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اینکتابرایگانبودهوبازنشرآنبدونتغییردرظاهرو
محتوابالمانعاست.
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مقدمه

کتابپیشروشاملنوشتههاییاستکهازسال1395تا1400درموضوعاتمرتبطباترکمنصحرا

درنشریاتیاوبسایتهایمنطقهمنتشرکردهام.هدفازتهیهکتابتجمیعاینمطالبودردسترس

قراردادنآنهابهطوریکجابرایمخاطبانعالقهمندبودهاست.

موضوعاتیکهبهآنهاپرداختهام،کهعمدتامربوطبهحوزهفرهنگ،هنرومسائلاجتماعیاست،ناشیاز

عالقهیادغدغهشخصینسبتبهآنهابودهاست.نیازیبهگفتننیستکهمنصرفامسائلراازدریچه

عالیقومفروضاتخویشودرمحدودۀدانشوتجربهمحدودخودنگریستهام،هرچندهموارهسعیبر

اینداشتهامکهصادقومتعهدبهابرازحقیقتباشم.

برایاینکهاینکتاببهصورترایگاندراختیارمخاطبانقرارگیرد،تمامکارتهیهآنراشخصاانجام

دادهام.بههمیندلیل،صفحهآراییوطراحیظاهرآنکامالسادهومعمولیاستوامیدوارمکهکیفیت

محتواکاستیکیفیتصورتراجبرانکند.ازآثارطراحیونقاشیبرادرهنرمندمعرازمنگلیتوماج

ایریدراینکتاباستفادهکردهاموازاینبابتبسیارسپاسگزارشهستم.

برخیازافرادیکهدرایننوشتههاودرقیدحیاتشانبهایشانپرداختهام،دیگردرمیانمانیستند.

خوجهدوردیایری)خوجاباخشی(درشهریور1396وحلیمبردیسعید-آسوده)حلیمدایی(درآذر

1400ماراترکگفتند.روحشانشادویادشانگرامیباد.

ارائۀهرگونهبازخورددرموردمطالباینکتابمورداستقبالوباعثامتناننگارندهخواهدبود.برای

اینمنظورمیتوانیدازآدرسایمیلنویسنده)mtoumajiri@gmail.com(استفادهفرمایید.

موسیتوماجایری

تهران،2اردیبهشت1401
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پرواز َدَهندگان روح؛ دیداری با هنرمند پیشِکسوت خوجه دوردی ایری )خوجا 
باخشی(

بَشیوسقا*)پنجپیکر(، ایستادهامدریکشببهاری،خیرهبهآسمان.درآسمانصاِف وسطحیاط

همهچیزهنوزمثلدورانکودکیامبهنظرمیرسد.آسمانپُرستارههمچنانعمیق،رازآمیز،شگفتانگیز،

بیکرانوبیمرزاست.امازمینروستا،هیچشباهتیبهدورانکودکیامندارد.همهجارادیواروآجر

فراگرفتهوخبریازانبوهدرختان،خانههایقدیمیوافقهایباز،نیست.گوییدیوارکشیهابهقلبها

وذهنهاهمرسوخکردهوحاالآنصفا،صمیمتوحکمتگذشته،بهخاطرههاپیوستهاست.

همسایههایدیواربهدیوارهم،گاهیماههاازحالهمبیخبرند.آخرینبارششماهپیشبودکهبهدو

خانهآنسوتررفتم.حاالکهدوبارهبهزادگاهمبازگشتهام،برآنمکهباعبورازدیوارهایبرونودرونوبا

باخوجادادادرمنزلایشان،7تیر1396)عکسازعرازمنگیتوماجایری(
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غلبهبرشرمزدگیذاتیام،سرزدهبهآنخانهبروم.باقوتقلبیکهازنگاهیدوبارهبهآسمانمیگیرم

بهسویخانۀخوجاَداَدابهراهمیافتم.

برقچشمان،خندهوشادمانیکودکانهشانحکایتازآنداردکهمدتهاچشمبهراِهمهمانیسرزدهاند.

ازآغاززندگیمشترکخوجاَداِدموآشیِجِکمحدودهفتادسالگذشتهاست.خوجاَداِدم18سالو

آشیِجِکم12سالداشتکهباهمازدواجکردند.دوسالپسازآنبودکهمرِدخانه،عشقدیگریرا

تجربهکرد!

»درآنعروسی،صدایمسحورکنندۀآنباخشیمرابهحالوهوایخاصیبُرد.20سالمبود)حدود

نتوانستم را ازخودبیخودکرد.آنشب مرا او، آواز زیبایی 1330(.شیفتۀهنِرآنمردنحیفشدم.

بخوابم.مسیرومعناِیآیندۀزندگیامرایافتهبودم.شوروبیقراریپرداختنبهعشقتازهیافتهام،

خوابراازچشمانمربودهبود.«

چنینبودکهخوجاَداِدمعاشقآیدیمسازوخوانندگیشد.اینعشقیمشترکبودچونآشیِجِکمنیز،

یکعالقهمندذاتیسازوآوازترکمنیبود.بااینعشقمشترک،زندگیآنهامعنایتازهاییافتهبود.

بهیادسخنآنحکیممیافتم،کهگفتهبود:»هنرزندگیراممکنوشایستۀزیستنمیکند.«این،

هنروعشقمضاعفبود،کهزندگیمشترِکآنهادرطولسالیاندرازراغنیتر،زیباترولذتبخشتر

ساختهبود.

صاحبآنصدایجادویی،همنامخودشبودوخوجانامداشت،همانخوجاباخشِیافسانهای؛همان

اوغالنباخشیپرآوازهازقرهقاشلی.یکشیفتۀتمامعیارسازوآوازترکمنیکهزندگیاشراتماماًوقف

آنکردهبود.شوِرآواِزاو،میتوانستهرقلبآمادهایرابهآتشبکشدوشیفتهاشکندوخوجاَداِدم

یکیازآنهابود.بعدازآنعروسیبودکهازآناستادبزرگدرخواستکردکهاورابهشاگردیقبول
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کند.چنینبودکهخوجاَداِدمبهشاگردیخوجاباخشیبزرگدرآمد.کمکماستادرادرمراسمعروسی

بهاجرایکنسرتدرعروسیهاو نوازندگاِنخودش، باگروه بهطورمستقلو همراهیکردوبعدها

جشنهاپرداخت.

خوجاَدادۀ86سالهباآنحافظۀدرخشانوشوِرهمچنانزندۀآیدیمساز،حرفهایزیادیبرایگفتن

داشت.ازتأسیسبخشترکمنیرادیوگرگاندردورهمحمدرضاشاهگفت،ودعوتشبهاجرایبرنامه

خ)بصیرآباد(قدممیزدند دررادیو.ازدوستشحسینشاهیرگفتکهباهمازبَشیوسقابهطرفسالاّ

وبرایششعرمیخواندواوکهسوادنداشتآنراتکرارمیکردتابهحافظهبسