـخص
تاریخـی،باسـتانی،قدرتمندوسـرورومردمـانجوان
تاریخـی،کـمتجربـهوعقـبمانـده بـاسـابقهکـم و
پیـدا کسـانی دانشـمندان بیـن شـدهاند. شـناخته
شـدندکـهبـاایـنتقسـیمبنـدیموافـقنبودنـد.در
نتیجـهدکترینـیدرنظرگرفتنـدکهعنـوانپلیژنیزم
بخـود monogenism مونوژنیـزم و polygenism

گرفـت.
اسـت یونانـی کلمـهای ژنیـزم: پلـی دکتریـن
از را انسـانها .)genesis: origin- ,poly:meny(
نژادهـایمختلـففـرضمیکنـدکـهاجـدادمسـتقل
وجـداازیکدیگـردارنـد.نژادهـایمختلـفبظاهـربـه
انـواعمختلفـیازحیوانـاتتعلـقدارنـدوازانسـانهای
و خاکـی ازکـره مختلفـی نقـاط در مختلـف اولیـه
مسـتقلازنژادهـایدیگـررشـدمیکننـد.پلـیژنیزم
بصـورتریشـهایبـرایانواعایدههـاینژادپرسـتانه،
ازقبیـلتفاوتهـایبیولوژیـکوعدمتسـاویدرفهم

نژادهـاومردمـانمختلـفبـاوردارنـد.
مسـائل مطالعـه در ژنیـزم پولـی ایـده حامیـان
انسـانهای بـه را مردمـان نژادشناسـی و اتنوژنیـک
تاریخـیوانسـانهایبـدونتاریـختقسـیممـیکننـد.
تـر باسـتانی بسـیار آنهـا بعقیـده، تاریخـی مردمـان
هسـتندوقبـلازدیگـرانبوجـودآمدهانـد،درتولیـد
تاریـخفعـالبودهانـد،آنهـاخیلـیبـاتجربـههسـتند
ودربوجـودآوردنآنواسـتمرارکشورشـانبـاتجربـه
وتوانـاوبـزرگهسـتند.مردمـانغیـرتاریخـیبظاهـر
تولیـدمـواد وتجربـه آمدهانـد بقیـهبوجـود از دیرتـر
ندارنـد. قبـول قابـل درحـد را خـود احتیـاج مـورد
تاریـخ تولیـد بـهشـرکتدر مربـوط آنهـاهنوزاعمـال
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رابـهاجـرانگذاشـتهاند،چـوندائـمدرحـالحرکـت
لـذا بسـازند، را خـود کشـور نمیتواننـد و هسـتند
تاریخـی ملتهـای کـه ایاالتـی و کشـورها در آنهـا
ن، )ل، بعقیـده میکننـد. زندگـی آوردهانـد بوجـود
گومیلیـف()L.N.Gumilev(،اوروسـنتریزم،مردمان
غیراروپائـیرابـدونتاریـخوعقـبمانـدهمـینامنـد
ژنیـزم پلـی دکتریـن .)L,N,Gumilev,1993,23(
توسـطدانشـمندانپیشـرومعتقدبـهمونوژنیـزممورد

میگیـرد. قـرار مخالفـت
Monogenism,Gr,Mono,one,unifo(مونوژنیـزم
rm.—genesis,origin(،اصـولاینایدهریشـهتمام
انسـانهارایکیمیداندوآنهاراخویشـاوندمیشناسـد.
واحـد نـژاد یـک مـدرن انسـانهای درمونوژنیـزم،
هسـتند)هموسـاپینسhomosapience(ونژادهـای
انسـانیبصـورتتقسـیماتگونههایداخلـیدرنظر
گرفتـهمـیشـوندکـهبعلـتزندگـیدرنقـاطمختلـف
جغرافیائـیازهـممتفـاوتشـدهاند.مونوژنیـزمثابـت
میکنـدکهتمـامنژادهـایانسـانیزادوولـدمیکنند
تانسـلهایبـاروربوجـودبیاورند.)انسـیکلودیبزرگ
 Great Soviet Encyclopedia ”BSE“,3rd شـوروی
در مونوژنیـزم کنندههـای پشـتیبانی )re.V,16,526
مطالعـهمسـئلهتقسـیمنژادهـامخالـفتقسـیمآنهـا
غیـر هسـتند. غیرتاریخـی و تاریخـی نژادهـای بـه
کـه انسـانی گروههـای بـه )unhistorical( تاریخـی
بخصـوص معمـوال، میکننـد، زندگـی اسـتپها در

آقـای بیاناتـی بـرضـدچنـان میشـود. گفتـه تـرکان
نـژاد "هیـچ کـه میدهـد توضیـح گومیلیـف( )ل،ن،
معیوبـیوجـودنـدارد"ووقـتآنرسـیدهاسـتکهدر
مـوردتفکـرفرومایگـیمردمـاناسـتپهاتجدیـدنظـر
شـودودرمـوردتعصـباوروسـنتریزمکـهتمـاممـردم
دنیـایخـارجازاروپـارابربـرخطـابمیکننـدتغییـر
عقیـدهدادهشـود)ل،ن،گومیلیـوف،1۹۹۳،۳1۹(.
دنیـا "در میگویـد )G,Lessing( لسـینگ ج، آقـای
هیـچگـروهانسـانیوجـودنـداردکـهبـهآنهـاتوانائـی
گرسـن ای، آ، باشـد. شـده داده دیگـران از بیشـتر
)A,E,Gersen(یادداشـتکردهاسـت"درتاریخهیچ
گـروهانسـانیوجـودنـداردکـهبتـوانآنهـارااحشـام
بحسـابآوردوهیـچگـروهانسـانیوجـودنـداردکـه
بتـوانآنهـاراشایسـتهنخبـهبـودندانسـت؛ بنابرایـن
مونوژنیـزمبـهشـباهتهاینژادهـاومردمـانمـدرن
بـاصفتهـایمختلـفوقابـلدفـاعوزبانهـایتاریخـی
کـهبهیـکزبـانمشـترکاجـدادیمربوطمیشـود.با
درنظـرگرفتـنموضـوعفـوقمیتـوانگفتکـههیچ
قومـیتنها"غیـرتاریخی"نیسـت؛بنابرایـنهرقومی
تاریـخاتنیـکخـودرااززمانهایخیلـیقدیموبخاطر
نیاوردنـیکـهطریقـهیافتـنپیشـرفتآنهـا،مطالعـات
سـختوپیچیـدهالزمداردبایـدپیـدابکند.کسـانیکه
تاریـخترکهـارااززمـانظهـورآنهـادرآسـیایمیانـه
یعنـیازقـرن6میـالدیمیداننـدوتاریـخبلغار-تاتـار
رااززمـانتشـکیلکشـوربلغارهـامیداننـددراشـتباه

 کوچ ترکان
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هسـتند؛مثالای،گ،آلیفAliev تاریخآذربایجانرا
ازقرونوسـطامیدانـدکهمورداعتراضدانشـمندانی
کـهتاریـختـرکانراازخیلیقدیممیداننـدقرارگرفت. 
)I,G,Aliev,1988,56-76(بنابرایـن،تمـاممردمـان،
همچنیـنترکانمشـمول)مردمـانتاریخی(میشـوند
ومردمـانبـدونتاریـخبحسـابنمـیآینـدومـاحـق
داریـمکـهدرمـوردتاریـخقدیمـیوباسـتانیتـرکان
مطالعـهبکنیـم)مترجـم:درزمـاناسـتالیننقانونـی
گذاشـتهشـدهبودکهمطالعـهدرموردتاریخباسـتانی

ترکهـا،ممنـوعشـدهبود(.

علم تاریخ سنتی در مورد ریشه اتنیک ترکان

کلمـهتـرکدرحـالحاضـربـادومعنـیبـکاربـرده
یـک در دیگـری، و محـدود معنـی یـک در میشـود،
معنـیوسـیعتـر.درمعنـیمحـدود،فقـطبهکسـانی
اندواتنونیـم"تـرک"دارنـد)مترجـم: مـیگوینـدکـه
اندواتنونیـمبـهاسـموعنوانـیمیگوینـدکهیـکقوم
خـودرابـاآنمعرفـیمیکنـدواکسـواتنونیماسـمی
اسـتکـهملتهـایدیگـر،یـکقـومرابـاآناسـمصدا
میکننـد(.دریـکمعنیوسـیعتر،تمـاممردمانیکه
ترکـیصحبـتمیکنند،ولـیاندواتنونیمتـرکندارند
وبـهاسـامیدیگـریخوانـدهمیشـوند،گفتهمیشـود.
درعلـمتاریـخسـنتیوقتـیدرمـوردریشـهاتنیـک
تـرکانصحبـتمیشـود،درمعنـیمحـدوداسـتفاده
میشـود.تاریـخاتنیـکترکهـافقـطاززمانیکـهترکان
درقـرن6میـالدیخاقانـاتتـرکرابوجـودآوردنـد
تـرک پـره تاریـخ مـورد در وقتـی میشـود. مطالعـه
صحبتمیشـود،بیشـترتاریـخهونهامطرحمیشـودو
گفتـهمیشـودکـهریشـهاتنیکآنهـابهقرنسـومقبل
ازمیـالدمربـوطمیشـود.ولـیدرمـوردقبایـلدیگـر
تـرککـهخیلـیقبـلازایـنتاریـخزندگـیمیکردنـد
گومیلـوف گفتـه بـه بنـا نمیکننـد. ومطالعـه بحـث
حتـیدرمطالعاتـیکهگفتهمیشـودمخصـوصتاریخ
نمیشـود مطالعـه سیسـتماتیک بطـور اسـت، ترکهـا
و میشـود بحـث خالصـه و گـذرا حالـت در فقـط و
باعـثمیشـودکـهازمنابـعمربـوطبـهتاریـخترکهـا،
اسـتفاده نتـوان توپونیمـی و اتنیکـی بررسـیهای
کـرد)گومیلـوف،ل،ن،1۹6۷،6(.درکارهـایدیگـر
بیشـترمطالعـات کـه تـرکانسـعیشـده بـه مربـوط

محـدودبهتاریـخنظامی،سیاسـیواجتماعیباشـد.
تـرکان، قومـی بررسـی و اتنیـکال تاریـخ مـورد در
انجـام دقیـق بطـور بررسـیها کـه نشـد داده اجـازه
قـادر ایـنچنینـی مطالعـات فقـط درضمـن شـود.
را تـرکان باسـتانی و تاریخـی بـودکـهریشـه خواهـد
روشـنکنـد.دربررسـیقـومشناسـی،ریشـهتـرکان
رابـههونهـانسـبتمیدهنـدودرمـوردارتبـاطریشـه
قومـیتـرکانبـااقـوامدیگرتـرکهیچبررسـیصورت
امپراطـوری تـرکان کـه نقاطـی در مثـال نمیگیـرد؛
زندگـی قبایلـی آوردهانـد، بوجـود را بزرگـی هـائ
مشـترک قومـی نـام آنهـا مردمـان کـه میکردهانـد
،)scythian( اسـکیتها ،)cymmer( سـیمر مثـل
یـا و )Alans( آالنهـا ،)sarmetians( سـارماتها
آس)Ases(،داشـتهاند.عالرغـماینکـهتاریخدانهـای
باسـتانیاسـامیبـاالرابیشـتراسـامیوعنوانهـای
مختلـف زبانهـای بـا مردمانـی سیاسـی،جغرافیائـی
کـهتـرکانهـمشـاملآنهـابـودهمیداننـد،علـمتاریخ
سـنتیایـناسـامیرافقـطمردمـانایرانـیوحتـی
بیـن در میکننـد. معرفـی )Ossetian( اوسـتیین
مردمانـیباسـتانیکـهتوسـطهمسـایگانبـااتنونیـم
آسهـا و آالنهـا سـارماتها، اسـکیتها، مشـترک
بطـور زبـان تـرک مردمـان وجـود میشـوند، نامیـده
کامـلردمیشـود.بنظـرآنهـاترکهـابظاهـردرآسـیای
مرکـزیودرآلتـایودرقـرون6-5میـالدیازدرون
قـومهـونبوجـودآمدهانـدودوامپرطـوریبـزرگرا
بوجـودآوردنـد،اولـیخاقانـاتتـرکاولوخاقانـات
تـرکدومودرقـرن۹-۸میـالدیناپدیـدشـدندوتنها
کاریکـهکردنـد،انتقـالزبانوآتنونیمتـرکبهخیلی
ازملـلمختلـفکهخلـفوفرزندانآنهـانبودند،بوده
اسـت.)گومیلـوف،1۹6۷،41(بنابرایـنعلـمتاریـخ
سـنتی،ترکهـارابدوناسـالفقومیمعرفـیمیکند،
بنابرایـن قومـی، نسـل بـدون و ریشـه بـدون یعنـی
نخواهـد خاصـی مطالعـه مـورد ترکهـا قومـی ریشـه
بـود؛بنابرایـنفقـطمطالعـهوتحقیقدرموردمسـائل
نظامـی،سیاسـیوتاریـخاجتماعـیآنهامجازاسـت.
بطـورطبیعـیایـنوضعیـتغیرقابـلقبـولاسـت.ما
میدانیـمکـهآتنونیـمازمردمانـیبـهمردمدیگـربدون
ارتبـاطژنتیکـیمنتقـلمیشـود،امـازبـانازمردمی
بـهمردمـاندیگـروقتـیمنتقـلمیشـودکـهارتبـاط
ژنتیکـیداشـتهباشـند.ازسـنگنوشـتههایرونیـک
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قـرن حـدود در کـه داریـم واضـح اعتقـاد مـا تـرکان
۸-6میـالدیزبـانترکـیخیلـیخـوبتوسـعهیافتـه
واسـتانداریزهشـدهاسـت.ایـنزبـانبـهایـنصـورت
غیـر نمیتوانسـته نـژادی ارتبـاط بـدون هارمونیـزه
وابسـتهبـهترکهـامنتقلشـدهباشـد؛بنابرایـنبنابه
گفتـهل،ن،گومیلـوفقبولنابـودیکاملترکانپس
ازانقـراضخاقاناتاولودومترکانغیرممکناسـت.
غیـرممکـناسـتکـهتـرکانکامالنابـودشـدهوفقط
نامـیازآنهـابـرایگروههـاینـژادیمختلـفبصورت
ارثباقـیمانـدهباشـد.بعقیـدهماتاریـخقومیترکان
بایـداززمانهـایخیلیقدیممـوردمطالعهقـرارگیرد.
مربـوط دسـتور از هـدف بیانـات ایـن بـه ارتبـاط در
تـرکان اتنیـک تاریـخ کـردن باسـتانی لـزوم عـدم بـه
اینجـامولـفمیخواهـد معلـوممیشـود)مترجـم:در
بـهدستوراسـتالیندرمـوردعـدملـزوممطالعـهتاریـخ
باسـتانیاقـواموانسـانهادراتحـادجماهیـرشـوروی

اشـارهبکنـد(.

آیا بررسی تاریخ باستانی ترکان ارزشمند است
بـار اولیـن بـرای اتنیـک باسـتانی تاریـخ مطالعـه
بـا آنهـا شـد. شـروع اروپائـی دانشـمندان توسـط
موفقیـتریشـهاتنیـکمردمـانخـودراپیـداکردنـدو
درضمـنبـهدیگـرانهـمآموختنـدکـهچگونـهبایـد
تاریـخوریشـهاتنیـکمردمـانراپیدابکننـد.چوندر
مراحـلاولیـه،دانشـمندانواردبـهایـنرشـتهکمیاب
بـودگاهـیآنهـاازمحـدودهرشـتهخـودخـارجشـده
ودرضمـنبررسـیزبانشناسـیقبایـلناشـناسآنهـا
راهـمجـزوخانـوادههندواروپائـیذکـرمیکردهانـد
اعمـال ایـن منافـع از هـم هندوایرانیهـا بعدهـا و
اسـتفادهکردنـد.همانطـورکهقبـالگفتهشـدقبایلی
مثـلاسـکیتها،سـارماتها،آلنهـاکـهمجموعـهای
ازقبایـلبـازبانهـایمختلـفبودنـدراهـممربـوطبـه
هندوایرانیهـاکـردهوگفتندکهآنهافقـطهندوایرانی
هسـتند.باپیداشـدندانشـمندانشایسـته،درمورد
تاریـخاتنیـکاقـوامغیـرهندواروپائـینیـزمطالعـات
شـروعشـد.آنهـاواقعـیبـودنمطالعـاتمربـوطبـه
تاریـخاتنیـکهندواروپائـیوهندوایرانـیرازیرسـوال
بردنـد.ایـدهادغـامملـلکـهحکومـتشـورویتبلیـغ
میکـرد،نشـاندادهشـدکـهبـیربـطاسـت.بظاهـر
بایـنعلـتبـودکـهتاریـخسـنتیشـورویشـروعبکار

کـردوقانـون"تـالشبـرضـدباسـتانیکـردنتاریـخ
اتنیـکمردمـانغیـرهندواروپائیوبخصوصکسـانی
کـهترکـیصحبـتمـیکننـد"راتصویبوابـالغکرد.
بعدها،سیاسـتشـورویبرضدبررسـیتاریخباستانی
بخصـوص گلوبـال، و گیـر همـه خصوصیـت ملـل
مطالعـاتمربوطبـهتاریـخهندواروپائیبخـودگرفت.
درآنزمـاندردسـتورکارانسـتیتومطالعـاتشـرقی
شـوروی)تاریخمشـرق(اینبرداشـتکامالمـوردنظر

بود.
بیائیـددراینجـایـکنقـلقـولطوالنـیرامـورد
مطالعـهقـراربدهیم."کـداممـردم،کـیوکجـا،ازچه
اینهـاتوجـهخیلـی کسـانیوچگونـهزادهشـدهاند.
ایـن متاسـفانه میکنـد. جلـب بخـود را مـردم از
عالقمنـدیهمیشـهکنجکاوانهنیسـت.بعضیاوقات
بصـورتیـکوطنپرسـتیافراطـی،یابصـورتدقیق
تـرشـوونیزم،باعـثمیشـودکـهبعضـیازتاریخدانهـا
بطـورمصنوعـیتاریـخملتهـاراباسـتانیتـرازآنچـه
اسـتنشـاندهنـدوسـادهلوحانـهبـاورمیکننـدکـه
ایـنموضـوعآنهـاراازطبقـهنجبانشـانخواهـدداد،
بـاعقیـدهبـهاینکـه،اشـرافیتیـکشـخصیـاملـت
بـهباسـتانیتربـودناجـدادآنهـامربـوطمیشـود.در
قـرنبیسـتمداشـتناینعقیـدهوتعصـبدرموردآن
احمقانهاسـتوبدونضررنیسـت.درحقیقتپشـت
ایـنایـده)اکثـرابـدونقصـد(یـکایـدهنژادپرسـتی
فـرض کـه دارد وجـود علمـی غیـر واقعـی بطـور و
میکنـدمردمانـیکـهقبـلازبقیـهمملکـتخـودرا
بوجـود را برجسـته فرهنـگ یـک و کردهانـد ایجـاد
آوردهانـدانسـانهایبـااسـتعدادبیشـترینسـبتبـه
یافتهانـد، دسـت فرهنـگ ایـن بـه بعـد کـه افـرادی
اسـاس اگـر .)1۹۹۹،61۳ شـرق )تاریـخ هسـتند.
فکـرتاریخـدانتئـوریپلـیژنیـزمباشـد،اومیتوانـد
نتیجـهایـنتحقیقـاتغیرعلمـیاتنولـوژیراباهدف
مردمـان دادن نشـان برجسـتهتر بـرای نژادپرسـتانه،
خـودنسـبتبـهدیگـراناسـتفادهبکند.ولـیحمایت
کننـدگانازایـدهمونوژنیزم،ریشـهتمـامزبانهارایکی
یکـی انسـانها تمـام ریشـه میگوینـد آنهـا میداننـد.
اسـتوهمـهعمـقتاریخـییکسـاندارنـد؛بنابرایـن
هیچکـسنمیتوانـدمردمـاندیگـررامحکـومبکنـد
کـهآنهـابـدونریشـههسـتند.آنهـا،ایـنرادرمـورد
مـورد در ولـی نمیکننـد اسـتفاده هندواروپائیهـا
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دیگـرمردمـانغیـرهندواروپائیبخصـوصترکهامورد
حاضـردر درحـال بنابرایـن میدهنـد؛ قـرار اسـتفاده
مـوردتاریـختـرکان،بهتریـنکارمطالعـهآنازطریـق

فرضیـهمونوژنیـزماسـت

 آیا ترکان فقط صحرا گرد بوده اند؟
علـمتاریـخسـنتیترکهارافقـطبصـورتصحراگرد
معرفـیکـردهوآنهـاراضـدمردمـانسـاکنوکشـاورز
ترکهـا آیـا بـهسـئوال، اینکـه بـرای معرفـیمیکنـد.
فقـطدامـداروصحراگـردهسـتندجـوابدادهشـود،
الزماسـتکهتئوریدامداریوصحراگردیرابررسـی
بـه تاریـخ، تاریـخسـنتی،علـم ازدیـدعلـم نمائیـم.
تاریـخ)مردمصحراگـردودامدار(وتاریخ)کشـاورزان(
یکجانشـینتقسـیممیشـوند.بنـابراینعقیـده،مردم
دامـدارمعمـوالدرمنطقـهخشـکزندگـیمیکننـد،
درنتیجـهمجبـورهسـتندبـهتولیـدمثـلونگهـداری
زندگـی نـوع ایـن و باشـند متکـی حیوانـات و گاو
بدونداشـتنتولیـداتکشـاورزی،صنعتـی،کارهای
هنـریودکوراسـیون،غیـرهممکـناسـت.چـونایـن
احتیاجـاتتوسـطصحرگردانتولیدنمیشـودلـذاآنرا
ازمردمـانسـاکنشـهرها،بـامبادلهاجنـاس،تجارت
ویـابطـورسـنتیبـاجنـگعلیـهمردمـانمتمـدنو
کشـاورزبدسـتمیاورنـد.بطـورخالصـهبـرایبحـث
نیکـوالی ترکهـا، صحرانشـینی مـورد در گسـترده
کرادیـنبوجـودچهارنـوعصحراگـردیمعتقداسـت.
برایبدسـتآوردناحتیاجاتکشـاورزیومصنوعات
مـورداحتیـاجهرکـدامازروشـهایموجـودمیتواننـد

اسـتفادهشـوند.
1:استراتژیحملهوغارت

مالیـات، بسـتن و کشـاورز اجتماعـات انقیـاد :۲
گرفتـنبـاجازآنهاوکنتـرلجادهبینالمللیابریشـم
۳:فتـحتمدنهـایسـاکنوگذاشـتنپـادگاندر
آنممالـکوانتقـالبـهزندگـییکجانشـینیوبسـتن

مالیـاتبـهکشـاورزان
از بـاج اخـذ و متنـاوب حمـالت سیاسـت :4
ن،1۹۹۷،1۸(. )کرادیـن، بزرگتـر حکومتهـای
فتـح کننـده تنظیـم صحراگـردان دیگـر بعبـارت
قلمروهـاوثروتدیگران)مفتخوروولگرد(هسـتند.
بـرایسـردرآوردنازاصـلتئـوریصحراگـردان،تمـام
افـکارمغشـوشواشـتباهاترابایـدکنـارگذاشـت.

آن یـا ایـن قومـی و اتنیـک دامـداریصفـت ابتـدا،
مـردمنیسـت،آنیـکمفهـومجغرافیائـیاسـت.یـک
قبیلـه،مـردم،یـاقسـمتیازآنهـابعلتامکانـاتبرای
دامـداریاجبـارابـهآنکاراقـداممیکننـد،ولـیایـن
باعثنمیشـودکهتمامآنمردمچوپانشـوند.قسمت
دیگـرمـردمآنمنطقهشـانساینکـهبهکشـاورزیویا
تولیـدصنایـعمشـغولشـوندراپیـدامیکننـد؛مثال،
هونهـابطـورمثـالهـمبـهکشـاورزیوهـمبـهصنعـت
داشـتند. اشـتغال فلـزات ذوب و معـدن کار وحتـی
ادعـا باستانشناسـی یافتههـای بـا رودنکـو ای، س،
کشورشـان در شـک بـدون هونهـا کـه اسـت کـرده
سـایر و زدن شـخم بـا کشـاورزی وحتـی کشـاورزی
وسـائلکشـاورزیدرقلعـهایوگیـنودرنقـاطدیگـر
ترانـسبایکالیا)رودنکـو،س،ای،1۹6۲،۲۹(وآثاری
شـبیهبـهآنهـادرنقاطدیگـریکهزندگـیمیکردهاند
شـغل دامـداری گرچـه کلـی بطـور داشـتهاند. نیـز
نیمـه بـودولـیکسـانیکهبطـور اصلـیصحراگـردان
دیگـری شـغلهای بـه میکردنـد زندگـی دامـداری
غیـرازدامـداری،مثلکشـاورزی،تجارتوشـکارهم
اشـتغالداشـتهاند.بایـدتوجـهداشـتکـهمردمانـی
خـود امنیـت حفـظ بـرای میکننـد، دامـداری کـه
بایدمرزهـایمحـدودیرااشـغالبکننـد،مثـالتـرکان
محـل و )ییـالق( تابسـتانی دائمـی کمـپ دامـدار،
سـکونتزمستانی)قشـالق(داشـتهاند،لذانمیتوان

آنهـارافقـطدامـدارنامیـد.
طبقـات تـرک، صحراگـردان و دامـداران اگـر
الفبـای نمیتوانسـتند آنهـا نداشـتند، هوشـمند
رونیـکراابـداعبکننـد.هنردرخشـانمجسـمههای
حیوانـاترانمیتوانسـتندگسـترشدهنـد،سیسـتم
خـاصتـرکانبنامآریـک)کهطریقهمخصـوصترکان،
بـرایآبیـاریزمینهایکشـاورزی،قشـالقها،آئولها،
قصبـاتوشـهرها(وآبیـاریباغچههـا)محـلکشـت
هندوانهوخربزه(وکشـاورزیرانمیتوانسـتندبوجود
آورنـد.درنقـاطمختلـفاوراسـیاتـرکانحکومتهـای
بـزرگوتمـدنخودرابوجـودآوردهاند.آنهانـهتنهادر
اسـتپهایخشـک،حتـیدرنقاطیباخـاکخوبو

مسـتعدکشـاورزیوزندگـیکردهانـد.
ادامهدارد!
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یک 
شخصیت
یک

قـبال  ا     

          بــرگ هایی از دفتر خاطـرات
         مدیر –معلم مدرسه عزیزآباد-كالله

     قربان صحت بدخشان

1
مهرماه اول بگویم، برایتان دقیقتر بگذارید بود. 1۳5۳ سال
سال1۳5۳مندرشهرگنبدبهاستخداموزارتآموزشوپرورش
درآمدم،باحکمآزمایشیادارهکارگزینیوبا1100تومانحقوق
ماهیانه،مارابهکاللهاعزامکردند،کاللهدرآنسالهایکیازچند

بخشگنبدبودوآموزشوپرورشگنبدرانمایندگیمیکرد.
نه و باز محیطی به را جدیداالستخدام معلمان همه کالله در
چندانبزرگهدایتکردندوبعدازفروکشکردنهمهمههایتمام
نشدنیحّضار،مردیخوشقامتکهحدودًا45-40سالهبهنظر
میرسید،پشِتمیکروفونقرارگرفتوبافارسینهچندانسلیس
شروعبهصحبتکردکهمضامینکلیآنصحبتهاراآنطورکهدر

خاطرمماندهشایدبتوانمچنینخالصهکنم:
»همکارانعزیزبهمنطقهمحرومماخوشآمدید،شماازجاهای
چون و هستید هم خسته حتمًا و آمدهاید اینجا به نزدیك و دور
دیگر دقایقی تا که خدمتتان محل روستای به باید امروز همین
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مصّدع نمیخواهم دیگر بروید شد خواهد مشخص
به چند هر را نکاتی دیدم الزم فقط شوم، اوقات

اختصارخدمتشماعرضکنم:
سوزان دشت از کالله بزرگ بخش در دوستان
اؤرجنلی، مرتفع کوههای تا رود گرگان کنارههای
دهها عزیزآباد، یسر، قره گرگاندوز، زاو، سووار،
روستایکوچكوبزرگگستردهشدهکهدربیشترآنها
نهبرقوجودداردونهآبلولهکشی،راههابیشترمال
روهستندوازدرمانگاهومدرسهتقریبًاخبرینیست.
ازوضعیتوسایلنقلیهکهبتواندرایابوذهابشما

عزیزاناستفادهکرداگرچیزینگویمبهتراست.
این از بسیاری طبیعت که حالیست در این و
روستاهابکروزیباست،درختهایسربهفلكکشیده
جذب خدمت به را بینندهای هر آن پاك هوای و
میکند،بامردمانیبسیارسادهوزحمتکشومثال
زدنیدرشیرینزبانیومهمانپرستیوباکودکانی
معصوموسرشارازهوشخدادادیوتشنهیآموختن
که افسوس ولی شما. چون جوانانی راه به چشم و
را خود خاص دشواریهای و است افتاده دور منطقه
شاید زمستانها ولی است بهتر باز تابستانها دارد،
نتوان4-۳ماهیدربیراهههایصعبالعبورشتردد
کرداگرچهمنوهمهعواملادارینمایندگیآموزش
وپرورشکاللهدرخدمتشماهستیمولیصادقانه
بگویمکهدرخیلیازمواردکارزیادیازدستماهم
ساختهنیست،وازهمهبدترفقروجهالتدرمنطقه

کوالكمیکند.
شما جمع در و گفتهام بارها هم قباًل من عزیزان
ایران جای همه ما اگر که کنم تکرار میخواهم هم
تعّلم و تعلیم که نپذیریم اگر و ندانیم، راسرایخود
اگرکودکانمعصوممناطق و هردوعبادتهستند،
محرومراهمجزوآیندهسازاناینمملکتبهحساب
را کشوری هر آزادی و صلح استقالل، اگر و نیاوریم
درگروتوسعهعلموتکنولوژیندانیم،زندگیدراین

منطقهبرایتانآساننخواهدبود.
بهدیگرسخنفقطوفقطعشقخدمتبههموطن
محروممیتواندزندگیدراینمنطقهرابرایماقابل
تحملکند.سخناناینمردخوشقامتکهازتهدل
میشنیدم داشت، من روی عجیبی تأثیر میآمد بر
همهدارندبهاوکفمیزنند،ومنهمچنانچشمبه
او اوماندهبودمووقتیبهخودآمدمکهدیگر دهان

رفتهبود.

2
نزدیك چه و دور چه کالله روستاهای از یك هر
نیازهایشانرابهمعلم،ازقبلبهنمایندگیاعالمکرده
انجام جدید نیروهای تقسیم آن اساس بر و بودند،
بهروستاییمیفرستادند. را ازما میگرفتوهریك
منتهی نوشتند، سنگرلی آجان روستای به مرا حکم
جا تعویض حق طرفین رضایت و تمایل صورت در

داشتیم.
بامنطقهداشتند آشنایی بیش و بچههاییکهکم
سنگرلی آجان آوردی شانس تو که میگفتند من به
موقع همین در است. کالله به نزدیك روستاهای از
بامنهمکالسبودو ازبچههایگنبدکهقباًل یکی
گفت: و آمد من نزد میشناختیم خوب را همدیگر
داری دوست اگر تو افتادم، عزیزآباد به من »فالنی
توکه بهآجانسنگرلیمیروم. ومن بهعزیزآباد برو
منطقه این کجای در نمیکند برات فرقی و ترکمنی
باشی«،دیدمراستمیگوید،اعتراضینکردموبرای
از او آقایخوشقامت پیشهمان رفتیم تعویضجا
پیشنهادمندرموردتعویضجاتعجبکردوگفت:
»توعزیزآبادرادیدیپسرم؟«گفتم:نه.دوبارهپرسید:

متأهلهمکههستی؟گفتمبله.
چندتابچهداری؟

سومیتازهمتولدشده.
بااینوضعمیخواهیبهعزیزآبادبروی؟

بله.
آشنایی،چیزیآنجاداری؟

نه.
پسچرامیخواهیبروی؟

این و کنم، خدمت آنجا بروم دارم دوست چون
دوستمآجانسنگرلیرادوستدارد،مگرایرادیهم

دارد،ماتوافقکردیم.
باشهخودتمیدانیازمنفقطگفتنبودوحکم

هردویمانراامضاءکرد.
3

باید روز همان من و بود عصر 4 حدود ساعت
کوهستانی منطقهای عزیزآباد، روستای به میرفتم
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ماشین که مغازهای به را خودم سنگالخ. راههای با
من از جلوتر رساندم میکرد حرکت آنجا از عزیزآباد
فهمیدند که همین بودند ماشین منتظر نفر ۲-۳
خیلی کردند دورهام میروم آنها روستای به هم من
خوشحالشدنددرهمینموقعجیبشهبازآبیرنگ
ازراهرسید،رانندهپیادههمنشدفقطگفت:»بیایید
نظر به بسیارجدی و بود تنومند سوارشوید«مردی
او پیش من میزد، کمحرف و بود دار تو میرسید،
ماشین عقب و سرما پشت مسافران بقیه و نشستم
داشت انداز دست بسیار که راه مسیر در نشستند.
»تو پرسید من از یکبار فقط بود هم کننده وخسته
تا جواب شنیدن از بعد و میروی؟« عزیزآباد به هم
سر حوصلهام داشت دیگر نگفت چیزی روستا خود
هستم« عزیزآباد جدید آموزگار »من گفتم: میرفت.

گفت:»میدانمبچههامنتظرتبودند.«
قد بچههای از نفر 10-15 میگفت راست واقعا
آنموقع تا ازروستاییانسادهدل برخی و نیمقد و
ازروزدروسطروستامنتظرمابودند.منهاجوواج
سراغ که آمد یادم باالخره کنم چکار که بودم مانده
کالله در که را ارازقرناس خانه بگیرم را کدخدا خانه
نوری آمرانه صدای یکباره که بودند، گفته من به
حاجیمرادرجایممیخکوبکرد.توامشبهیچجا

نمیروی،بیاسوارشو.
مسافرانراپیادهکردومرادرجایقبلینشاندوبه

خانهخودبرد.کسیهمبهاواعتراضنکرد.
4

تا اوسه نوریحاجیگذراندم درخانه را آنشب
بچههایی با پوشیده، کاماًل رویی و سر با داشت زن
بسیاردوستداشتنیویكکارگرکهکارهایمربوطبه
احشاموکارهایبیرونازخانهراانجاممیداد.همه
کامالصمیمیبودندوپذیراییشاهانهایازمنشد.
زودترخوابیدم،برایدیدنشاگردانومدرسهامدل
تودلمنبود،کّلهیسحرباصداینوریحاجیهمه
بیدارشدیمبراینماز.بوینانتازهترکمنیهمهجا
راگرفتهبود.صبحانهمحلیخوبیبرایمانآمادهکرده
بودند.همهچیزبویزحمت،بویطبیعتوسبزهتر

وتازهراداشت.
5

مرا مدرسه به رفتن برای حاجی نوری پسر جلیل
باید ببینم را نکردمکدخدا همراهیکرد،دیگروقت

زودترمیرفتموازبچههااسمنویسیمیکردم.
روستاازدوقسمتشمالیوجنوبیتشکیلمیشد
ورودخانهگرگانایندوقسمتراازهمجدامیکرد،
قسمتجنوبیدرسطحیتقریباهموارقرارداشتو
امابخششمالیدر بود، راهورودیروستا به نزدیك
کمرکشکوهساختهشدهوبسیارهمزیبابودوپوشیده
بادرختهایسربهفلكکشیده.بعدازگذشتنازیکی
تاخانهیروستایی باریكوردکردنچند دوتاکوچه
باالخرهبهمدرسهرسیدیمدروسطحیاطیبزرگکه
قسمتهای بیشتر بودند کشیده »چپری« را دورش
چپریراگاووگوسفندهایروستاخرابکردهومحل
بهخانهی بیشتر بود،مدرسه پیادهشده عابران گذر
پرچم آن جلوی در اگر و میمانست فقیر روستایی
رنگورورفتهبهمیلهایکوتاهوفرسودهمحکمبسته

نشدهبود،نمیشدفهمیدکهآنجامدرسهاست.
چندنفریقبلازمادرآنجابودندکهبرایممشخص
نبوددانشآموزندویاازاولیایدانشآموزان،حقیقتًا
با بود کهمیگفتندساختمانی مدرسهای جاخوردم
60-50مترمربعزیربنابادواتاقکالسویكانباری
کوچكکهمدیرانسابقاحتمااًلبهعنواندفترکاراز
آناستفادهمیکردندوایوانیهمداشتکهبادوسه
پلهزواردررفتهمدرسهرابهحیاطمربوطمیساخت.
مدیر- موقع همین در کنم، چکار که بودم مانده
خانهی در را دیشب او گویا رسید راه از قبلی معلم
کردیم علیکی و سالم بود. مانده روستاییان از یکی
با را مدرسه »بیا گفت: میزد تندحرف تند که او و
داخل به مرا دهم«. تحویلت اش دولتی اموال همه
اتاقهاُبرد.درهرکدامازکالسهاچندمیزونیمکت
فرسودهکهبعضیازآنهارویکفزمینافتادهبودندو
تختهسیاهیکهمیخیكطرفشدررفتهوآویزانمانده
کشیده سفید گچ رویش آنقدر و داشت، وجود بود
بودندکهبهنظرمیرسیددیگرنتوانرویآننوشت.
دیوار همه از بدتر و بود کثافت و ازخاك پر کالسها
کالسهاَتَرکهایبزرگیبرداشتهبودطوریکهحیوانی
آن از براحتی میتوانستند گربه و مار و موش چون
واردویاخارجشونداهالیروستامیگفتندزلزلهسال
افتاده. وضع این به مدرسه قرناوه روستای 1۳4۹
واقعا که بود انباری نوبت کالسها از بازدید از بعد
نمیشدداخلآنشد.مدیرسابقهرطورشدهبزور
داخلشدوپوشهگردگرفتهایراکهچندتاپروندهو
بخشنامهوکاغذپارههاییدیگرداخلآنبودپیداکرد
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وجلویمنگذاشتوگفت:»بیااینهمپروندهها«
زیرورقهایراکهدردستداشتامضاءکردموگفتم
و بهکناریکشید آقامدیرسابقمرا بعد بهسالمت.
بهمنکرد بقولخودش برادرانه تاتوصیهی یکیدو
انجام مدرسه تحول و تحویل نیامد. اصاًلخوشم که

گرفتهبود.
6

»علیماندوحوضش«منماندمومدرسه،بهکمك
لحظه هر و کنند نام ثبت بودند آمده که بچههایی
زیادترهممیشدند،حتیبچههاییکهکالسچهارم
عزیزآباد در باید جدید تحصیلی سال در را پنجم یا
میخواندندوازروستاهاینزدیكمیآمدند،آنهاهم
توانستیمهرطورشدهگردروبی تاشب کمكکردند
نشستن قابل را شکسته نیمکتهای و میز و کنیم
را کوچیکه انبار و کردیم نصب را سیاه تخته کنیم،
استفاده قابل ولی نداشت صندلی و میز چه اگر
خانهی به جلیل با وقت دیر کردم.شب خودم برای
را دیگر کسی نداشتم، هم چارهای برگشتیم، آنها
گشاده رویی با حاجی نوری خانواده نمیشناختم.
از بعد آنشب شدند. من پذیرای دومینشب برای
پروندههایداخلپوشه و بهبخشنامهها شامنگاهی
انداختموسئواالتیهمازجلیلمیکردمتابیشتردر
حاال شد دستگیرم چیزایی بدانم مدرسه وضع مورد
دیگرزودترمیخوابیدمچوناعالمکردهبودمکهفردا
نامنویسیداریم.اگرچهخستهبودمولیاصالخوابم
بودم گرفته زندگی در بزرگی تصمیم من نمیبرد،
روستا این در مدرسهای شده طور هر میخواستم
بسازم،ولیچطوری؟نمیدانستمبایدراهشراخودم

پیدامیکردم.
7

روزسوممهرماهبودکهمننامنویسیراشروعکردم
بچههاییکهتازهبهمدرسهمیآمدندوآنهاییکهسال
قبلدراینجادرسخواندهوکارنامهدستشانبودکه
نشانمیدادقبولیاردشدهاند،تاظهرمندر5پایه
پسر آنها همه که کردم نام ثبت را نفر ۷۲ تحصیلی
بقیه و وپنجم نفردرکالسچهارم بودند.تعداد۲۲
درکالسهایاولدوموسومبودند،هرطورشدهاین
5کالسرادردوکالسجایمیدادم.همینکاررا
همکردمچهارموپنجمیكکالسوکالسهایاول،
انجام کالسها تقسیم دیگر. کالس در سوم و دوم

گرفتهبود،ازفردادیگرکارمرسمًاشروعمیشدومن
مدیر هم نیستم. اینجا مدیر آقا فقط که میدانستم
هم بودم، درسی پایه 5 معلم هم ناظم، هم بودم،

دفترداروهممستخدمبودم.

8
چندپایه کالسهای در کار شیوه درباره اگرچه
در و...( دروس طراحی برنامهریزی، و )سازماندهی
سال دو و بودم آموخته مطالبی دانش سپاهی دوره
تجربه پایه ۳ کالس با کردن کار در هم تحصیلی
میکرد فرق کاماًل وضعیت اینجا ولی داشتم عملی
اینکه دیگر بود، خودم با چیز همه مسئولیت چون
جمع را خودم تا میداد. آزارم مدرسه ساختن فکر
مدرسه نزدیك و روستا در را خانوادهام و کنم وجور
و گذشت تحصیلی سال اول ماه سه کنم، جابجا
بزودیزمستانسردآنجافرارسید.ولیمنهنوزدر
موردتصمیمیکهدرروزاولگرفتهبودمکارینکرده
و بچهها تغذیه و تدریس کار با را خودم همچنان و
تغذیه بودم کرده درگیر درشت و ریز کارهای دیگر
بود؛ کرده پیدا اهمیت خیلی ادارهمان برای بچهها
خشك جیره ریال ده روزانه بچهها از کدام هر به و
دو فاصله این در راستی بودند، گرفته نظر در تغذیه
اولین رامیگویم. قرناس اراز دیدم را بارکدخدا سه
بارصبحخیلیزودبودکهدیدمشسالموعلیکیبا
همکردیمگفتم»اوغوربهخیر«اینموقعصبحکجا
بااینعجلهاوگفت:»ازنمازجماعتصبحمیآیمو
50سالاستکهعادتکردهامبعدازنمازصبحتمام
روستارابگردموتامطمئننشومکههمهچیزامنو
رانمیخورم«خبعادتاست اماناستصبحانهام
دیگهچکاریشمیشهکرد.خداحافظیکردورفت.او

سرزندهوشاداببود.
در شرکت برای وقت اول صبح پنجشنبه روز آن
دادن مورد در موضوعجلسه رفتم. کالله به سمینار
و بخشنامه پشت بخشنامه بود. بچهها به تغذیه
دستوراتاکیدومحرمانهکهحقهیچدانشآموزی

تضییعنشود.
بعدازشرکتدرسمینارمنبهدفترنمایندگیرفتم
اتفاقًاتنهانشستهبود. پیشهمانمردخوشقامت،
مدرسه از پرسید کارهایم از نشستم، و دادم سالمی
رئیس آقای گفتم: مقدمه بدون من و تغذیه و روستا
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منمیخواهممدرسهبسازم،جاخوردولبخندیزد
فرو نوعیخشم فکرمیکنم وگفت:»عالیه،عالی«

خفتهدرکالمشموجمیزد.
-مدرسه...ها
-بله-مدرسه

-شوخیکهنمیکنی؟
-نهچراشوخیکنم.

-چطورمیخواهیبسازی؟باکدامپول؟نکنهپسر
ولیمحمدحاجیهستی

-باالخره
شوخی که کارها این پسرجان، نداره باالخره -
ومنهم امکاناتمیخواهد پولمیخواهد نیست.
هم اکید دستور و نیست بساطم در هیچی االن که
آمدهکههمهچیزبرایتغذیهرایگانبرنامهریزیشود.
باال کمی را صدایم تن نمیشود اینطوری دیدم
دیدهاید مرا مدرسه شما محترم آقای گفتم: و بردم
اصالجایامنینیستحاالمنبهجهنمبرایبچهها
همامننیستباآنَتَركهاییکهدرودیواردرزلزله
برداشتهتازهیهذرهبارانکهبیایدسقفآبچکهکرده
وکالسودرسرابرایهمهزهرمارمیکند.امروزاکه

هرروزخدامدرسهنیمهتعطیلاست.
ـخبتوهممثلبقیهرویسقفمدرسهپالستیك

بکشوکاهگلبگیر.
ـنهمناینکاررانمیکنم.

ـپسچکارمیخواهیبکنی؟
ـبایدبهآنجابولدوزربردومدرسهراباخاكیکسان

کرد.
قاه–قاهخندیدوگفت:

قورمهسبزی بوی کلهات اینکه مثل تو پسرجان ـ
میده.

ـوالالنمیدانمکلهامبویچیمیده،ولیمنقصد
دارمبرایعزیزآبادمدرسهایبسازم.

ـآخهچطوری؟
ـنمیدانمولیمناینکاررامیکنم.

باعصبانیتبلندشدمکهبروم.رئیسدوبارهصدایم
کرد.ازجایشبلندشدوپیشمآمدوگفت:»پسرجان
دیوانگینکنیهاکارسادهاینیستوازهمهبدتربا

اینشرایطمننمیتوانمدرکنارتوباشم.«

و بستم را در است، این من تصمیم حال هر ـدر
»نگاه میزد. داد سرم پشت از صدایی رفتم. بیرون

کنتماممسئولیتهاباخودتهیادتنره...«
9

هم اطراف روستاهای به نسبت عزیزآباد روستای
بزرگتربودوهممردمانشبهلحاظمعیشتیوضعیت
و بودند پا خرده کشاورزان عمدتا نداشتند، بدی
»تارا« با و میکردند کشی ابریشم و بافی قالی زنان
پارچههایابریشمیمیبافتندوبسیارهمزحمتکش
وهنرمندبودند.ویژگیدیگراینروستاداشتنحوزه
را آن آنامحمدقاری که بود قرآن داراالحفاظ و دینی
از و بود برجسته قاریان از خود که میکرد مدیریت
برایگذراندندورهقرائتو نقاطترکمنصحرا اقصا
حفظقرآنبهاینحوزهمیآمدندوبهجزاتمیتوان
از ما منطقه سبك صاحب قاریان بیشتر که گفت
و مومن مردی قاری محمد آنا هستند. او شاگردان
مقتدربود،سرناسازگاریبااعتیادداشتوباتحصیل
که داشت پسر تا چند نمیکرد. موافقت دختران
تقریباهمهشانحافظقرآنبودندوازمیانآنهاحنفی
قاریبهمننزدیکتربود،درموردفکرمدرسهسازیبا
اوصحبتکردماستقبالکردوقرارشد.بعدازاطالع
رسانیتوسطدانشآموزاندعوتیداشتهباشمازاولیا
وضمنطرحاینمسالهباآنها،دستیاریبسویشان
ازغنیو راهمکردیمآنشب درازکنیم.همینکار
فقیربیشترروستائیانآمدهبودندوبعدازنمازعشاء
ابتداحنفیقاریاندرمزایایاخرویکمكبهمدرسه
ازآنمنتصمیمخودرابه سازیصبحتکردوبعد
طورجدیباآنهادرمیانگذاشتم.همانشببودکه
مبلغ5۳00تومانکمكنقدیازمردمدریافتکردیم،
پولکمینبودحداقلبرایشروعکاربدنبودومهمتر
اینکهآرزویدیرینهامداشتبهواقعیتمیپیوست.

برایکارمدرسهسازیمناسب را بهار منسهماه
راکردهرروزبرف اینکار میدیدم،زمستاننمیشد
چکار را بچهها چیز هر از قبل ولی میآمد. باران و
بیسرپناه آنها مدرسه تخریب صورت در میکردم
صحبت قاری حنفی با هم مورد این در میماندند.
کردم،بازهماوبدادمرسیدوموافقتکردکهدانش
دهد، جا حوزه حجرههای از تا سه دو در را آموزانم
همینکارراهمکردیموخیالمازجانببچههاراحت

شد.
دیگرهروقتفرصتمیشدوهوامساعدتمیکرد
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مدرسه کار کنم. تخریب را قبلی مدرسه میتوانستم

سازیعماًلآغازشدهبود.
10

بیشتر روز به روز من کار سازی مدرسه شروع با
ترتیب کردم، جدید همکار نفر یك تقاضای میشد
و بیاید جدید نیروی باید میگفتند نشد داده اثری
منمجبورشدمیکیازخواهرانمراکهدیپلمداشت
بیاورم خودم پیش گنبد از بود کنکوری پشت و
سال دو طی در بعدها چه اگر شود. دستیارم که
تحصیلیهمکارانبسیاربزرگوارینصیبمنشدکه
اگربخواهمدربارههریكازآنهابگویمسخنبهدرازا

خواهدکشید.
و متبوعداشتم اداره با زیادی ضمنامنمکاتبات
آنهارادرمورداینکهقصدمبرایمدرسهسازیجدی
کمكهای آوری جمع مورد در همچنین و است
و... حوزه در درس کالسهای کردن دایر و مردمی
به نمیکردم جرأت هیچگاه خودم ولی مینوشتم
نمایندگیبرومبرایاینکهقبالآنهابامناتمامحجت
کردهوگفتهبودندکهدرکنارمنخواهندبود.اگرچه
آقایخوشقامتیکیدوباربرایبازدیدبهروستاآمد
راامضا بازدید وبرگههای نیاورد بهرویخودش ولی

کردورفت.
11

که را خرداد و اردیبهشت فروردین، ماههای تمام
به را آن به مربوط کارهای من و بود امتحانات فصل
همکاربسیارعزیزمکهازبچههایبیرجندبودوبسیار
همزحمتکشبودسپردموخودمتماموقتدرگیرکار
مدرسهبودمواینسادهنبودومنمجبورشدمحتی
در ریشه که همگانی )بسیج »یُووار« اعالم چندبار
فرهنگاینمردمانسادهدارد(کنم،درموردتخریب
مدرسه،خاكبرداری،زمینکنی،جداکردنآجرها،
تفکیكمصالحودورکردنآنازمنطقهکار.آجرهای
بسیار و بزرگ شکل مستطیل مکعب سابق مدرسه
»قزل دیوارهای کندن با پیش سالها که بود محکم
آالنگ«)دیوارتاریخیگرگان(بدستآوردهبودندکه
بدردمانخورد زیرساختمدرسهیجدیدخیلی در
آن جابجایی به قادر تنهایی به نفر یك که آجرهایی

نبود.
مقدماتکارانجامگرفتهبودومنمیبایستاستاد
کارآجرچینمیآوردم،بهگنبدرفتم،یکیازآشناهایم

اینکارهبود.بااوصحبتکردم،قرارشدکارراهرچه
بهطرف استادکار با روزموعود در زودترشروعکند.
عزیزآبادحرکتکردیم،اگرچهبهاوگفتهبودمکهاز
محلیهابهعنوانکارگراستفادهخواهیمکردولیاو
اعتراضی بود، آورده باخود احتیاط رامحض نفر دو
نکردم،نقشهایهمبرایمدرسهکشیدهبود6تااتاق
داشت،5تابرایکالسدرسویكاتاقهمبرایدفتر
بین در و بود گرفتهشده نظر در معلمان و مدیر کار
اتاقهاکهروبرویهمقرارمیگرفتندفضاییبهوجود
امتحانات سالن عنوان به آن از میشد که میآمد
 ۲00 حدود مساحتی در را همه این و کرد استفاده
نقشهدرعینسادگیخوب مترمربعمیشدساخت
بنظرمیرسید،پسندیدموموافقتکردمکهآننقشه

راپیادهکند.
12

پولداشتمآنقدرکهحداقلبتوانممزدکارگرهارا
بدهمآجرهمکهفکرمیکنمتاکفکرسیمیرسید
راهمچند گونی کیسه مقداری و قیر بشکه وچهار
روزپیشباتراکتوریکیازبچههایعزیزآبادازکالله
آوردهبودم،مصالحکارتاحدودزیادیآمادهبودفقط
وچگونه کجا از را اینکار برای آبالزم که بود مانده
میبایست بود معلوم که اش کجایی از کنم، تهیه
کیلومتر یك نزدیك که میآوردیم روستا رودخانه از
تند، سرباالیی و سرازیری با داشت فاصله مدرسه از
نه هم آن میگرفت انجام کار این باید نبود چارهای
بلکهصدهابشکهآبالزمبود.میدانستم یكبشکه
کنار برایهمین نیست نفر دو یکی کار کار، این که
رودخانه آب استفاده برای مقرراتی و رفتم رودخانه
برایروستاییانوضعکردموازخانوادههاییکهبرای
و میآمدند یال« »غئل و االغ با بیشتر و آب بردن
جالباینکهبیشترشانهمزنانبودند،خواهشکردم
کهسریاولرابهمدرسهببرندوسریبعدرابهخانه
میکردند قبول خندان رویی با خیلیها خودشان،
ولیبعضیهابودندکهروترشمیکردند.درطولروز
چندبشکهآبگیرممیآمدولیهمهاشکناررودخانه
بازنکدخدادعوایمانشد یکبار میایستادم،حتی
ما« یا تو »یا وگفت: زد ُغر رومیگرفت ازمن که او
واینکهاواینکاررانخواهدکردومنمجبورشدمهر
تا بفرستم مدرسه به را اول نوبت تحکم با طورشده
مقرراتیکهخودموضعکردهبودمبهمنخورد.شکایتم
راپیششوهرشکهباالخرهکدخدایدهبودبردهبود
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این بودهیچگاه دنیادیدهای ارازقرناسکهمرد ولی
موضوعرابهرویشنیاورد.

13
استادکارمجوانبودوپرکاروبامنخوبهمکاری
و آب مصرف در نمیکرد اصراف را چیزی میکرد.
دیگرمصالحساختمانیحسابیصرفهجوییمیکرد
کارساختمانمدرسهبههرزحمتیبودتاکفکرسی

رسیدواینخیلیبرایممهمبود.
کمك تومان 5۳00 از هم زیادی پول چه اگر
مردمینماندهبودولیدلمروشنبودکهاینکارناتمام
من و بود نزدیك تابستانی تعطیالت نخواهدماند.
دیگر یکسال مجبورم که میاندیشیدم خودم پیش
از یکی در شود ساخته مدرسه تا بمانم عزیزآباد در
همینروزهابودکهبهمنظورخبرگیریازپدرومادر
وخانوادهامبهگنبدآمدموسریهمبهادارهمتبوع
آنجا هم من مردخوشقامت که نمیکنید باور زدم،
بودودرراهروادارهقدممیزدتاچشمشبهمنافتاد
همین نه، گفتم: میکنی«؟ چکار اینجا »تو گفت:

طوریآمدهامکهخبریبگیرم.
گفت:خوبشدکهدیدمت،دستبهکیفدستی
اشبردوبرگهایراازآنبیرونآوردوگفتبیابرایتو
که بود آجر ۳0000 حواله نمیشد باورم گرفتمش:
میگرفتم. تحویل آجرفشاری کارخانه درب محل از
میخواست دلم نداشتم او از انتظاری چنین اصال
خجالت ولی کنم شادی و بکشم فریاد کنم، بغلش

کشیدموبهتندیازآنجادورشدم.
کشیدم آجر برای زیادی نقشههای راه بین در
در آجرها این که کرد خطور ذهنم به یکباره به ولی
چگونه من و شد خواهد من تحویل کارخانه پای
حسابی خانه تا ببرم. روستایم به را آن میتوانستم
کالفهشدهبودموباخودمکلنجارمیرفتم،بهخانهکه
رسیدمپدرومادرمتویایوانخانهچاییمیخوردند
ازدیدنمنخیلیخوشحالشدند،بعدازاحوالپرسی
وخوردنیكکاسهچاییباآنها،پدرمروبهمنکردو
انشاءا... توفکری،خانوادهاتکه گفت:چیهپسرم
همهسالمند؟گفتمبلهشکرخداهمهخوبند،پسبگو
چیشده؟منهمهماجراراازسیرتاپیازبرایپدرم
تعریفکردم.اوبعدازشنیدنقصهمدرسهسازیمن
باکلماتیکه باروییگشادهو بهفکرفرورفتوبعد
شمرده-شمردهادامیشدندچنینگفت:»اینکاررا

بگذاربهعهدهمنپسرمبردنآجرهاتاعزیزآبادبامن،
بگذاردراینکارخیرمنهمبینصیبنمانم.«گفتم:
این با و نداری کمپرسی ماشین که تو آخرچطوری
لیالندقراضههمکهنمیشوداینکارراکرد.خوبهم
میشود،ازاینجابایکیدوتاکارگرآجرهارابادست
بارکامیونمیکنیمودرعزیزآبادهمکهخودتانکمك
کمك هم کسی اگر تازه کنیم، خالی را بار میکنید
نکندماخودمانسهنفرهستیمتوومنکهبابرادرت
میآییمآنجا،خوبحاالحوالهرابدهبهمنوباخیال
که میاندیشیدم خودم با من و سرکارت برو راحت

پدرانهمیشهقاطعوبزرگوارند.
14

تاعزیزآباد ازگنبد را پدرمدر6-5سرویسآجرها
خبر را استادکارم خدا، با اجرش کرد، خالی و آورد
زود بندهخداخیلی آمادهاست، کردمکههمهچیز
را آجرچینیمدرسه کار و رساند کار بهمحل را خود
تعطیل از قبل که نشود باورتان شاید و کرد شروع
خرداد5۳،هشتاددرصدکارساختمانسازیراتمام
کردیم.فقطسقفماندهبودودربوپنجره،موزائیك
ساختمان، داخلی ریز و خرد کارهای دیگر و کاری
دربعدازظهریکیازهمینروزهابودهومابهشدت
بازدید برای رسید، راه از اداره جیب که کار سرگرم
روی تبسمی بود هم خوشقامت آقای بودند. آمده
با و گفت نباشیدی بستسپسخسته نقش لبانش
استادکاروکارگرانعکسیبهیادگارگرفتوبعدهم

برگههایبازدیدراامضاءکردورفتند.
فعال مدرسه ساختمان کار باقیمانده %۲0 برای
دانش کارنامه اینکه برای داد، انجام کاری نمیشد
آموزانراآمادهمیکردیم،بعدهمتعطیالتتابستانی
شروعمیشودوازهمهمهمترپولیدربساطنداشتم

وکارمنفقطمکاتبهبانمایندگیبود.
15

دینی حوزه محل در ما و رسید ماه مهر دوباره
عزیزآبادآغازسالتحصیلیجدیدراجشنمختصری
گرفتیم،مدرسهیتازهوبدونسقفگوییبهمادست
تکانمیدادکهبیاییدومرازودترتمامکنیدوبچههای
معصومرابهآغوشمنبیاورید.برایپوشانیدنسقِف
حدود۲00مترمربععالوهبرحلبوتختهو...حدود
۹0-۸0عددتیرچهچوبی4/5-4متریالزمداشتم.
البتهمنمخارجرابههمراهاستادکارمبرآوردکردهوبه
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ادارهمتبوعنوشتهبودمولیتاحالخبرینشدهبود.
تااینکهدریکیازروزهایآبانماه54بهنمایندگی
به مربوط اسناد درباره کردم فکر شدم، خوانده فرا
تغذیهدانشآموزاناستکهبامنکاردارند،بهاداره
کردم،آقای برومسالم رئیس پیش گفتند رسیدم که
من با و شد بلند جایش از لبخند با خوشقامت
احوالپرسیکرد،درموردکارمپرسیدویكبرگکاغذ
خود زیر در را جنگلبانی اداره مهر که داد نشانم را
داشت،بعدروبهمنکردوگفتروزپنجشنبهجایی
کن صحبت آقا قاسم با ضمنا پیشت میآیم که نرو
باخود بهماکمكکند. تراکتورش با کهیکیدوروز

اندیشیدمکهاوداردباالخرهمراباورمیکند.
16

از که آقا قاسم تراکتور با پنجشنبه روز صبح اول
بهطرف نفره بودسه عزیزآباد بچههایخوبساکن
کوههایاؤرجنلیحرکتکردیمبعدازحدود۳ساعت
از میکنم فکر که مردی و رسیدیم انبوه جنگل به
مامورانادارهجنگلبانیبودهمنتظرمابود.بهقاسم
برای سوم روز شد قرار و برگردد که دادیم اجازه آقا
بردنتیرچههایچوبیبهماملحقشود.دوروزتمام
ازجایجایاینجنگلانبوهدرختهاییراکهآنمرد
متری 4-4/5 اندازههای در و قطع میکرد انتخاب
ازچندجایجنگلجمعا میبریدیمدرطولدوروز
۸4تاازاینچوبهاراتهیهکردیمحالمیبایستآنها
راازمحلبریدهشدنبهکنارجادهانتقالمیدادیم
کهتراکتورفقطتاآنجامیتوانستبیاید.پایینآوردن
آنهاازمیانجنگلانبوهباالیکوهکارسادهاینبود
کهدرستنصفروزوقتماراگرفتتاتوانستیمهمه
آنهارادرکنارجادهجمعکنیم.سرظهربودکهقاسم
را بودچوبها بههرزحمتی نفری راهرسیدسه از آقا
بارتراکتورکردیموبراهافتادیم.مردیکهکنارراننده
تراکتورنشستهبودودرتماماینمدتپابهپایمنکار
رامحکم قرمزرنگسروگردنش بادستاری و میکرد

بستهبود،رئیسنمایندگیبخشکاللهبود.
17

همان فردای کردیم. خالی مدرسه جلوی را الوار
و ببینم را کار حلب استاد که رفتم گنبد به من روز
ترتیب و تهیه را اینکار برای اووسایلالزم بامشورت
با و داشتم پول مقداری بدهم. روستا به را آن حمل
همه توانستم قسطی صورت به آن، پرداخت پیش

ماشین بار را وسایل کنم. خرید یکجا را الزم وسایل
کردیموبههمراهاستادحلبکارروانهعزیزآبادشدیم.
کارسقفحدودیکماهطولکشیدولیخیلیخوباز
کاردرآمدکارساختمانسازیتقریباروبهاتمامبود.
حتیکاهگلداخلیهمانجامگرفت.دربوپنجره
البته ماندهبودوگچکاریوموزائیكکفساختمان

کارهایخردهریزرابعداهممیشدانجامداد.
منتهیهدربوپنجرهرادراولویتقراردادهبودم
را ومشکلم رفتم اداره رئیس پیش بههمینسبب و
بساط در »پسرجانچیزی گفت: کردم مطرح او با
و درب و شده نوسازی یانقاق مدرسه راستی ندارم،
میتوانی است اضافه آن قدیمی مدرسه پنجرههای

آنهاراببریواستفادهکنی«.
گفتمبازآمدیکهنسازیمنصدسالسیاههماین
کاررانمیکنم،ازاواصراروازمنانکار؛ومناینکار
رانکردمورئیسهمخوبمیدانستکهمناینکار

رانخواهمکرد.
18

بسیار همکار و دوست گذشت، دیگر چهارماه
بهشهر بود. بیرجند اهالیزحمتکش از بزرگوارمکه
خودشانمنتقلشدهوهمکارجدیدیازتنگراهپیشم
آمدهبودوهنوزچندروزیازآمدناونگذشتهبود.من
آنروزاتفاقادرگنبدودرمنزلپدریبودمکهصدای
یك که دیدم درآمد، صدا به خانهیمان درب زنگ
تویوتای۲000بادونفردمدرایستادهبودندوسراغ
وزیری نخست دفتر از میگرفتند. را عزیزآباد مدیر
اندازههای دارند دستور که میگفتند و بودند آمده
دربوپنجرهمدرسهرابگیرندوبرایساختآناقدام
کنند.منهاجوواجماندهبودمکهچکارکنمآخهمن
بابتدربوپنجرهمدرسهامباخیلیازجاهامکاتبه
کردهبودمولینهبادفترنخستوزیریسال54.البته
بعدافهمیدمکهرئیسایندفتربرایشکاروبازدیدبه
ما وهمکارجدید ودوست تنگراهمیآید میانمردم
نمیآورد کم بود گویی رك و دل ساده جوان که هم
وپیشایشانمشکالتمحلکارشوجریاندربو
ایشاندرمیانمیگذارد با را پنجرهمدرسهعزیزآباد
وحوالهساختتمامیدربوپنجرههایمدرسهرااز
که طوری بوده بسیارجدی دستور میگیرد. ایشان
دربوپنجرهها15-10روزهدرگالیکشساختهودر
مدرسهتحویلاینجانبگردید.مراتبراطینامهایبه
ادارهمتبوعنوشتهوآنهارادرجریانکارمقراردادم.
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اولصبحفردایآنروزدوتاجیببایكالندوردم
درمدرسهامصفکشیدهبودند.

19
آجرچین استاد کمك به پنجرهها و درب نصب
اداره کارشناسان از من و گرفت انجام چندروزه
تقاضایبرآوردبقیهمخارجراکردمکارهاانجامگرفت
وگویامقداریهمبودجهکه)یادمنیستچقدربوده(
برایاینکاراختصاصیافتهبودولیمنیکسالدیگر
برایپیگیریکارهانمیتوانستمبمانموسومینسال

تحصیلیراهمآنجاباشم.
برای و گنبد، به انتقالی گرفتنحکم برای روز آن
و آموزش نمایندگی در خداحافظی و حساب تسویه
پرورشکاللهبودمکهازمنخواستهشداسنادسفید
هزینهرابهعنوانمدیرمدرسهعزیزآبادامضاءکنمکه
نمایندگیبعدهادرهزینهکردنبودجهدچارمشکل
ازاینجامیرویوپیدا آنهامیگفتند:»توکه نشود.
کردنتوبرایهربارامضاءکارسادهاینخواهدبود.«
که کامل اطمینان این با من و میگفتند راست آنها
آن شاهی یك داد نخواهد اجازه خوشقامت آقای
امضاء را سفید اسناد برگههای شود. میل و حیف

کردم.
20

سالتحصیلی55رامندرگنبدآغازبهکارکردم،
مدرسهام و عزیزآباد و کالله از نداشتم فرصتی دیگر
وبچههاخبریبگیرمفقطشنیدمکهدرهمانسال
تحصیلیمدرسهجدیدراباحضوربرخیازمسئولین
از و کردهاند افتتاح آموزان دانش و اولیاء اداره،
برایمتعریفمیکرد افتخاراتحنفیقاریکهبعدها
اول مقام از قبل افتتاحیه سخنرانی در که بود این

مملکتبرایسالمتیمندعاکردهاست.
انقالب که 1۳5۷ سال هم بعد و 1۳56 سال
بزرگمردمایرانشروعشد،دههفجرپیروزیانقالب
و عراق ساله ۸ تحمیلی جنگ آن از بعد و اسالمی
سال 15 از بیش من و ... و منطقهای درگیریهای
دور داشتم آنجا از زیادی خاطرات که منطقهای از
بودهامفقطیادمهکهروزیدوتاازبچههایعزیزآباد
کهدرکالسهایچهارموپنجمازشاگردانمنبودهاند
موفق بچههای از دو هر آمدند گنبد به دیدنم برای
با دیگری و پزشکی دانشجوی آنها از یکی بودند

آمده پرورشدر و آموزش بهاستخدام زبان لیسانس
تعریف آنها میداد. درس انگلیسی زبان کالله در و
جدیداالستخدام معلمان وقت »هر که: میکردند
کاللهتقاضایتعمیریاتاسیسمدرسهمیکنندرئیس
آنهامیگفته به آقایخوشقامت( نمایندگی)همان
بروآستینهاراباالبزنوپاچهشلوارترابکشباالوبا
پایبرهنهداخلمالتشووآنوقتتوهممثلفالنی

صاحبمدرسهخواهیشد.
21

سالهایسختیراازسرگذراندم،سالهاچهسخت
وچهآسانازپیهممیگذرندوماانسانهاخیلیدیر
متوجهمیشویمکهاینعمرمابودکهگذشتهوعمر
ازدست وفرصت دادهمیشود انسان به یکبار فقط
رفتهدیگرتکرارشدنینیست.درطولاینسالهامن
سرگرم فرهنگی فعالیت و تحقیق با را خودم بیشتر
دوستان دعوت به روزی که یادمه خوب بودم. کرده
کاللهایقراربودکنفرانسیدرموردنورمحمدعندلیب
شاعربرجستهترکمنداشتهباشم.یكماهتمامروی
پشت وقتی کنفرانس روز کردم، کار موضوع این
بعد ودرصفجلو میانمدعوین در رفتم میکروفون
افتاد آقایخوشقامت به ازحدود۲0سالچشمم
بودم کرده فراموش را مطالب همه نبود. باورکردنی
همان در که میکرد دعوت ایشان از برنامه مجری
داشته جلسه شروع در خیری دعای نشسته جای
افتاد، من چشم به کردنچشمش دعا موقع باشد،
و میشود؛ نشاطتر با و باز چهرهاش کردم احساس
منهرطورشدهمیبایستسخنانمراشروعمیکردم
من و بودند گرفته نظر در وقت برایم ربعساعت سه
خداخدامیکردمکهزودترتمامشود،وقتیسخنانم
رفتن توان میکردم احساس که پاهایی با شد تمام
از اوجلوتر پایینمیآمدمکهدیدم ازجایگاه ندارند
منباآغوشبازخودرابهپایینپلههارساندهوفریاد
میزند:»قاقاجانمدیرمدرسهعزیزآبادمن«پیشانیم
رابوسیدوبهگرمیدرآغوشفشردوکشان-کشانمرا
درنزدخودنشاندمندیگرچیزینفهمیدمفقطیادم
هستکهدستشرابوسیدم،دراشكشوقغوطهور

بودمویارایسخنگفتننداشتم...
22

که مردی به عزت با و پربار دراز زندگی خداوند
و فرمود عطا بود کشورمان شرق علم پدران از یکی
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محضر در سالها که میدانم خوشبخت را خودم من
ایشانشاگردیکردهام،بعدازآندیداربارهاوبارها
کردهام، شرکت او بزرگداشت مراسم در دیدهام را او
امانت به کتاب کتابخانهاش از و رفتهام خانهاش به
همت به اخیر سال 10-15 در حتی و گرفتهام
کالله مختومقلی –هنری فرهنگی جمعیت بچههای
او معیت در کردهام زیارت را او یکبار ماهی حداقل
از مردمانصحرا وشادی غم مراسم در برایشرکت
گشتهام. را و... جرگالن و توقای آق تا بندرترکمن
همهاشبرایمانصحبتمیکردازگذشتهها،ازبزرگ
اواخر این ...در و اینخطهزیستهاند مردانیکهدر

دغدغهتاسیسدانشگاهدرکاللهآزارشمیداد.
23

آخرین دیدار
خوشقامت دوست بودیم شده نشسته باز دو هر
من۸5سالداشتوهمچنانراستقامتباانگیزهو

شادابزندگیمیکردومنپیرمردی65ساله.
پیش برایم مسافرتی که بود بهار65سالگیام در
آمدمسافرتخارجازکشوربههمراهیکیازبهترین
دوستانم،قرارگذاشتیمقبلازرفتنبرایاحوالپرسی
اورابه وخداحافظیپیشاستادبرویمودعایخیر
همراهخودداشتهباشیماینکارراکردیموعالوهبر
بودند. ما با هم تاریخ بهترینهای از تن دو دوستم
دو کرد. استقبالمان ولی بود احوال مریض استاد
با شد ما از گرمی پذیرایی نشستیم، ساعت سه
او انگار بود درصحبت غرق استاد شیرینی. و چای
با دوباره براینشستن کهفرصتدیگری میدانست
اینجمعراندارد.باورکنیددرطولدوساعتسالها
ساله ۷0 تاریخ بر داشت مروری و کرد صحبت را

کشورمانومنطقه.
که است نهفته خدا کار این در حکمتی حتما
باهریكاز ازمانمیدانیمآخریندیدارما هیچیك
دانشمندی بقول بود. خواهد کجا در و کی عزیزان
دکمه منزل از خارجشدن موقع میگوید:صبح که
دیگر برگشتن موقع ولی میبندم خودم را شلوارم

مشخصنیستچهکسیآنرابازمیکند.
و شد ضبط استاد صحبتهای از قسمتهایی
عکسهاییبهیادگارگرفتیموخداحافظیکردیموبه

گنبدبرگشتیم.
پانزدهمخردادسال۹4بودکهبعدازیکماهگشت

با دیدار تجدید برگشتیم، عزیزمان کشور به گذار و
ازآنهمماهمبارك اقواموبعد خانوادهودوستانو
چه هر که شد صحبت بار دو یکی چه اگر رمضان،
زودترودرفرصتیمناسببهدیداراستادبرویمولی
چنین که افسوس« صد و »افسوس دوستم قول به
فرصتدیگربرایمانپیشنیامد.گوییاستادمنتظر
ماندهبودکهماهمباركرمضانتمامشودواودرروز
که صحرا خوب مردمان و رمضان شهر با عیدفطر
را کار این و کند وداع یکجا داشت خیلیدوستشان

همکرد.
برای روز آن انسانمیرسد. به زود بدخیلی خبر
خاكسپاریجوانیکهدرهمسایگیمامیزیستدر
استادم کهدرگذشت بودم گنبد قایه« »آق مزارستان
راشنیدم،سریعابههمراهگروهیازشاگردانشخود
رابهکاللهرساندیم.غافلازاینکهدیگرهمهچیزدیر
شدهبود.حتینتوانستمبرایآخریندیداربرپیشانی

نورانیشبوسهزنم.
از منطقه،جدای مردمان از خیلی همراه به فقط
تفاوتهایزبانی،قومی،مذهبیباچشمانیاشکبار
نماز مصالی تا پیاده و گرفتیم دوش بر را تابوتش
خوانده برایش نمازی کردیم مشایعت کالله جمعه
شد.بعدهماورابرایخاكسپاریازماجداکردند...
ماشینحاملاوهرلحظهازمادورتردورترمیشد...
اومیرفتکهآغازیدیگرراتجربهکندوماماندیم
را چراغی که اطمینان این با فقط زده بهت و گیج
کهاینبزرگواردرطیاینسالهافرارویمانافروخته
به عشق راه بود. خواهد راهمان روشنگر همچنان

همنوعانوخدمتبهآنها.
آریقدیرگوگالنیکه:سالهامسئولیتنمایندگی
مردیخوشقامت داشت. را پرورشکالله و آموزش
اتحاد مظهر بود. منطقه در باجهالت مبارزه اسوه و
مامیزیست، منطقه در که بود اقوام وهمدلیهمه

ازبینمارفت.

اوبهعلموانسانیتعشقمیورزید.
یادشجاودانهوراهشپررهروباد
تابستان1۳۹4
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ِــیــیدوُو رحمـِت ســ
)1910-1955( 

عاراپخاطاگؤچۆِرن:آرتئقحسینزاده

1910-نجـی سـییدُوو َرحمـت شـاهئر ذهینلـی
اُوباسـئندا آقِدپـه اطرابئنئنـگ خـاالچ یئلـدا

دُوغولیـار.

یاشـلئقدایتیـمغالئـپ،بایئنـگباتراغـئبـُوالن
َرحمـتیانگـئ13یاشـلئقدایتیـمغالئـپ،بایئنـگ
مجبـور گیتمأگـه اُووغانئسـتانا بیلـن سـالماغئ زُور
بُولیـار.یـادایلدهرحمـتایلینی-یوردونـئ،واطانئنئ
کۆیسـهیأر.اُولپورصـاتتاپئـپ،آتـاواطانـادُوالنئـپ

. ر گلیأ
انـه- غُوشغوسـئندا آدلـئ »منـی«  شـاهئرئنگ   
آتـادانآیرادۆشـۆپگچیـِرناجیرلیدورموشـئبارادا

گۆررۆنـگبریلیـأر:
غـول ایشـلهیأردیم باتیانچـا گـۆن آتانـدان دانـگ
بُولـوپ،/بیـرباخئلبـایغاپئسـئنداغورادئمرنگکیم

سـُولوپ،گؤرمهدیـممـناُولواغتـالریۆزۆمـهباقیـان
یاشـئمدا یـدی گیتـدی غُویـدئ /آتام-انـم گۆلـۆپ،

اؤلۆپ،
خارالدئهمخُورالدئاُولگچنگۆنلرمنی...

1925-نجـییئلـدارحمـتیتیملـراؤیۆنـهقابـول
ادیلیـأر،اُورتابیلیـمآلیار.سـُونگراحأضیرکیآتامئرات
َشـهریندأکیموغاللئمچئلئـقاُورتااُوقـوومکدهبینی،
اینسـتیتوتئنئنگ موغاللئمچئلئـق عاشـغابادئنگ
دیپلـُوم تاپاووتالنـان فاکولتهتینـی اِدبییـات و دیـل

تامامالیـار. بیلـن
شـاهئرئنگزحمـتیُولئچاغـاالرتربییهبرمکِدن
نشـیریاتدا، گلیـپ، عاشـغابادا سـُونگرا باشـالنیار.
یازئجـئالربیرلشـیگیندهایشـلهیأر. کینُوسـتودییادا،
ایشـینه دؤرهدیجیلیـک سـییدُوو رحمـت   
سـییدُووئنگ ر. باشـالیار. یئـلالردان 1930-نجـی
یاشـالرئ آراسـئندا غُوشـغوالرئنئنگ ایلکینجـی
کُولخـُوز الرئ دایخـان چاغئرمـاق، سـُووادلئلئغا
اثرلـر غورلوشـئغئناغئزئقالندئرمـاقحأصییتیندأکـی

آغدئقلئقادیـأردی.
تیوتچوینـگ، لرمُونتُووئنـگ، پوشـکینینگ،   
ر. اثرلـری شـیپاچوینگ، یسـنینینگ، فتینـگ،
اؤورۆلیـأر. مکدهبینـه دؤرهدیجیلیـک سـییدُووئنگ
سـؤیگی هـم پیسـاژ شـاهئرئنئنگ تۆرکمـن
حأصییتلـی شـو شـاهئرالرئنئنگ روس لیریکیسـی

یاقئندئـر. لیریکاسـئنا
واطانـئ بیلـن باشـالماغئ اورشـونگ غانئـن   
غُوراماغـاچاغئرئجئلئـق،فرُونتـاگیدیـأنییگیتلـری
سـییدُووئنگ ر. أهنگلـر روحالندئرئلئلئـق
ایشـلنندیر. چونگنگـور هـم دؤرهدیجیلیگینـده
غُوشغوسـئنئنگ »اوغراتمـاق«)1941( شـاهئرئنگ
لیریکـیغاهرئمانئسؤیگۆلیسـیبیلنخُوشالشـئقدا
مردلیـکگؤرکِزیـأر.شـاهئرئنگ»تۆرکمـنخالقئنـا«
واطـان اُوغلالرئنـئ غُوشغوسـئندا دییـن )1942(
بیـل مردانالئغئنـا انهلرینـگ اوغـرادان غُوراغئنـا

باغالنئلیـار.
)1943( بللـی« سؤِوشـده ییگیـت »غـُوچ
شـاهئرئنگ بُویونچـا أهنگـی لیریکـی پُویهماسـئ
توتـوشدؤرهدیجیلیگینینـگلیریـکایئقغئـناتمـک

بیرلشـیأر. بیلـن حأصییتـی
دنگی-تایـئ تامامالنماغـئ، اورشـونگ   
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بُولمادئـقبییـکینگشـینگغازانئلماغـئ،خالقئنگ
باغالنئشـئقلئ بیلـن یتمگـی ماقصادئنـا آرزالـئ
عاجایئـپ بیلـن أهنگلـر لیریکـی مئالیئـم شـاهئر

دؤِرتـدی. غُوشـغوالرئنئ
آی-داباقیـار،/سـوو-داباقیـار،/غـوشالریاتیـار
اوقالشـئپ،/جـُوشاوریاریـاز،/هریانداسـاز،/ادیأر

سـووالرسسغُوشـوپ...!
گِلمـده /مـن یـل! سـالقئن /اؤس گـؤِزل، اُوبـا
ایلیمـه!/خالـقپاراخـات،/جان-داراخـات،/باقیان

چیلیمـه... آزاد،
بیـر هـر اُونونـگ کشـپلرینی، طبیغـات   
عاالماتالرئنئشـاهئرماقصادسـئزگؤرکزمهیـأر.اُوالر
غاهرئمـان لیریکـی اُوتـوران ادیـپ آرزووالر شـاهئرانا
باغالنئشـدئرئلیار، گؤنۆِدن-گؤنـی خـوت بیلـن
شـاهئر ادیـأر. خئذمـات اُوالرا یرینـده گـِرک
غئزئقالنسـا- نأچـه بیلـن گؤرنۆشِلـری طبیغـات
بیـان پیکیر-دۆشۆنجهسـینی غاهرئمانالرئنـگ دا،
اتمهگـیبیرینجـیاُورونـداغُوییـار.شـاهئرئنگیـاش
غاهرئمـانالرئهمیشـهواطاناوپالـئ،واطاندانگۆیچ
آلئـپ،خالقـاخئذمـاتاتمهگیباشماقصـادادیلیأر.
صوراتالندئریـان پیـازاژئ سـییدُووئنگ ر.   
آلیـان غارشـئ گۆلـۆپ باهـار، بایئـر، شـئغئرالرئندا
َشـهر،شـاغالپآقیـانچشـمه،یازشـمالئ،اۆمسـۆم
گینگیشـلیگینینگ آسـمان غارانگقئسـئ، گیجـه
بیلـن شـاهئرانالئق اولـئ یئلدئـزالرئ... سـانیتمز
گؤرکزیلیـأر.چۆنکـیاُولطبیغاتئنـگبیهوشادیجی
تأثرینـیچونگنگـوردویوجـئ،اُولگؤِزللیکـِدنلذذت

شـاهئردئر. آلئجـئ
/گیجـه منـی! هۆودۆألنـگ سـازالرئ، آغشـام ای

بیلـن. اۆورأپدورغـولال سـنهـم
سـؤییأن،یازگیجهسـی،همیشهسـنی،/اوقالدئپ

یلپدیأنسالقئنیلبیِلــن.
یـؤرأپ /آی آچئـپ، گـؤز سـِرِدنده یئلدئزالرئنـگ

گچیـپ، آسـماندان گیِدنـده
/ گؤچـۆپ، گیِدنـده دانگدان-گیجـه هـم خـاص
گۆلۆپغارشـئآلیـارگۆندیز»گل!«بیِلــن...)یلپهیأر

یللـر(
***
)1(

غاهرئمـان لیریکـی برلـن دویغوچئللئغـا آشـا

مایئـل اُووادانلئغئنـا داشـقئ پاصئلالرئنـگ
بُولمایـار-دا،اُونونـگایچکـیگؤِزللیگینیسـئزماغئ
بیلـن اینچهلیـک گؤزللیگینـی طبیغـات  باشـاریار
اوسسـادلئق اُونـئ شـاهئر باشـاریان آنگشـئرماغئ
اؤنگۆنـدە گـؤز اُوقئجئنئنـگ بیلـنصوراتالندئریـار.
شـاهئرئنگ کشـبی طبیغاتئنـگ جانالندئرئلیـان
نأِدِرجـهدهبلندلیگینـیآچئـپ صوراتکشـلیگینینگ

گؤرکِزیـأر.
اینـه،پؤوریزأنینگغـاررئداغالرئ،/بولـوتاُونگا

دئنـچآلماغـاچؤکۆپدیر،
/آلمـاالرئ یاشـئلداغـالرئ، پؤوریزأنینـگ بـو-دا

گۆلـۆندؤکۆپدیـر، اییـأم
/گیجـه- چایـئ، پؤوریـزه سسـلنیپ، داغـالردا

دور. آقئـپ ادیـپ، شئر-شـئر گۆندیـز
غولپاغئـنائقجادئـپ،آسـمانئنگآیئ،/یوواشـجا

یئلغئرئـپ،اُونـگاباقئـپدور...
غُوشغوسـئندا )1946( چایـئ« »پؤوریـزه 
بولوتالرئنـگ بـۆرأن باشـئنئ داغئنـگ شـاهئر
بیلـن سـئنچئلئق دویغورلئـق، شـاهئرانا دورشـونئ
یادئـگأر« »یاشـالرا  شـاهئرئنگ  صوراتالندئریـار.
نییتلنندیـر. چاغـاالرا یئغئندئسـئ غُوشـغوالر
تشـنهغاراغومـاسـووونگگلمگــینینگدینگـه
-جانـدارئ جانلـئ چؤلۆنـگ دأل، اۆچیـن آدامالر
باراسـئندا اؤورۆلجکدیگـی عشـِرته هـم اۆچیـن
شـاهئرئنگ دؤِرتـدی. غُوشـغوالرئ بیرنأچـه شـاهئر
»آوچـئ،آتمـاجِرنـی«)1945(غُوشغوسـئتۆرکمـن
خاطارئنـا اثرلرینـگ سـایالما اینـگ شـئغرئیتینده

غُوشـولدئ.
/ بـار، آرزوو اولـئ /اُونـدا جِرنـی! آتمـا آوچـئ،
غاراشـیار. کانـاال /اُول اُونـئ، گـؤر اُول، اینتیظـار
گـؤر،اینجیگـیاینچهجیـک،/سـوودیییـپکـؤپ
/اُونـئ نیچیـک، سـن اتجـک /ماحـروم یؤرمکـِدن،
/ غالـدئ، گـۆن /سـاناغلئجا گؤرمکـِدن؟ کانـال

یترنـه. آرزووئنـا
جِرنلنـگ /گلیـأر سـالدئ، یـُول چؤلـه کانـال
یرنـه،/کانـالغومـئبُویونادیـپ،/گچسـین،چؤلی
سُوراسـئن!/اُووالقالرئـناُوینادئـپ،/جـِرن-دهسـووا
آرزوو غـُووئ /اُونـدا آتمـاجِرنـی! /آوچـئ، بارسـئن،
بـار./غـُووئآرزووئسـنی،/اتسـیناُونـگارحیـمدار.
شـاهئرئنگشـاهئریۆرهگینییاشـلئقدویغوالرئ
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غاپـالپآالنـدااُولاؤزۆنـیباهارئنـگآیدئمچئسـئ،
باغشئسـئحاسابالیار.

بارهاجُوشـیان،/غُوشـغئغُوشـیان،/مـنباهارالر
/ یـاز، /مؤوسـۆمیم سـاز، /دورموشـئم باغشئسـئ.
/ اتسـین، /هنگلـر مسـگنیم. گۆل-گۆلۆسـتان
خالقایتسـین،/غُوشـغوالرمئنگیاغشئسئ!/باغئ-
جانئـم، /سـنگکیدیر /تۆرکمنیسـتان، بُوسسـان،

تنیـم!
بیـر دینگـه شـئغرئیتینی تۆرکمـن سـییدُوو ر.   
تـأزه ِایسـم دأل، ماضمـون شـاهئرانا اۆیتگشـیک
شـاهئرئنگ بایالشـدئردئ. هـم  بیلـن شـکیل
دؤرهدیجیلیگینـدهکمسـیزایشـلهنن»آبـایبنـدی«
غُوشـغئگؤرنۆشـیباشـغااِدبییاتدانگتیریلنبُولسا-
حاقئقـئ شـالئغئندا شـاهئرانا سـییدُووئنگ ر. دا

گچـدی. حأصییتـه میللـی
اُونونـگ لیریکاسـئ نأزیـک سـییدُووئنگ ر.   
پُویهماالرئنـداهـمدویولیـار.شـاهئرئنگپُویهماالرئندا
سـییدُووئنگ ر. گۆیچلـی. حأصییـت ِاپیکلیـک
اِدبییاتئمئـزدا یُولونـاگـؤزگزدیریـپ، دؤرهدیجیلیـک
گـؤز شـاهئرئ تاپاووتالنیـان بیلـن بُولوشـلئلئغئ اؤز

مۆمکیـن. گتیرمـک اؤنگۆنـه
هـم /واطانئـم رؤوشـنیم، /گـؤز تنیـم، جانئـم،
خالقئمدئـر!/هـربیـرزامـان،/گۆیـچآیامـان،/اُونـگا

دۆزهریـن. آیدئـم
دُولـئ /دورمـوش آی، /گیجهلـر بـای، نـورا گـۆن
یالقئمدئـر./گۆندە-گۆنـدە،/باغـتایچینـدە،/مـن

یۆزەریـن... غوالچـالپ
***  
)2(

واطانپرِورلیگـه، دؤرهدیجیلیگـی سـییدُووئنگ ر.
دُوغانلئـق-دُوسـتلوغا،وپالـئسـؤیگأ،حـااللَزحمته

چاغئریـار.
شـاهئرئنگ»اُورازئنگباغئ«آدلئغُوشغوسئندا
َزحمتینینـگ چکـن اؤز سـؤیمک، َزحمتـی
شـاهئرانا دۆشـۆنجهلر یالـئ گؤرمـک میوهسـینی
اُوغالنجئغئنـگ آدلـئ اُوراز شـئغئردا تصویرلنیـأر.
یتیشـدیِرن ادیـپ ائخـالص باغبانچئلئغـا یـره،
َزحمتینـگ حـاالل شـاهئر باغئنـئ اؤزبُولوشـلئ
اؤنگۆنـدە گـؤز اُوقئجئنئنـگ حؤکمٌونـده میوهسـی

جانالندئریـار:

اۆزۆم، اۇل،/اینجیـر، اۇزال،/اکیپـدی یئـل اۆچ
نارئنئ./دۆیبـۆندپیپ،/سـووالرسپئپ،/اؤسـدۆردی
بۇالر،/گۆللـر اۇالر،/گـؤِزل یـاز بارئنئ،/بـو اۇنـگ
حاقـدا،/ پوداقدا،/باغبـان رنگبه-رنگ./هـر آچئـپ

غـوشالریاسـاردۆرلـیهنـگ...
غُوشـغئنئنگچاغانئنـگآنگئنـاادیـأنتأثیرینـه
اۆنـسبریـپگؤرۆنـگ:شـاهئرغوراقسـئگۆررۆنـگ
چاغئرانـۇق. چکمـأگە َزحمـت چاغـاالرئ ادیـپ،
اۇلَزحمـتدییلـندۆشـۆنجأنینگمانئسـئنئآچئپ
بریأر،َزحمتینگنتیجهسـینینگنأهیلـیگؤزلدیگینه
بـارادا َزحمـت یـرده بـو اۇنسـۇنگ چکیـأر. اۆنسـی

غُوشـماچاچاغئرئـشگـِرکهـمدأل:
گؤر،یاشاُوراز،/غئشئهمیاز،/ایشلهیأراؤز

باغئندا./اُویناپ-گۆلۆپ،/میوهیُولوپ،/اییرتُوموس
چاغئندا...

ک. یازئجئسـئ خالـق تۆرکمنیسـتانئنگ   
شـئغرئیتی کأمیـل شـاهئرئنگ تانگرئغولئییـو
یادالیـار: شـیله بـارادا شـاخصئیتی عاجایئـپ و
»مشـهورتۆرکمنشـاهئرئرحمتسـییدُووئنگآدئ
یاتـان یاسسـانئپ دئزئنـئ کؤپتداغئنـگ توتوالنـدا،
گؤِزللیگـی، لبابئنـگ بۆتیـن بایـرئ، عاشـغابادئنگ
غئـشبیلـنیازئنـگسپلشـیگیندهیرهیئلـئگیدیپ،
آچئـالن سـُونگراق سـأهل آتئـزالر، دوران بوغارئـپ
طئلـال آتیـان ائغشـئل تۇمسـونا پئیاالسـئ، بأگـۆل
سـارئبوغدایلئق...گـؤزاؤنگۆنهگلیـأر.جیحونئنگ،
بیلبیلدیـر باغالرداقـئ غـارا کنارئنداقـئ اُونونـگ
تُورغـایغوشالرئنـگتأزه-تـأزهموقامـئاشـیدیلیأر.
شـاهئریادئنـگادۆشـنده،آدامـئ،بۆتیـنطبیغاتـئ،
بیلـن -تنـی جانـئ سـؤیمگی گؤِزللیگـی أهلـی
باشـاران،دییسـنگمئالقاتلـئ،َمهـِرم،نورانـا،قالبـئ

جانالنیـار... اؤنگۆنگـدە گـؤز آدام اُووادان
یئلـدا 1995-نجـی شـاهئر گؤرنۆکلـی   
دییـن یازئجئسـئ« خالـق »تۆرکمنیسـتانئنگ

داقئلـدئ. آد حُورماتلـئ

آلنانچشمه:تۆرکمنچاغاالراِدبییاتئ)یُوقارئاُوقو
مکتبلریاۆچیناۇقووکیتابئ(

ل.خئدئرُوو،د.رجبُوو
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 تهیه، تنظیم و نگارش متن: الیاس عاشری

متولـد  گوگانـی،  خـدرزاده  نورمحمـد  شـادروان 
1324/11/5 در شهرسـتان گنبـدكاووس از كاركنان 
رسـمی اداره ی فرهنگ و هنر سـابق )ارشـاد اسامی 
فعلـی( يكـی از اوليـن آكتورهـای بـاذوق مسـتعد و 
هنرهـای  عرصـه ی  در  صحـرا  تركمـن  متشـخص 
نمايشـی- تصويـری بوده كـه عاوه براسـتعداد ذاتی، 
توانائـی ايفـای نقش های متفـاوت، متنـوع و ماندگار، 
)جذابيـت  نيـز  كاريزماتيكـی  سـيمای  و  چهـره  از 
هنـری- تصويـری چهـره( برخـودار بوده كـه به مدد 
وچهـره ی  تيـپ  بـا  بازيگـری،  قابليت هـای  و  نبـوغ 
سـينمائی )شـباهت بـه نوجوانـی آلن دلـون معروف( 
در اوج شـكوفائی دوران فعاليتـش دهه هـای 40-50 
خورشـيدی، بـا كارنامـه و بيوگرافـی هنـری اش هـر 
چنـد در نقش هـای كوتـاه ولـی مشـهود و مانـدگار 
يكـی از اوليـن هنـر پيشـه های تاريخ تركمـن صحـرا  
محسـوب می شـوند، كـه بـا رجـوع بـه گذشـته )بـه 
قولـی فـاش بك( و نگاه به سـابقه ی همـكاری اش با 
كارگردانـان شـهير، آوانـگارد و آثار فاخر بيـاد ماندنی 
ازجملـه: يك اتفـاق سـاده/ طبيعت بيجان آثـار زنده 

يـاد  سـهراب شـهيدثالث  يـا سـريال پربيننده ی آتش 
بـدون دود  بـه كارگردانـی زنـده يـاد  نـادر ابراهيمـی  
از  بجـا  اسـتفاده ی  و  الهـام  بـا  كـه  نمـود  اشـاره 
لوكيشـن، جغرافيـای بكـر و طبيعی تركمـن صحرا ی 
گلسـتان تصويربـرداری و تهيـه شـدند، كه بـه اتفاق 
همـكار و يـار هميشـگی خـود شـادروان  آنـه محمـد 
تاريخـی  فقيـد هم بـازی بودنـد، نامبـرده عـاوه بـر 
چهـره، قامـت، فيزيـك بدنـی مناسـب )مشـخصه ی 
بـارز اكثـر آكتورهـا( و مهمتر از همه جايگاه، كسـوت 
و قابليت هـای هنـری خاصـی كـه داشـتند، در حدی 
بـوده كه هر گروه و اكيپ سـازنده ی فيلم يا سـريالی 
بـرای اجـرای پـروژه بـه منطقـه می آمدند بـا احترام 
از ايشـان بـرای همكاری دعـوت و نامبـرده نيز ايفای 
نقـش می نمـود، ازجملـه: فيلـم سينمائی سـمندر  در 
ولی الـه شـيراندامی  قريبيـان،  فرامـرز  آقايـان  كنـار 
سـريال  يـا  معاصـر،  معـروف  بازيگـران  از  )فقيـد( 
 هامـی وكامـی  )قبل ازانقـاب( و آثار ديگرش بشـرح 
)ناگفتـه  برشـمرد  می تـوان   را  ضميمـه  بيوگرافـی 
نمانـد دو فيلـم يادشـده ی شـهيدثالث چندين سـال 
قبـل با اكـران در بزرگتريـن و مهمترين فسـتيوال ها 
و جشـنواره های جهانـی فيلـم، ضمـن اسـتقبال گرم 

به یاد آکتور فقید تــرکمن صحرا 

نورمحمد گوگالنی   )1372 -1324(
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وگسـترده مخاطبين خـاص و عاقه منـدان فيلم های 
مـوج نـو  واقع گرايانـه اجتماعـی بـا كسـب جوايـز 
متعـدد معتبـر و نفيـس سـينمائی جهانی كـه اعتبار 
وافتخـار بزرگيسـت بـر عوامـل و سـازندگان فيلم، بر  
وزن و جايـگاه هنـری و سـينمای ايـران در جهـان 
نيـز افزودنـد( متأسـفانه تقديـر و سرنوشـت چنيـن 
مقـدر بـوده كـه ايـن هنرمنـد توانای تركمـن  در اوج 
بالندگـی، رشـد و شـكوفائی خيلـی زود )حتـی قبـل 
در  و  در 22بهمـن سـال72  اداری(  بازنشسـتگی  از 
48 سـالگی دعـوت حـق را لبيـك گفتـه بـه رحمت 
خـدا رفتند، تـا خانـواده، اقوام، دوسـتان و مشـتاقان 
بيشـمارش در ماتـم و انـدوه تنهـا بماننـد، هنرمندی 
كـه بـا آثـار بجـا مانـده از او هيـچ گاه فرامـوش و از 
يادمـان  لـذا  شـد.  نخواهنـد  محـو  نظرهـا  و  يادهـا 
ذكرآثـار و سـوابق هنـری وی )بـه عبارتـی انتقـال 
حـس  نوسـتالژيك از غـم هجر و فقدانش( با سـكوت 
متوليـان امـر! بـرای نسـل امـروز و جوانـان جويـای 
آگاهـی و شـناخت از هنرمندانـش بـه مثابـه تكريـم، 
ارج نهـادن وشـادی روح ايشـان حداقـل كار ممكنـه 
درفضـای مجـازی جامعـه ی امـروز را می رسـاند. يـاد 
و نامـش همـواره زنـده و گرامـی بـاد. در خاتمـه از 
سـال  درآسـتانه ی28مين  كـه  عزيزانـی  مسـاعدت 
بنـده  تصاويـر حاضـر  مطالـب،  تهيـه ی  در  وفاتـش 
ايشـان  برومنـد  فرزنـد  جملـه  از  نمودنـد  يـاری  را 
 تايماز عزيـز و يوسـف سـتايش گرامـی كمـال تشـكر 

و امتنـان را دارم.
  1- فيلـم يـك اتفـاق سـاده سـال سـاخت 1352 
برنـده جايـزه جشـنواره برليـن و جايزه هيـات ژوری 

ليك تو كا
2-فيلـم طبيعـت بيجـان سـاخت سـال 1353 
برنـده جايـزه خـرس نقرهـای و جايزه فسـتيوال 

فيپوشـی و اينترفيلـم جشـنواره فيلـم برليـن  

بیوگرافی و شرحی کوتاه از سوابق هنری 

محل تولد: گنبد كاووس               
    سال تولد: 1324/11/5            

     وفات: 1372/11/22
سـمت: مسـئول امور هنـری اداره ی فرهنگ و ارشـاد 
عالـم  بـه  ورود  كاووس،  گنبـد  اسـامی شهرسـتان 
هنـر در 20 سـالگی و بـه مـدت 28 سـال در خدمت 
فرهنـگ و هنر تصويری-نمايشـی بوده كه متأسـفانه 

در سـن 48 سـالگی در اوج دوران رشـد و پويايـی 
. يافتند  وفـات 

ارائه نقش های سينمايی:
1-یک اتفاق ساده

 نويسنده و كارگردان سهراب شهيد ثالث
2-طبیعت بی جان                                  

 نويسنده و كارگردان سهراب شهيد ثالث
3-آت اوغالن                  

  كارگردان خسرو مختاری
4-سمندر )در نقش صولت خان(       

 كارگردان محمود كوشان
5-گاالن                                             

 كارگردان امير قويدل
سريال ها:

1-آتش بدون دود                                  
   نويسنده و كارگردان: زنده ياد نادر ابراهيمی 

2-سفر های دور و دراز                              
 نويسنده: زنده ياد نادر ابراهيمی

هامی و کامی )در نقش دكتر هوشيار( 
نمايشنامه ها:

1-سنت )در نقش پسر خان(
2-کاراچوین 

3-اورال          برترين نمايش فولكلور ايران
 در جشنواره سراسری تئاتر شهرستان ها در تهران
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گرم خیلی روزهای از یکی همراه  به 1۳60 تابستان
گرگانجدید(دوستانمبرایشنابهاستخربویه محله )در گرگان
سپاهرفتیمکهدرآنزماندرتصرف از واحدهایی استفاده و

پاسدارانونیرویبسیجبود.
استخرپرویزکیانیرابازیرپوشرکابی کنار شنا، بلند مایو و
به آموزش حال در که بهدیدم و سپاه و بسیج بچههای
غریق نجات فعالیت سادهانجام چهرهای با بود، مشغول
اماکمیسرماخورده، شناگرانصمیمی از مراقبت مشغول
متوجه بعد سالها )طی وبود. سرماخوردگی این شدم
زیراگرفتگیبینیوصدایشظاهرًا بوده همیشگی و کهنه
شنا مشغول سال اوقات درآبهایسرددریاویااستخربیشتر
یاگرمیبود.آنزمانها،برخالفامروز، هیچاستخرآبمالیم
دراینمنطقهوجودنداشت.(

بودهرچنداسمآنروزاولینآشنایینزدیكمن پرویزکیانی با
بیادماندنیاوراقبالبارهاشنیدهبودم.آن بسیار برایم دیدار
بنام دوستانم، از یکی زیرا محمد،شنابلدنبودوماازویشد

خواستیمکهبهاوشناآموزشدهداونیزبالفاصلهقبولکردوباروحیهشادوخندان،محمدراکهجثهاشنسبتًا
سنگینبود،بهداخلاستخر3متریپرتابکردوبدوننگاهکردنبهاو،بامامشغولصحبتشد.ماکهنگران
بودیمنکندمحمدغرقشودبهپرویزاشارهکردیمکهمحمدرانجاتبدهد.پرویزبسیارباحوصله،خونسردوبا
آرامشازدوربهمحمداشارهکردوحرکاتاولیهشنارابهاوگفتوبااعتمادبهنفسوروحیهباالییکهداشت
بدوناینکهواردآبشوددرهمانیكجلسهمحمدرابامهارترویآبماندنومقدماتچگونهشناکردنآشنا
کردوآموزشداد.البتهاینسرعتوسهولتانتقالمهارتوآموزشبرایماکهشناراتدریجًاومدتهاطول

کشیدهبودبیاموزیم،حیرتآوربود.
طیسالهایبعدوتاقبلازفوتآنمرحوم،درمکانهایمختلفورزشیباروحیهجوانمردیوصمیمیت
ویبیشترآشناشدم.یکیازروزهایاوایلپائیزسال1۳6۹عصرجمعهکهبههمراهمادرم)حاجیهخانمملوک
ابراهیمی(ازخیابانمیرکریمپیادهبهسمتمحلهسبزهمشهددرحرکتبودمپرویزکیانیباماشینجیپروباز
ومعروفشدرمسیرمادرحرکتبودکهجلوماتوقفکردوباهمانحالتصمیمیودوستانهروبهمنکردو
گفت:“عموصمد،سواربشینتاشمارابرسانم.”ومانیزسوارشدیمدراینفاصلهمادرمکههموارهکتابو
روزنامهبسیارمطالعهواخباررازیادتعقیبمیکندودربارهشخصیتهایمحلیوملیوحتیجهانینسبتًا
توجهوآگاهیداردوپیشازآنوصفپرویزکیانیراشنیدهوخواندهبودازویپرسید:“چگونهمیتوانیچند
روزپشتسرهمدردریاشناکنی؟آیاخستهنمیشی؟اینکهگرگانیهامیگنتو3تاجیگرسفید)ُشش(داری،

آیاراسته؟!”
پرویزهمخندهکنانوباخوشروییوباهمانصفاوسادگیمعمولخودشگفت:“خودمهمنمیدانممادر!

شایددرستبگن!”
استعدادذاتیوخدادادیومقاومتومداومتویدرشناودریانوردیاستثنائیبودامامهمترازآنروحیه

پرویز کیانی پور
قهرمانافسانهایشنا* برگیازخاطرات

عبدالصمدمهیمنی
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مردمیوسادگیوصمیمتاینقهرمانبودکهاورا
دررسیدنبهاهدافشمصمممیکرد.

هیچ از همشهریان و مردم کردن شاد برای پرویز
نمایشی انجامحرکات برای نمیکرد. کوششیدریغ
وبسیارعجیبشکهگاهیحتیتاساعتهادرداخل
آبهایمختلفودردریاهاانجاممیشدبدفعاتجان
خودرابهمخاطرهمیانداختاماهمهتالششهمواره
هر از بیشتر و بود مادی انتظار و بدونچشمداشت
زندگی دوران بود. آب به زدن تن و شنا عاشق چیز
سادهویورفتاروگفتارصادقوصمیمیاشبهترین

دلیلاینمدعاست.
که آنچنان کیانی پرویز شادروان جنازه تشییع
ازدحام شد برگزار بود ملی قهرمان یك شایستهی
جمعیتمردمعزاداردرگرگانکهازنقاطوشهرهای
بسیار داشتند حضور مراسم آن در کشور مختلف
با گریان چشمانی با مردم روز آن بود. چشمگیر
افتخارآفرینی میکردند. وداع خویش ملی قهرمان
برایکشوروملتایرانوبلندکردننامشهرومردم
گرگانازاهدافاصلیزندگیاشبود.بههمینخاطر
چندین ناگهانیاش فوت از قبل و حیات اواخر تا
مسابقات در مجدد حضور برای جدی بصورت بار
ُپرمخاطره دریاهای در حتی و دریانوردی استقامت

جهانداوطلبشدهبود.

پاساژ در را او فوتش از قبل ماه دو حدود یکبار
شیرنگیگرگاندرمغازهمرحومپدرم)حاجحبیبالله
احوالپرسی و سالم از پس کردم مالقات مهیمنی(
برای نامهای ارسال و تحریر درصدد شدم متوجه
در برایحضور ودرخواستمساعدت آمادگی اعالم
دریاهایدوردستورقابتهایجهانی،ازجملهعبور
ازمثلثُپرخطربرمودااست؛آنکارعظیمازاهداف
وآرزوهایشبودوشوقرفتنبهآنجاراداشت.باهم
مراجعه عباسی حاجمحمد تکثیر و تایپ مغازه به
فدراسیون به نامهای کنند کمکش شد قرار کردیم
شنابنویسدوتقاضایخودراارسالکندتامسووالن
مربوطهمقدماتاعزامویرافراهمکنندامامتأسفانه
اندکیپسازآندیداردراثرعارضهقلبیبهرحمت

حقرفت.

ورزشکارش و مؤدب و متین برادر سه و مرحوم آن

همگیخیلیزودازدنیارفتندوظاهرًانارساییقلبی،
کسالتیارثیدرخانوادهایشانبود.منزلقدیمیآنها
درخیابانسرخواجهودرکوچه10بودکهبهکوچه
کیانیمعروفبودوهست.اکنونکهبزودیآنکوچه
ومحلهنوسازیوبهسازیمیشودشایستهاستنام
آنانسانشایستهرابلندوباالبرخیابانجدیدیکه

درهمانمحلاحداثمیشودثبتونصبکنند.
“پرویزکیانی،شناودریا”،اینکلماتونامهانهتنها
درشهرستانگرگانباهمپیوندعمیقدارندکهحتی
در باشم نکرده اغراق اگر و کشور شمال منطقه در
پس دارند. پیوستگی گونه همین نیز ایران سرتاسر
گاهی حتی قهرمان این فوت از دهه دو گذشت از
برایکسانیکهپرویزراازنزدیكمیشناختندباورش
یا بود افسانه کیانی پرویز بدانند که است مشکل

واقعیت!
خدایشبیامرزد،روحششاد

سالروز دومین و بیست با مصادف مهرماه چهارم و بیست   )1(
درگذشتقهرمانشنایایرانوجهان،زندهیاداستادپرویزکیانی،
به مشهور کیانی پور، پرویز است. گرگان زمین، شنای اسطوره
کیانی،فرزندمرحومغالمعلی)نمکی(،درشانزدهمآذرماهسال
1313درمحلههفت دستگاهخیابانسرخواجهشهرگرگانمتولد
شد.پدرشازاهالیدزاشیبتهرانوازپرسنلارتشایرانبودکه
بهجهتنوعکارشبهگرگانآمدودراینشهرساکنگردید.وی
باازدواجباخانمسکینهکیانیازاهالیروستاینودیجهصاحب
هشتفرزندشد:چهارپسربه نام هایپرویز،منوچهر،منصورو
حسینوچهاردختر.درمیانفرزندانش،پرویزازشهرتخاصی
برخوردارگردید،منصورنیزدررشتهزمین شناسیازدانشگاهی

درایتالیامدرکدکتراگرفت.
پرویزکیانیمشهورترینشناگردورانمعاصردرخطهشمالکشور
درعرصهشنایاستقامتبودکهمتأسفانهدرنیمهشببیستو
چهارممهرماهسال1371درسن58سالگیبراثرعارضهناشی
ازایستقلبیدرگذشتوبهخاطره هاپیوست.)برگرفتهازبالگ
پژوه دانش نوشته گلستان، تاریخی فرهنگی- نشریه استراباد،

محترم،علیبایزیدی(
تاریخنگارشاینخاطرهدرسال1۳۹۳وبهدرخواستنویسنده
توانا»بهنامنیکپیام«بودهودرکتاب»شاهماهیخزر»کهتولد،
زندگیومرگپرویزکیانیاسطورهشنایاستقامتایرانمیباشد
بههمراهمدارک،خاطراتبرخیدوستانوتصاویرمتفاوتیازاین
قهرمانمردمیبهرشتهتحریردرآمدهوباتالشایشاننشروروانه

بازارشده.
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شـعـر

     مريم قربانی

نام تمام چشم های بيدار را
مادر گذاشته ام

كه عاشقانه هايش از چشم 
می جوشد

و از بام پلك هايش 
می ريزد در دلم 

كه هری می ريزد دلم 
از غم آلود نگاهی 

كه واژه هايم وام دار اوست 
كه رنج هايش گنجينه ی شعرهای 

ناتمام 
و موهايش زيباترين سپيد

كه جايی نخوانده ام
من

 دختر صحرا
 همسايه ی خورشيد

در تاب تابستان 
شانه به شانه ی پاييز 

تا انتهای شوق سرريز می شوم 
از نسيم  

كه گل های چارقد مادرم را 
بر پنجره های بسته می تكاند 

 و قرن هاست 
عطر بهارنارنج و بابونه را 

به دامان گرفته ام 
تا سعدی بيايد از گلستان  

تا بنوشيم از جام حافظ 
 كه هرشب 

يلدای غزل های اوست 
تا يادم بيايد 

 دور افتاده ام از زادگاهم اترک 
كه بغض كرد و خشكيد

با اشعار يك عصر 
و تو 

اسطوره شعرهای اين حوالی 
مختومقلی 

 زير گنبد آوازه ات
شعر تاخورده ای در من

 درد می كند
كه هزار واژه هم 

چله نشين كلماتم شوند
 بازهم  

 نمی گنجی در سطرهايم 
اما حضورت ادامه دارد  

تا هميشه ی من 
تا هميشه ی شعر  
در هيات اين قوم 

 كه روشن است
به چراغ نامت 
كه روشن است

به هرآنچه از تو 
سينه به سينه عشق  

به ارث می رسد 
ديگر آرام بخواب

كه نغمه شكوهت را خواهم نوشت
پای گلدانی 

كه شعرهای فراغی ات را 
شكوفه می دهد

دکترآنهمحمددوگونچی

ُدرِّ صحرا

خروشیدندوتاختند
بادهایوحشییصحرا

زوزههاِیمّواج
گهدور،گهنزدیک

فرازآمدند
ازدوردستهاِیصحرا

الههیباد
هبوطکردبرتو،و

امانتبهتوسپرد:خشموخروش

عزِمبادیهکردبهشوِقدیدارت
نسیِمطّناِزشرقی
رقصانوعطرآگین
شیداوشورانگیز
مستوبیتاب
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درسینهتخانهکردنسیِمعاشق
 شد:َنفِستو

برُرخسارُگلچکیدژالهیصحرا
ژالههایصحرا

ازسرتاسِردشت
فرازآمدند،و

درچشِمتونشستند
ُعصارهیدرِدنسلها
ازپِسپردهیروزگاران
فرازآمدندوانباشتند
ُخمخانهیچشمترا

روغِنشمِعدل:اشِکنیمشب

بزمیآراستند
فرزانگانوعارفانبرمصطبهی

ملکوت،و
درجاِنتوسرشتنددفتِرحکمت

باربرانورنجبران
زحمتکشانهمهیعصرها

بهدسِتتودادند:درفِشنبرد
واکنون،تو

استادهبربلنداِیتاریخ
مغروروگردنفراز

رویینتناز
سلیِحمقاومتوشکیب

تندیِس
رنجوعشق،ُامیدوآینده،

شعلهیحکمت
مختومقلی

سیمرغآسمانسای
استادهتنها،بربلندایتاریخ

تنهاِیتنها
چه

تندیس،همیشهتنهاست

تو
ِصدِفصحرا ُدرِّ

خشموخروشت:بادهاِی
سهمگیِنصحرا

اشکهایتنهاییت:ژالهینیم
شب

سینهیپردردت:مخزِنگنِج
حکمت

دستاِنپینهبستهت:َعَلِمرنج
ونبرد

اندیشهیتابناکت:فانوِس
دریایی

درطوفاِنزمانه
نگاهمهربانت:
انگشِتاشارهات
بهحضرِتدوست

متبّرکبادناِمتو،وقوِمتو

خدیجهمعراجی

انجماد زمان )کرونا(

انجمادزمان
دروناتاقکوچکم

پژواکآخرینلبخند،کپکزدهبر
دیوارها.

گیاهپشتپنجرهام
 خمگشتهساقهاشدرپِینور
 وبرگبرگدرتمنایآفتاب
واماندهازدرکاینکسوف.

 پشتآجرتکرار
 لمسشیشهییخیقابمیکند

التماسگیاهرا.
پنجرهالتماسمنبودکهدریابم

زمانرا.
ودیوار،کالمبیزاری

بیزاریهمسایهازسایهییکدیگر.

 ساعتیدردیوارنشسته
 دلشدهازشمارشبیهودگیها

 فرورفتهدرخواب
رهاازتکرارولیدرانجماد.

 گجشکباغگلهایقالیام 
قابشدودیگرپروازنکرد.

 شعلهشمعهمبهتکرارنمیرقصد.
ایستادهبهیکشعلهیخزده

زیراکهحقیقترادریافت.
من

خیرهبهاینتصویرملول
واماندهازدرکاینانجماد

درشبیبیمهتاببهتاریکی،عمر
خویشگذرمیکردم.

کسیازمنپرسید؛کیستم؟!
 دوچشِمخیره؟!

پلکمیبندم
بهخیالآغشتهبهعطرنرگس

بهجهانبرمیخیزم
سرشتهخاکاشباعشق
چاالکهمهکوههایش

میدرخشدشبنمبربرگگلهایش
همهدرزیرآفتاب

همهدرسینهیعشق.

کاسه ی پرخون

غممرادرخاککردمشبهاوروزها
تامبادارسوایعالممکند
تاکستانیدردلمرویید

خوشهخوشهاندوه 
برچیدموبرکوزهدلپنهانکردم 
واینکازپسسالها،چونشرابی

کهنه
اینکاسهپرخونمیچکداز

چشمانم
ورسوایعالمممیکند
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عبداللهمحمدی

داغ چکیأن 

داغچکیأن
غارا

        غئزئل
                  آغئر

آغتارئپآلتئن
سُوراغالپباغتئم

یاتالپیاشلئغئمئییتیرنواغتئم
ائزارالپآنامئنگآغالنآغئسئن

ائسئرغاپآتامئنگآیاغنئنگائزئن
چؤکریپدئزئم

غُورجاالپداغالرئنگ-داشالرئنگغاتئن
داغچکیأن

بیرإلیمدهغاالم
بیریندهکؤمور

داغچکیأن 
باشئمئیایقاپ

         هینگلنیپشئغئر
آغئمآیدئمبُولوپسینگندهداغا

داشالرااُورنانداغُوشغوالم
                                 هنگیم

یارئلیارچئبان

یارئلیاروُولکان
آقیارغئرمئزغان

یاندئرئپزمینینگیاالنگاچتنین
بیرغاپدالئیارا
بیریانئایرینگ

داغچکیأن
مانگالیئنئشانلئ 

                آرقاسئیاغئر

داغچکیأن
آنگئمداآالدا

   بینیمدهپیکیر
دپهسینهیاغانغالئنگغارالرئ
قالبئنداپُورساننامئس-عارالرئ
سئناسئناسینگندویغئنئچکیأن

آلمازذهینین
غورشونیغورشانتنین
ائنساناگریلنغوجاغئن

غورساغئنداغاینانآغئنئچکیأن
اۆمۆردهییتیریلنعؤمۆر

دوماندایاناندابان
داغچکیأن

إرتیر
        آغشام 

        گیدنبیرعؤمور

داغچکیأن
غارا

    غئزئل
             آغئر
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 غفورخوجه 

سؤیگی ِسطیرِلر 

کأتهِسنیحئیالئمدا
حاسغئسیان

ِمنحالئسسوستقام
ِسنینگباسئپگیدن

أدیمینگباسیان.
شۇندایالنگئزلئغی

ارکیمهآلیان
اۇنگارۇستمگلیپ
هیچغوالقآسمان
بۇینومدانآسیان

آ-ِمنِسنگروحونگدا
گؤِتریأناؤزۆم

آلئپگیتیأرِمنی
اۆلِکرِلر،آسمان

***
آسالیادامدئمِسنیسؤیِمکِدن

ِسبأپبوسؤیگینی
هیچغازانمادیم

دؤِرتمأگهاوغروقدئم

نهچاغئردئم
نهچئغئردئم،باغئردئم
نهیاسادئم،ِبزهدیم.

باشغادویغاهۇرۆکدیم

شۇنداِمنیِهرِدم
جادئلیاۇواز
اؤزۆنهچکدی
ایلکیِلرآز-آز

سۇنگِکم-ِکمهرگۆن
مودام،هنیِزم...

آسالیادامدئمِسنیسؤیِمکِدن
ِسبأپِسنیاینگسادالئقدا

اینگتۆرکانالئقدا
سؤیهسیمِگلدی

ِشیلهدألمیعزیزیم؟

 گلدیمحمد)قاقا(امانی

روباعئ الر

)1(
غارالئپدۇغیارداگۆنوآیئمئز

غام،غوصصا،حاراساتبیزینگپایئمئز
إنه-آتادئمئپِپسلهیأبارها

سوپرابۇشاپ،سۇواپغالیارچایئمئز
)2(

زاماناایلیمدهغاملئگزسه-ده
شادئیانگۆنلرهسۆنۆپچۇزسا-دا

باغالرمیوهلنر،گۆلألرایلیمیز
آغرامالراۆستۆنهآغرامدؤزسه-ده

)3(
باالمراضیبۇل،دیهِنیمبۇلمادئ
آرزووالرماگؤرأیۆرکگۆلمهدی

َرحمتجنگنِگلینهاۇمیدلئباقئپ
بیرجهشاخاسی-داإلهایلمهدی

)4(
باغئشالباالم،منشوگؤرشۆنگبۇلدوم

نه-دهباینادئم،نهسایراپگۆلدۆم
کیچیجیکانگقیماممایتاپمانغالدئ

گۆنبه-گۆنآیبهآیإلسیزبۇغولدئم
)5(

آزادهۇواالردانِدمآلمانگچدیک
بۇغولوپ-بۇغولوپآلتمئشدانایچدیک

دۆرهِگیإشیکلرآرزووبۇلسادا
توتوغئن-سۇلوغئنتنمیزهبیچدیک
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آسیهخانی

باهار گلجک واغتئندا«

بیلبیلباغداسازإدیأر
باهارگلجکواغتئندا

سۇناالرپروازإدیأر
باهارگلجکواغتئندا

یلهشاخاشاغئردار
یاغئشیاغارشابئردار
آسمانداگؤکگۆپۆردأر
باهارگلجکواغتئندا

غونچادۆزیأردۆزلری
أللهقاقیارغئزالرئ
یالقئمسچیأریۆزلری
باهارگلجکواغتئندا

شاخاالرپئنتئقالیار
شمالیۆزیسئپایار

کبهلکلریایرایار
باهارگلجکواغتئندا

پاسئرداپاوچیارسۆلگۆن
زمینگیینیأرگۆلگۆن
جۆلگهلرییاقیارگۆن
باهارگلجکواغتئندا

گۇأللکلرگۆلۆشیأر
غارالواچالرگۆرلشیأر
یرآسماناغۇووشیار

باهارگلجکواغتئندا

حاجئابراهیمپورقاز)ارکین( 

بو گۆن

 تۇغسانگۆنلۆکاوقوسئندان
 اویانئپدئرچؤللربوگۆن

 داغالردرألپسووالرشارالپ
ِگلیأرآقئپسیللربوگۆن

 غارالرارأپبوزالرارأپ
 غازالرباریارگؤکِدنغاراپ
 تۇلقونآتیارتۇیالرغوراپ
دئمئپیاتانکؤللربوگۆن

 آرناالرمئزدُولوپداشاپ
 یۆِرکِلرِدنغایغئبُوشاپ

 گؤرشإدیأربیلِلرغوشاپ
بیزینگبییکایللربوگۆن

 صحراالرمئزیاشئلاؤوسۆپ
 غُویون–غوزئمأالرتُووسوپ
 شاهئرالردادویغئاؤسۆپ
سایراقبۇلیاردیللربوگۆن

 نۇوروزگۆنیبیرینجیآی
 بییکبایرامآیگۆنهتای
 یۆرکِلردهتوتوپبیرجای

ِسرخۇشبۇلیارحالالربوگۆن

 گؤکماخمالئِگِینداغالر
 گؤرکۆنغۇشیارداشدانباغالر
 ارکینغوشالربیلبیلزاغالر،

بیلهیاییاربالالربوگۆن
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تویمحمدایازی )غریب(

تشنه لیگینگ چأره سی
چؤللرتشنه

چؤلدهدمآلیان
گۆللر
گۆللر

یۇلالرتشنه
عاصئرالرئنگائسسئتشنهلیگینده

سالغئنداناوتولمان
آزالاۇوازئمبیلنآسمانئغۇشوپ

بولوتالنگذهینینه
یاغمئرئإکیان!

اوچارا بیر غانات
نأمهاۆچینآغالیانمن؟!

نأمهاۆچیندانگاچنآغالیانمن؟!
غوتولماقآصالیۇق
گؤزیاشالرئمدان

بیلیأرین
گچیپباریار

صابئرسیزسالئمالر
چۇپانآغانگتۆیدۆگینینگِدمیدی
چایئرالرئنگساچالرئنئدارایشئیالئ

منبۇلسام
یاسباغالپاۇتئرئن

اوچارابیرغاناتمئشدیییپ
بیرگۆن

یاسسئغئمداقئپرلر!

یحیییاری

ِکِرپ توتان آنگالر

یاشایئشئنگایگنهسینینگساپاغئنئ
ساپابیلمهدیکایلینگپرزندیمن!
اؤسۆشدؤوۆرده،اؤِسندۆشۆنجه،

اؤسنپیکیربیزدنداشدا
منینگِبینیمینگتۆنگچهسینهدۇلدورئالنغاالتناغئش،

یالنگئشسارغئت،گؤِدکپیکیر
چئزئقچکیپآیالپاۇتئراؤزداشئمدانمنیتئرالپ
إنگیل-دهغال،اۇتور-داتور،آچِگز،دۇقِگز،-

چئلشئرئملئیاشایئش،اؤسمهدیکآنگ،
چؤنگنگهِلنگؤِرچ،کۆتِدکغاالنِبینی-پیکیر،

آیالپاۇتئراؤزداشئمدانمنیتئرالپ
ِکِرپتوتانآنگالرئمئزئنگِکرهبیندنچئقابیلمأن،

ِگرشیمیزهبۇیونتئرئقباغالپاؤکۆزیرینهچکیپیؤرۆس
دمیرآزال،چکیپیؤرۆسآغئرآزال

اؤسۆشدؤورۆنگهاطارئندانغالمایئندییپائلغامانئ،
ائزاباقئپآنگقا-تانگقا،بۇلشومئزامن-أحایران،

چکیأرینداد،آهئ-ناال،ینهِپریاد،
اؤسمهدیکآنگإلینگدنمۆنگداد!

ائزاغالدئقلۇقوراباتئپ،الیاچؤکۆپ،غئغئریانآیاباقئپ؛

طاناپمنیچکهبیلمز،آیدئنگپیکیرمنیِچک-آل،

اؤِسندؤوۆر،اؤِسنپیکیرمنیِچک-آل.

   باشغا تۆیسلی غُوشغوالر
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معرفی و نقد کتاب

 الچنعالقی

درشمارهیازدهممجلهوزینترکمننامهمطلبیبهقلماینجانب،باعنوان»نگاهیبهرمانیورت«منتشرشد
کهراقماینسطوردرآننمونهوارنکاتیراکهپسازخواندنرمانیورت،بهنظرشرسیدهبودگوشزدکرده
بود.درشمارهدوازدهممجلهجنابآقایمیرکاظمی،نویسندهفاضلرمان،پاسخیبهآنمطلبدادهاندواگر
منصفانهبنگریم،پاسخایشانبیشترمتوجهاینحقیراستتامطلبیکهبندهدربارهکارایشاننوشتهاست.
باری،ازآنجاکهنگارندهاینسطورهنوزخودرامحصلیجویایدانشمیداندونیزدرهمانمکتبخانهایکه
ظاهراچندانبابطبعواالیآنبزرگوارنیست،آموختهاستکهحسابنقدواثرازمؤلفوبگومگویشخصی

جداست،ازکلیتآنبحثمیگذردوصرفابهیکیازمواردیکهدرآنجوابیهآمدهاستمیپردازد.

درپارگرافدوممطلبایشانچنینآمدهاست:»اینچهگونهنگاهیبهرمانیورتاست؟ازآنچهخواندهایم،
کارنقدبهدونوعمتنیوژنتیکیتقسیمشده.اوبهتحلیلیبامایههاینقدمتنیونیزژنتیکینسبتبهیورت
هرگزنمیپردازد؛تافهمیدهشودایناثرادبینتیجهیتعاملزیستی،فرهنگیوتاریخیاست...«.تقسیمبندی
ایشانازنقدتمامیبنیادآموزههایمکتبیاینجانبرابهلرزهدرآوردواینطفلدبستانیرامجبورکردباری
دیگربهسراغکتابهاینقدونظریهادبیبرودتاشایدبتواندآنچهرانمیداندیاازیادبردهاست،بازآموزد.

مطلبپیشرونتیجهاینکندوکاواست:

نقد زیرشاخه ژنتیکی نقد چون نیست؛ دقیق ژنتیکی« و »متنی به نقد تقسیمبندی که گفت باید ابتدا
ساختگرامحسوبمیشودومبنایآنبررسیدستنوشتههاوحاشیهنویسیهاینویسندهیکاثربااثرمنتشر
شدهاست.دراصلدرایننوعنقد،منتقدادبیمسیریراکهیکاثرادبیطیکردهاستتامنتشرشود،با
متنمنتشرشدهمقایسهمیکند؛ازدلاینتحلیل،نکاتیرابرایبهتردرکشدنمتنبیانمیکند.نقدمتنی
نیزبهبررسینسخهبدلهاونسخههایخطییکاثرمیپردازدوسعیداردکهاصالتبرخیازنسخورجحان
آنهابردیگرنسخرانشاندهد.برایمثالاگرخوانندهمحترمباکلیدواژه»نقدمتنی«درسامانههاینمایه
و بهحوزهحدیث آنها بیشتر انجامدهد،حدود1۸مقالهمعرفیمیشوندکه فارسیجستوجویی مقاالت

تحقیقاتعلومقرآنوحدیثمربوطمیشود.

 Theoretical(نقدادبیرابهصورتکلیبهدوبخشنقدنظریونقدعملیتقسیممیکنند.نقدنظری
Criticism(کهمجموعهمنسجمیازاصطالحاتوتعاریفومقوالتوطبقهبندیهاییاستکهمیتوانآنهارا
درمالحظاتومطالعاتوتفاسیرمربوطبهآثارادبیبهکاربرد؛همینطورمحکهاوقواعدیرامطرحمیکند
ارزشگذاری را آنها بهاصطالح و داد قرار ارزیابی و راموردقضاوت ادبی آثار آنهامیتوان از استعانت با که
کرد.نقدعملی)PracticalCriticism(بررسیتقریباتفصیلیاثرخاصیاست؛یعنیاستفادهعملیازقواعد
وفنونادبییایکنظریهادبیبرایشرحوتوضیحوقضاوتاثریخاص)شمیسا،1۳۹4: 41و4۲(.البته

         بود آیا که نقدها را عیاری گیرند؟
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بایداشارهکردکهبرمبناینقشهایزبانیایکهرومنیاکوبسنمطرحمیکند،میتواننقدرادرپنجحوزه
تقسیمبندیکردکهجدایازادبیات،دیگرحوزههایعلومانسانیرانیزدربرمیگیرد.

و »مرور و »تحلیل« از ادبی نقد تفکیک است، مناقشه محل بسیار ادبی نقد حوزه در که دیگری مبحث
اول(چنین میانرشتهای،جلد )درسنامهای ادبی نقد و نظریه کتاب در پاینده معرفی«است.دکترحسین

مینویسد:

و نشریات مقاالت دقیق ارزیابی و دانشگاهها در ادبی مطالعات وضعیت بررسی
دارد: متفاوت مقوله ازخلطسه ادبی،حکایت کانونهای و محافل محتوایجلسات
شیمی علم از ادبی مطالعات در "تحلیل" اصطالح نقد. و معرفی" و "مرور "تحلیل"،
متون از بررسیای نوع آن به "تحلیل" ادبی مطالعات در است. گرفتهشده عاریت به
ادبیاطالقمیشودکهطیآن،عناصربهوجودآورندهمتنیخاصیکیهیکمشخص
میگردندوسپسهمپیوندیآنعناصرونحوهساختارآفرینیآنهادرمتنموردنظر
بررسیمیشود."مرورومعرفی"نوشتهایکوتاهدرمطبوعاتاستکهدرآن،نویسنده
اثرادبیتازهانتشاریافتهایرابهخوانندگانمیشناساند.درایننوعنوشتار،قبلازهر
چیزمعموالاطالعاتکتابشناختیذکرمیشوندتاخوانندهبداندکهکتابموردنظر
راچهکسیتألیفکرده،عنوانکتابچیست،چندصفحهدارد،کدامناشرآنرامنتشر
کرده،درچهتاریخیمنتشرشدهاستوبهچهبهاییبهفروشمیرسد.نویسندهمقاله
سپسبامروربخشهایمختلفکتاب،شناختیازمحتوایآنبهدستمیدهد.حاصل
ازکتابموردنظرپیدامیکندو چنیننوشتهایایناستکهخوانندهشناختیکلی
ترغیبمیشودکهآنرابخردیانخرد.ازمنظریعاممیتوانگفتکهنقدادبیعبارت
استازتبیینوتقریرمعانیمتکثرمتونبااستفادهازمفاهیموروششناسیهایبرآمده

ازنظریههاینقادانه)پاینده،1۳۹۷: 16-14(.

بهطورکلیبایدگفتکهمنتقدادبیبااستفادهازنظریههایادبیالیههایمعناییمختلفازیکمتنرا
دراختیارخوانندهقرارمیدهد.شایدبتوانگفتکهنقدادبیدیگرگونهخواندناثرادبیاستیانگاهیدیگر
بهاثرادبی.منتقدادبیاثریراکهدههابارخواندهایم،بهنحوتازهایبرایمامیخواندوزوایاییرابهمانشان
میدهدکهاصالتاکنونندیدهبودهایم)شمیسا،1۳۹4: ۲۹(.بااینتفاسیربایدگفتکهمنتقدادبیسلیقه
شخصیوپسندهایشخصیخودازمتنرادرکارشدخالتنمیدهدوبهبیاننقصیاضعفمتننمیپردازد.

درپایانبایدگفتکهمقاله»نگاهیبهرمانیورت«،همانگونهکهازنامشپیداست،مقالهایدرنقدادبی
نیست؛شایدبهنوعی»تحلیل«یا»مروروبازنگری«باشد.

منابع:---------------

شمیسا،سیروس؛1۳۹4؛نقدادبی؛تهران:انتشاراتمیترا.
پاینده،حسین؛1۳۹۷؛نظریهونقدادبی)درسنامهایمیانرشتهای(؛جلداول؛تهران:انتشاراتسمت.
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 المیراسمیعی

متولد خسروی ابوتراب کاتبان، اسفار نویسندهی
مکانهای نقل نظامیاش پدر زندگی تبع به ،1۳۳5
زیادیراپشتسرگذاشتهاست.اومدرککارشناسی
کودکان به شیراز در سالها و دارد ابتدایی آموزش
عقبماندهیذهنیآموزشمیدادواکنونبازنشسته
شدهودرشهرشیراززندگیمیکند.خسروییکیاز
با نویسی داستان درجریان ایرانی معاصر نویسندگان
هوشنگگلشیریآشناشدهاستویکیازویژگیهایی
کهدرآثارخودداردگفتگوِیمتن  هایگوناگونوبیِن
متنیاست.درآخریناثرخودیعنیآوازپرجبرئیلبااتکا
برروایتسهروردیامکاناتعینیتبخشیداستانکوتاه
راباالگویادبیاتکالسیکیایرانیامتحانکردهاست.
اوبرندهیهفتمینجایزهیادبیاتجاللآلاحمدبرای
رمانملکانعذابشدوبرایرماناسفارکاتبانبرندهی
داستانهای راوی ادبشد.خسروی مهرگان جایزهی
زمان این تا او از است. بسیاری نانوشتهی و نوشته
چهارمجموعهداستانبهنامهایهاویه)1۳۷۹(دیوان
سومنات)1۳۷۷(کتابویران)1۳۸۸(آوازپرجبرئیل
)1۳۹۳(سهرمانباعناویناسفارکاتبان)1۳۷۹(رود
مجموعه یک و )1۳۹۲( عذاب ملکان )1۳۸۲( راوی
مقاالتحاشیهایبرمبانیداستان)1۳۸۸(منتشرشده

است.

خالصه ی رمان

رشتهی دانشجوی دو بشیری وسعید اّیوبی اقلیما
جامعهشناسیبرایانجامتحقیقمشترکبهنام»نقش
قداستدربنیانجوامعبابررسینمونههایتاریخی«
باهمآشنامیشوندواینآشناییبهدوستیوسرانجام
را خود که اقلیما نزدیکان میرسد. دو آن بین عشق
اقلیما ارتباطداشتن یهودمیدانستند محافظاندین
باسعیدراخطریبرایدینخودمیدانستندپسهر
دوراملزمبهگسستاینرابطهمیکنندواقلیمابخاطر
نافرمانیکردنکشتهمیشودوسعیدهمهمانندپدرش

و میکند مکتوب میکرد، مکتوب را اتفاقات تمام که
نوشتههایخودرابهناماسفارکاتباندرمیآوردوهمانند
پدرشمعتقداستزمانیکهمعاداصغربهپاشودآذرو

اقلیماهمحیاتمییابند.

سبک رمان اسفارکاتبان

پست و مدرنیسم بین سبکی اسفارکاتبان رمان 
مدرنیسمدارد؛ازمولفههایمدرنیسممی  توانیمبهنبود
رمان این که بپردازیم مستقیم و روایی داستانپردازی
عوض راویها و نیست برخوردار خطی روایت یک از
میشود،موردبعدی،ردکردنسیرعقالنیداستانکهدر
اینجاداستانبهصورتطبیعیوواقعینوشتهشدهاست
ولیواقعیتندارددربعضیازروایاتمثاًلخواجه،بلقیس
راکهزندهاستجسماورادرمجلستکهتکهمیکندو
پراکندهمیکندودوبارهاجزایجسماورابهشکلاولدر
میآورد.)خسروی،1۳۹۸: ۳۳,۳۲(کهازلحاظعقلی
است، خرافات و ندارد امکان چیزی چنین منطقی و
یامثاًل»همهمهازمجلسبرمیخیزدزنگتلفنقطع
میشود«)همان:۲۹(کهتلفنیککلمهجدیداست
کهدرگذشتهوجودنداشتهاست.مولفهدیگرمدرنیسم:
تاکیدبرذهنیتنوشتارباتک  گوییوجریانسیالذهن
استکهدراینرمانباتک  گوییدرونیمواجههستیم،
میشود دیده رمان از بخشهایی در درونی تک  گویی
مثالدراینصفحات»۳6,۳5,۲5,۲۲,11«تعدادراوی
وخرده دارد روایی الیههای دیگر عبارت به است زیاد

مرور و بازنگری

 رمان اسفا ر کاتبان
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روایتهایمختلفدررمانبایکدیگرادغامشدندپس
زاویه دیگر: مولفه دارد. رمانجریانسیالذهنی این
دیدمتغیر؛همانطورکهاشارهشدرمانیکخطروایی
نداردحتیسعیددرابتدایرمانبهبازبودنخطروایت
اشارهمیکندوخسرویدرپایانرماننقطهنمیگذارد
وبهجایآنسهنقطهمیگذاردکهاشارهایبهبازبودن
خطروایتمیکندواینکهرمانبهصورتروایتنامهای
استیعنیبراساسمجموعهنامههاییتدوینیافتهاست
مثاًلنامهزهرهبهاقلیما،نامهاقلیمابهزهره،سفرنامهی
زلفاجیمزو...مولفهیدیگرمدرنیسم؛تاکیدبرروایات
که روایتهاییاست ازخرده ترکیبی رمان، ناپیوسته:
بدوندرنظرگرفتنتقدموتاخرزمانیوتاریخیدرهم
تنیدهشدهاندوزمانومکانآنمشخصنیستوبیناین
روایتهاازنظرمذهب،شخصیت،موقعیتجغرافیاییو
سیروقایع،ارتباطعقالنیوجودنداردوتنهاچیزیکه
اینروایتهارابههمپیوندمیدهدمصادیقاآلثاراست.

در دارند؛ التقاطگرایی پستمدرنیسم: مولفههای
اینرمانلحنوفضایقدیموجدیددرهمآمیختهشده
است،مثالسفرنامهزلفاجیمزمانندسفرنامههایدورهی
قاجاراستودرقسمتیازداستانسعیداشارهمیکند
»منمیدانستمزلفاجیمزسیاحیانگلیسیبودهکهدر
کاوش  هایی گویا و میآید ایران به قاجار دورهی اواخر
فارس استان جنوب حوالی در فاریاب منطقهی در
انجاممیدهد«)خسروی،1۳۹۸: 56(.مولفهیدیگر،
شخصیتهایتاریخیاستکهدراینرماننقشآفرینی
میکنندوبهطورخودآگاهتاریخراتحریفمیکنند،مثاًل
شاهمنصورجزءشخصیتهایتاریخیاستکهدراین

رمانوجوددارد.

ساختار رمان

رماناسفارکاتباندراصلِسفریاستکهازاسفار
ترکیبیافتهاستیعنیزنجیره  ایازروایت  هااستوهر
کاتبیحلقه  هاییبهاینزنجیراضافهمیکندبههمین
یاد آن از کاتبان اسفار عنوان با بشیری سعید خاطر
میکند)خسروی،1۳۹۸: ۸(بهنظرمیرسدنویسندهیا
کاتبیکنفراستکهدرهرزمانیبههیئتیکشخصی
درمیآیدواینزنجیرهبهاینترتیباست:خواجهکاشف
االسراریاشیخیحییکندریکهبههیئتشدرکیهود
درمیآیدوبعدبههیئتاحمدبشیریوبعدبههیئت

سعیدبشیریدرمیآیدبهطوریکهمعشوقهیهریک
چهدرظاهروچهدرباطنشبیهیکدیگراست.بهنظر
قدیسان قصههای که هستند دیگران همیشه میآید
امادردورهی رامینوشتندمثلکشفاالسرارمیبدی
معاصربهندرتازایندستهموضوعاتوجودداردچون
دیگراعتقادیبهاینموضوعاتندارندوشایداینچند
خسروی که است خاطر این به داستان بودن وجهی
خواستهاستاینساختارداستانیرامانندگذشتگان
ازمولفههایمدرن همچونمیبدیبسازدوهمچنین
همدررمانخوداستفادهکندوباهنرمندیخودسنتو
مدرنیتهراباهمدریکرمانجمعکردهاست.نمونههایی
ازپیوندسنتومدرنیته:اقلیماوسعیدخودراساکن
عمارتهایقدیمیمیدانندواشیایعتیقهیزیادیدر
آنعمارت  هاوجودداردکهبهآن  هاارثرسیدهودرآندو
عمارتتاریخیتنهازندگیمیکنندکهنمادیازمحیط
پیرامونآنهااستولیرهاشدهاست،»بهنظرمیآیدکه
عمارتبسیارزیباییبهخصوصنمایآجری اش،این
روزهاگماننمیکنمامکانساختنشباشد«)خسروی،
1۳۹۸: ۲4(»اقلیماگفت:ظاهرًاشماتنهاوارثزندهی
اینوسایل از ومجبورهستیدکه اینعمارتهستید

نگهداریکنید«)همان:۲4(

و است روایت در روایت کاتبان اسفار رمان ساختار
تعدادراویاندراینداستانزیاداست.رمانپیرنگباز
داردوروایت  هایمختلفیاززمانومکانهایمختلفی
درآنوجودداردتاجاییکهاینزمانومکانهایمختلف
دریکدیگرادغامشدهاند.رمانازترکیبخردهروایت  ها
بهوجودآمدهاست،روایتیاداستانیکهدربارهیاقلیما
اما است برخوردار خطی روایت یک از است سعید و
روایت یا وشدرک یهود روایت روایت  هایدیگرمثل در
و روایت  های ازاحمدبشیریکهشامل اآلثار مصادیق
وجود خطی سیر یک میشود متعددی داستانهای
تنیده هم در تاریخ و مکان و زمان همچنین و ندارد

شده  اند.

احمدوسعیددرروایتهایخودپیوستهبهاهمیت
را رمان مهم تاکیدهامضمون این و دارند تاکید کلمه
آشکارمیکندیعنیبرتریزبانبرواقعیت،بهنظرمیآید
بهایندلیلاستکهرمانازدوزبانیعنیزبانقدیمو
ثبت در بشیری احمد مثاًل: است، بهرهجسته جدید
ارزشکلمهاشارهمیکند به بار کابوسهایشچندین
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ومیگویدزبانواقعه  سازاستنهاین کهواقعهرخدهد.
)خسروی،1۳۹۸: 10,۹(استفادهکردنواژهی»کلمه«
بهنظرمیآیدفقطدرروایت هایسعیدواحمدبشیری
عنوان به است، همهمین  طور اقلیما نزد در و نیست
نمونه»گفتراستششکلمادرشرا-زنیکهایننامه
عمدی فراموشی این شاید و کرده فراموش نوشته- را
شکل کلماتش با میخواهد نامه این حاال ولی بوده،
نویسندهایکهنامهرانوشتهبهیادمنبیاورد.«)همان:
4۸(یا»ایناتفاقبرایمنطوریبودکهمثاًلآناندوهبه
شکلیکنامهدربیایدوبعدکلماتشمثلیککوهرویم
رمان در واژهی»کلمه« این و آوارشود.«)همان:55(

فقطواقعهواتفاقاترانشانمیدهد.

موتیف  ها و نمادها در رمان

اتفاق  هاییکهدرداستانرخدادهدرفصلپاییزبودکه
فصلپاییزنمادرستاخیزاستودررمانهمبهرستاخیزو
معاداصغراشارهکردهاستوهمچنینکشتهشدنآذر،
خواهرسعید،درآبانماهبودواسمخودشکهآذربودو
همچنیندرماهیکهفوتکردهردوماهیعنیآبانوآذر

درفصلپاییزهستندکهنمادیازرستاخیزمیباشد.

بهنظرمیرسدرنگهایسبزوسرخرنگهایقالب
رمانهستندودرهنرمکملرنگسبز،رنگسرخاست
پسبهنظرمیآیدابوترابخسرویبهصورتخودآگاه
یاناخودآگاهازاینرنگومکملاینرنگبهرهگرفته
است.رنگسبزنمادزندگیوتجددحیاتاستبهنظر
میآیدبااستفادهازاینرنگوتکرارزیاداینکلمه،اشاره
بهتجدیدحیاتآذرواقلیماکردهاست.رنگسرخنماد
خوناستواینرنگهمانندرنگسبزبسیارتکرارکرده
استبهنظرمیرسدرمانبویخونمیدهدچوندر
بهچهنحوی آذر صفحاتنخستدرموردکشتهشدن
وتدفیناوگفتهاستوبعددربارهیقطعهقطعهکردن
جسمبلقیسوشرارههایخونکهازرگهایاوبیرون
آنکشتهشدن از وپس است داده توضیح میریخت
اسحاقپدراقلیماودرآخرداستاندربارهیکشتهشدن
اقلیماولکهیخون  هاییکهازاودراتاقوخانهیسعید
بهجاماندهبوداشارهکردهاست،درکنارخونبهبوی
متعفنکهخونوجسدداردهماشارهایمیکندمثل
بویسوختهیقربانییهودیانکهدربخشهاییازرمان

قابلمشاهدهاست.

بهرنگآبیهماشارهمیکندکهرنگآبینمادآرامش
وعشقودینوخرداست،نماددینوخردکهدرارتباطبا
متونگذشتهمثلمصادیقاآلثاریاتحقیقمشترکاقلیما
وسعیدبود،نمادعشقودوستیدررماندیدهمیشود
مثالرابطهیاقلیماوسعید،رابطهیخواجهوبلقیس،
رابطهیزلفاجیمزباسلیمانخانکهدررمانبهوضوح
دیدهمیشودوبهکاربردناینعنصرآبیدررمانباعث

تعادلبیناجزایرمانومفهومرمانمیشود.

نکاتی درباره ی رمان

عناصرفرهنگیایرانیکهبهنوعیدرادبیاتکالسیک
ماریشهدارددراینرماناستفادهشدهاستوخوانندهبا
خواندناینرمانباعناصرفرهنگیآشناییپیدامیکند.
رمانساختارصوفیانهومذهبیداردوزبانولحناحمد
بشیریدرروایاتعارفانهاست؛حتیبعضیازقواعدو
مناسکدیناسالمویهودراهمبیانمی  کند،بهعنوان
بود آذرتوضیحداده ودفن آیینکفن نمونه:دربارهی
گفت بتوان شاید )1۷-14  :1۳۹۸ خسروی، )ر.ک.
نوعی به بلکه است کننده نه  تنهاسرگرم رمان این که
رمان بخش  های زیباترین از یکی هست. هم تعلیمی
کهبخشعظیمیازداستانراتشکیلمی  دهدروایت
احمدبشیریاستکهبهطرزاستادانهوهنرمندانهی
خودکلماترابامهارتخاصیدرکنارهمگذاشتهاست.
نداشتنطرحمنسجموبدونزمانمعینوناپیوستهبودن
است،شخصیتها رمان این ویژگیهای از یکی رمان
بسیارشبیهیکدیگربودندهمانطورکهگفتهشدبهنظر
میآیدنویسندهاسفارکاتبانیامصادیقاآلثاریکنفر
استکهدرهردورهبههیئتشخصدیگریدرمیآید،
یکیازشخصیتهاییکهابهاموپیچیدگیبهداستان
میدادشخصیترفعتماهاستواینکهدررماناوشبیه
بهآذر،اقلیماوحمیراماربازمیشدیاآنهاشبیهبهرفعتماه

میشدند.

کتابنامه

خسروی،ابوتراب)1۳۹۸(،اسفارکاتبان،چاپاول،
تهران،نشرنیماژ.
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 تهیهوتنطیم:عظیمقرنجیک

ماتیخانرمانیاستتاریخی-بسیارجذابوپرکشش-
بازگوکنندهبخشیازتاریخترکمنهایمرزنشین،کهازخامه
استادبیبدیلادبیاتداستانیترکمن)ازکودکونوجوان،
تابزرگساالن(،عبدالرحماناونق،تراویده،وانتشاراتسوره
مهر،چاپاولآنرا،بسال1398در416صفحه،بهزیور

طبعآراستهاست.
درمطلعاینرمان،وآغازیننگاشتههایشمیخوانیم،هنر

داستانسراییوتراوشاتقلمیاستاداونقرا:
خبر،خیلیزوددرسراسرترکمنصحراپیچید.دهانبه
دهانوسینهبهسینهرسیدتادورترینّابه.صحراسراسر
جشنوپایکوبیشد.کسینپرسیدکی؟یاچطور؟همه
بهسویمرزمیرفتند؛بسیاریازمردمعاشقومنتظر.
نیروهایانتظامی،غافلگیرشدهبودند.باورشاننمیشد
کهتالبمرز،تاکنارسیمهایخاردارتودرتو،اجازهنزدیک
شدندارند.درجایجایمرزاترکچادرپشتچادرزده
شد.کسیازکسیچیزینمیپرسید؛نگاههاپرمعنابود.
پیروجوانازشوقمیگریستند.ازشوق،یکدیگررادر
آغوشمیگرفتندوناباورانهجدامیشدند.اشکهاهمه

سخنبودولرزشدستهاوصدایهقهقمردانکهن
سال،ترنمترانهپیوندیتازه،همهجیزمعناییتازهداشت.

درمیانهفصلبرف،بهاربودانگار.
... صدایلرزانپیرمردیدرهیاهویخندهمردانجوانگم

شد؛»بایدباورکنم؟چطورممکنه؟نه،باورنمیکنم!”
صدایی،انگارجوابداد:»چراپیرمرد...چرا؟باورکن!”

گفت:« خود با نبود. کسی بود. صدا دنبال به پیرمرد
باور؟!...باورهادرمنمردهاند،دفنشدهاند.منبهامید

زندهام،بهامیدزندهماندهام!“
جانمازیکفچادرپهنشد؛دورکعتنمازشکرانه.

-خداجان!بهمنطاقتبده...طاقت.
بیتاببود.نمیدانستچهمیکند.درچمدانقدیمی،
چندباربازوبستهشد.نفسعمیقیکشیدانگارزخمکهنه،
دوبارهدهانبازکردهبود.کسیناپیداگفت:«چرامعطلی؟
توبهامیدچنینروزیزندهماندهایوگرنهخیلیوقتها

پیش،مثلخیلیهایدیگر،رفتهبودی!”...
... دربرابرآیینهایستاد...

-های...ماتیخان،ماتیخان!پیرشدهای،خیلیپیر.
همقطارهایتتاحاالهفتکفنپوساندهاند.چیزیکهتو
راسرپانگهداشتهامیدبود!یانه.حقیقتهمبود.دلتمی
خواستزندهبمانیوباردیگرخایرخوجهراآبادکنی؛با
کمکهمه.ولیچقدردیر!مگربرایکسیمهمهکهچه

برماگذشته؟!
آبینهتکانخورد:«خیلیمهمه!مردمبایدبدانند؛ازنسلی

بهنسلدیگر،تاآخرزمان!“
واینرمان،روایتگرقهرمانیها،مداراومسالمتها-علیرغم
ظلموستم،وتعدیاتعواملحکومتیدوران،وبیانگرآستانه
تحملغایی-ماتیخان-پیرمردمداراومسالمتجویاوبه
خایرخوجه،ودلیرمردیهایمردمغیوروغیرتمندیهای

جوانانجسورکنارههایمرزوروداترکاست.
تهیهوتنطیماینفرهنگواژهها،کهبرگرفتهازپانوشتهای
سراسراینرماناست،بهنوعیقدردانیاز-وادایدینی
استبر-خالقایناثرارزنده،فرهیختهدوستگرامی،

استادعبدالرحمناونق.

فرهنگواره واژه های 

رمان ماتی خان
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✴توضیح:اعدادداخلپرانتز،شمارهصفحاتاست.
ُابه:آبادی)5(

اترک:رودخانهمرزیایرانوترکمنستان)5(
یموتهاوگوگالنها:نامدوتیرهوقبیلهمعروفترکمن)6(
ُگدتکمه:نوعیآالچیق،خانهقدیمیترکمنهاکهمحیط
محوطهآنتقریبًابیستمتروقطرآنهفتوارتفاعآن
سهونیممتراست.ایننوعخانهبهسهقسمتباال،وسط
وپایینتقسیممیشود.قسمتباالرابانمدیمخصوص
میپوشانندکهِسرفکنامدارد،نمدقسمتوسطیرااوزگ
وقسمتپایینرادورلیقمینامند.روینمدپایینیرابانی

حصیریبهنامقمیشمیپوشانند)11(
قازان:نامنوعیدیگچدنیمخصوص)15(

یاشماق:قسمتیازصورتراباچادرزیرینمیپوشانند،از
بینیبهپایین)15(

یورت:درمعنایوسیعمعادلکشوریاشهریاروستاستو
درمعنایمحدودمعادلحیاطمنزلاست.دراینجاحیاط

منزلموردنظراست.)16(
یئلآیاق:بادپا،ناماسبماتیخان.)16(

چاروق:نوعیکفشچوپانی )17(
گوندوک:آفتابهمخصوصترکمنها، )17(

آقاوی:خانهسفید،اینخانهمثلگدتکمهامابزرگتراست
)19(

یاشاولیها:آدمهایباتجربه،رئیسانمسن)21(
یاوار:همکاریدستهجمعیدرانجامکاریبدونگرفتن

دستمزد)21(
چاروا:ترکمنهایکوچروودامدار)23(

خیوه:یکیازشهرهایمذهبیترکستان)آسیایمیانه(که
اکنوندرکشورازبکستانقراردارد)24(

خانهاوبایها:ثروتمندان،مالداران)26(
قلعهبگها:مامورانمحلی،بومیحکومتی)26(

جولیک:التزنباره)27(
راپورت:گزارش،خبر)39(

اسیر:رسمبودزندانیهارااسیربگویند)50(
تاشا:پناهگاهگوسفندان)72(

چکدرمه:نوعیغذایترکمنیکهبابرنجوگوشتفراوان
تهیهمیشود)72(

گّلجه:واژهایکهبرایخطاببهزنبرادریازنیکیاز
نزدیکانگفتهمیشود)73(

تالر:سایبانیکهبایکونیمیادومترارتفاعاززمیندرست
میکنند. )97(

قودا:خانوادههاییکهپسریادخترشانباهموصلتمی
بندندهمدیگررابهاینناممیخوانند،قودا)100(

یازاوت:علفبهاری)ذخیرهتابستان( )101(
آلیندانگی:تاجعروسکهازنیهایبسیارریزشبیهجارو
بافتهمیشودوبهدورآنپارچهایمیکشند.پهنایتاج

تقریبًاپنجسانتیمترمیباشد. )110(
ِکهِسهوی:چوبمخصوصتنوربرایبرهمزدنآتشتنوراز

آناستفادهمیشود)117(
دایزا:خاله،بهاحترامزنهایپابهسنگذاشتههممی

گویند)121(
بوریق:کالهیکهدخترانترکمنقبلازعروسشدنبرسر
میگذارندولینوعیازآنرامردانترکمنهمبرسرمی

گذارند)121(
ُکرهِمز:نوعیدوغکهازشیرگوسفنددرستمیشود

)124(
قیزالر:نامکوهیکوهیاستدرخایرخوجهبهمعنای

دختران )127(
بویداش:همقد،دخترانترکمندوستانشانرابههمیننام

میخوانند،بویداش )142(
قره:سیاه،مشکی)150(

چاروق:کفشمخصوصچوپانان،کهازپوستگوسفند
درستمیشود )213(

ُچپان:نوعیفنکشتیاست )230(
قامت:اعالمآمادگیبرایاقامهنمازپسازگذشتچند

دقیقهازاذان )281(
ُدون:نوعیپالتوینازک )281(

الله:سرودمخصوصدخترانترکمن )283(
“نیالینقهبهفلک،شادگونالریمآزایالدینگ/

قلیبناحقجانالرهالک،دردلریمهدوزایالدینگ
: چهکنمروزگارشادیمانراگرفت/

 بیگناهانراکشتونمکبرزخمهایمانپاشید )287(”
آالمان:جنگوگریزبرایبهدستآوردنغنیمت )287(

تاشا:پناهگاهگوسفندان،کهمعمواًلازنیدرستمیکنند 
)311(

قامچی:نوعیشالقکهدستهاشچوبیاست )312(
سونگیداغ:نامکوهیاستکهاکنوندرمرزبینایرانو

ترکمنستانقراردارد )323(
ُیورِقه:حرکتدویدنآراماسبرامیگویند)323(

ُاچمگ:پالتویضخیمیکهازپوستپشمینگوسفند
درستمیشود )334(
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کوراوغلی:قهرمانحماسیترکمنهاوترکها )335(
قیرآت:اسبافسانهایکوراوغلی )335(

چاندابیل:مکانیدرکتابکوراوغلی )335(
جمهوری های شهر دواز هر چکشلر: - قلی حسن

ترکمنستان)336(
“بازاریمساویلدیخریدیمقالدی/

دکانیمایهسیزقالدینیالین،
بناسیندارغاتدیقراقچیدولدی/
پارچهسیندوپرالیبآلدینیالین،
مردلرنامرداولدینامردمرداولدی/

قورتالرپشهبولدیپشهقوریتبولدی،
یورتلرویراناولدیزندانیورتاولدی/

شومپلکلشکرینسالدینیالین،
عاشقالرداناوتدیعشقنگهواسی/

تارتیلدییازیلدیدوزخپردهسی.
: بازاروسودایمرفت/

وغارتگرانبنایدکانبیصاحبمرافروریختند،
داروندارمرابردندومننمیدانمچهکنم/

دراینسرزمینکهدوزخدرآندامنگستردهاست،
هوایعشقازسرعاشقانپریده/

دشمنانازپشتکوهبهاینسوتاختند،
وازسرزمینزیبایم،ویرانهایساختند،

معشوقازعاشقدورافتاده،
دالورمردانازایل،

 دریاهاازآب،
کوههاازسیل،
وباغازسرو،

وبلبالن،دورازگلهایسرخ،خونگریستند. )342(“
آیترکمیگونترک:نوعیبازیدخترانکمسنوسال
معنیآن»ماهوخورشیدرامیخواهم»گویایزمانیاست
کهترکمنها-بهعناصرطبیعینظیرماهوآفتاباحتراممی
گذاشتندوحتینامفرزندانخودراازعناصرطبیعتمانند

-آیخانیاگون»آفتاب«میگذاشتند)401(
چمور:کشاورز،کوچروانیکهیکجاساکنمیشوندوبه

کشتوزرعمیپردازند)407(
اینکصفحاتپایانیرمانراباهممیخوانیم:

لبمرز،غوغاییبود.انگارتماممردمترکمنصحراکوچ
کردهبودندوآمدهبودندکنارهاترک.جایجایمرز،ازآدمپر
بود.آدمهاییکهازخوشحالیوذوق،اشکمیریختند،
قهقههمیزدند،بههرکسمیرسیدند،لبخندیمیزدند.

هیچکسبهحالطبیعیخودشنبود.شاعران،ذوقزده
شعرشانرامیخواندند،نوازندگاندوتار،سازشانراباعشق
کوککردهبودندوباشورمینواختند.آوازخوانان،دسته
جمعیسرودپیوندمیخواندند.کوچکوبزرگ،پیرو

جوان،زنومرد،ازتهدلفریادشادیمیکشیدند.
هفتادقازانبزرگپلو،بهردیفدرکنارهمچیدهشدهبود،به

نشانههفتادسالدوری.
... آنهاکهبعدازسالهادوریرسیدهبودند،خواهربا
برادر،زنباشوهر،خواهرباخواهر،برادربابرادر،دوستبا
دوست،اشکشوقمیریختندوازگذشتهمیگفتند.مرز

اترکدیگرنشانهدوریوجدایینبود.اترکزیباشدهبود.
هایشان اشک بود. نشسته ... خاموش ماتیخان،  ...
بهاندازهکافیباریدهبود.حاالدرآرامشکاملدرددل
میکردندوازگذشتهمیگفتند،امابیشتردلشانمی
خواستکهماتیخانحرفبزند.سوالهایگوناگونوبی
جوابیداشتندکهمیخواستندپاسخهمهرایکبارهاززبان
پیرمردیخستهبشنوند.رازهاوعقدههاییکهسالهای
سالدرسینهشانماندهبودوبههیچکسنمیتوانستند
بگویند،سالهایدوریورنج،سالهایدربهدریو
ظلم،سالهایتاریکوروشنی.میخواستندپیرمردهمه
رابرایشانبازکند....همهجوابهادرگفتنبودوخالی
شدن.اوآنچهراکهسالهایسالمیخواستونمی
توانست،بهدستآوردهبود.آرزویدیدنخایرخوجهای
ها؛بودندرکنارفرزندانش؛اینکهتمامخایرخوجهایها
زندهاند،هستندوماتیخانهیچوقتآنهاراجلوتوپ

سروانحکیمیوامنیههایشتنهانگذاشتهبود.
... بعدازسالهایساللبخندیعمیقتمامپهنایصورت
ماتیخانراپرکردهبودوبهانبوهآدمهایدوروبرشخیره

شد.همهلبخندمیزدند؛همهبودند؛همه.

اینکتابآرایشاستاّیامرا
خاصرادادهنصیبوعامرا،

)نثراونق(خاّصیتیداردعجیب
زانکهردمبیشتربخشدنصیب،
گربسیخواندنمیّسرآیدت

بیشکیهربارخوشترآیدت.

منطقالطیرعطارنیشابوری.
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   آنادردی عنصری 

مقدمه         
    

ترکان  بین  )در  قۇرقوت )دده  به موسوم  کتاب        
نام های  با  ترکیه  ترکان  و  آذربایجان  ترکان  ترکمن، 
دیگری چون؛دده م قۇرقوت، قۇرقوت آتا و غۇرقوت آتا 
نیز مشهور است.در حال حاضر سه نسخه دستنویس 

از این کتاب در دسترس است:
 1-نسخه درسدن
۲-نسخه واتیکان

۳-نسخه ترکمن صحرا
این نسخه ها از نظر حجم و نوع داستان و بعض جوانب 
با  درسدن  نسخه  دارند. یکدیگر  با  تفاوت هایی  دیگر 
احتوای دوازده داستان یا اۇغوزنامه کامل ترین نسخه 

در بین نسخ سه گانه است.
و  زندگی  از  ماجراهایی  شرح  داستان ها  این 
در  است. اۇغوز  قوم  آلپ های  و  پهلوانان  دالوری های 
پایان هر داستان نیز قۇرقوت آتا در کسوت شخصیتی 
پهلوان  آن  وصف  در  کرامات  صاحب  )همه چیزدان(و 
)اۇغوزنامه  آن به اصطالحا  که  می سراید  سروده ای 
)اطالق می شود.از این رو اۇغوزنامه شناسان، این اثر را 
با عنوان )اۇغوزنامه های قۇرقوت آتا ( نیز می شناسند.
شدن  کشته  حکایت  کتاب،  داستان های  از  یکی    
دپه گؤز )غول یک چشم ( به دست باسات پهلوان اۇغوز 
ترکمن  نامور  داستان نویس  اونق  عبدالرحمان  است.
دستمایه ی  آزاد  برداشت  با  را  حکایت  این  موضوع 
اتفاق  فانتزی  فضایی  در  که  داده  قرار  جدید  قصه ای 

می افتد.
هم  با  را  قصه  این  درباره ی  کوتاه  یادداشتی  ذیال   

می خوانیم.

یولبارس و شهرزیرزمینی)رمان نوجوان(
عبدالرحمان اونق

نشر: پیدایش
تصویرجلد: میثم موسوی
ویراستار: محدثه گودرزنیا

چاپاول:1399
تیتراژ:1000)هزار(نسخه

قیمت:40000تومان
تعدادصفحه:200

حماسی  داستانهای  سری  از آزاد  برداشت  رمان 
غورقوت آتا»دده غورقوت«است.دریکی ازایپزوهای 
عنوان  با  داستان  )دراین  ُگرجیها  آتا،  غورقوت 
را  تورکمنها  شبانه  میشود( برده  نام  ماموشویلیها 
غافلگیرمیکنند و قلعه را به تصرف درمیآورند.هرکس 
که مقاومت میکند میُکشند.تورکمنها چارهای جز 
فرار پیدا نمیکنند.حاکم تورکمنها نیزهمراه دیگران 
پا به فرارمیگذرد تا بعدا درموقعیت بهترنیروهایش را 

یولبارس 
و شهرز  یرزمینی 
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بچهی  گیرودار  بگیرد.دراین  پس  را  قلعه  و  کند  جمع 
تازه متولد شدهی حاکم که دربغل قابله بود، ازدستش 
میافتد و درچالهای میافتد.چون تاریک بود ومردم 
قابله  میگریختند،  سمتی  به  هرکدام  فریاد  و  داد  با 
نیروهای  نوزاد  ازشانس  کند. پیدا  را  نوزاد  نمیتواند 
گرجی هم متوجهاش نمیشوند.شیری درآن حوالی 
بیرون  ازچاله  و  میبیند  را  اونوزاد  میکرد. زندگی 
میآورد و با خود به بیشهزارمیبرد و بزرگ میکند.در
قهرمان  به  و  میشود  پیدا  بعدها  نوزاد  داستان،  اصل 
رمانش،  در نویسنده  میگردد. تبدیل  داستان  اصلی 
و  میکند  استفاده  داستان  نوزاد  شدن  گم  ازبخش 
چون  میبرد. پیش  دیگری  طور را  خودش  قصهی 
عذاب  او  میشود،  گم  و  میافتد  قابله  ازدست  نوزاد 
وجدان میگیرد وجریان را به دخترش تعریف میکند.
نسل،  به  طورنسل  همین  دخترخود،  به  هم  دخترش 
)یکی  تایماز مادربزرگ  حاال  میرسد. عصرما  به 
ازشخصیتهای اصلی داستان( که ازنسل همان قابله 
است ازنشانههای پسرحاکم او را میشناسد.داستان، 

داستان فانتزی است و اینگونه شروع میشود که... 
تصاحب  برای  ماموشویلی”ها  جادوگر” ملکهی 
اجرای  برای  و  میکشد  نقشه  سالها  تورکان  سرزمین 
نقشهاش به کمک جنگجوهایش، یک شهرزیرزمینی 
با  جنگ  تدارک  تمامی  میسازد. جنگل  درداخل 
تورکان را مهیا کرده بود که سروکلهی پسرنوجوان قوی 

هیکلی پیدا میشود به نام“یولبارس."
ماموشویلیها  و  جادوگر ملکهی  ازنقشههای  او   
نیست. عادی  جوانی  یولبارس،  شود،  خبرمی  با 
ُتورکان  سرزمین  حاکم  دورپدرش  خیلی  درزمانهای 
بوده، همان زمانها که او نوزادی بیش نبود درجنگی 
هنگام  میدهد  رخ  تورکان  و  ماموشویلیها  میان  که 
طورکه  وهمان  میافتد  حاکم  قابلهی  دست  از فرار،
و  میکند  پیدا  اورا  شیرجنگل  شد،  اشاره  درباال 
نوجوانی  سن  به  میشود. بزرگ  شیرهم  خود  توسط 
ابدی  خواب  وبه  میخورد  جادویی  آب  میرسد  که 
درزمان  طبیعی  مافوق  قدرت  توسط  بعد  رود. فرومی 
حیوانات  با  زندگی  ازمدتها  بیدارمیشود.پس  حال 
جنگل و دشت احساس میکند که به جنگل و دشت 
پدرش  که  “تایماز” با موقعها  درهمان  ندارد. تعلق 
آشنا  است  ُتورکان  دولتی  استاکارساختمانهای 
دراِز گردن  پرندهی  ازدست  تایمازرا  درواقع  میشود.

حیوانات  که  چشم  یک  بدشکِل  سگ  و  چشم  یک 
نیز تایماز میدهد. نجات  هستند،  ملکه  جادویی 
آن  کسی  غیرازمادربزرگش  اما  نیست  معمولی  بچهی 
را نمیداند.ازنسلهای قدیم سینه به سینه دراذهان 
روزگاری  روزی  که  است  شده  خبرحک  این  مردم 
پسرحاکم بزرگ تورکان دوباره ظهورمیکند و حاکمیت 
سرزمین تورکان را به دست میگیرد.مادربزرگ تایماز
که بازمانده ازهمان نسل است مدتی است که خواب 
ازنشانههای  تایماز وقتی  و میبیند. را  بزرگ  حاکم 
او  که  میکند  پیدا  یقین  او  میگوید  برایش  یولبارس 
بین  رازرا  این  جانش  اما برای حفظ  پسراست؛  همان 
حیوانات  مثل  ابتدا  یولبارس  میدارند. نگه  خودشان 
حیوانات  زبان  به  و  میرود  راه  پا  و  چهاردست  جنگل 
حرف میزند؛ اما بعد ازآشنایی با تایماز بتدریج عادت 
حیوانات  کمک  به  دو  آن  میکند. پیدا  را  انسانها 
جادوگررا  ملکهی  نقشهی  دارند  سعی  دشت  و  جنگل 
برمال  تورکان  حاکم  برای  را  آنها  وجود  و  بزنند  برهم 
هم  و  تورکان  حاکم  هم  وقوس،  کش  دراین  کنند.
هم،  میبرند.حاال  پی  رازاو  به  ماموشویلیها  ملکهی 
و  است  او  نابودی  و  دستگیری  درپی  جادوگر  ملکهی 
بیخبر اما  یولبارس  تورکان. خان”حاکم  هم»عوض 
تورکان  سرزمین  نجات  فکرش  تمام  آنها  نقشهی  از

ازدست ماموشویلیهاست.
درجایی ازرمان میخوانیم،

“یولبارس بعد ازاینکه مخفیانه ساختمان داخل جنگل 
خاکستری  گرگ  نزد  برگشت  سرعت  با  کرد  بازرسی  را 
موقعی  بود.همون  غیرعادی  اینجا  چیز »یه  گفت:  و 
مرد میگذشتم  خاردارها  سیم  الی  از داشتم  که 
بیرون  درختها  ازپشت  مخفیانه  هم  هیکلی  قوی 
نگهبان  رفت. و  زد  حرف  ازنگهبانها  یکی  با  و  آمد 
وسیلهای  باشه،  معمولی  نگهبان  یه  فکرنمیکنم  که 
نفربا  چند  بالفاصله  گفت  چیزی  و  درآورد  ازجیبش 
آمدند  بیرون  درختان  ازمیان  سنگین  مسلسلهای 
حرف  اگه  کردند. پخش  نگهبانها  بین  را  واسلحهها 
پسرحاکم درست باشه و اونها افراد خود حاکم عوض 
کرده  مخفی  اسلحه  جایی  باید   چرا  باشن  خان 
اونجا  نفوذی  نیروهای  ملکه  فکرمیکنم  من  باشن؟ 
فرستاده و میخوان ساختمان را تسخیرکنن و اونجا رو 

دراختیارخودشون بگیرن.باید کاری بکنیم.«
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  مرحوم نیاز محمد نیازی 
           استاد فرش ترکمن 
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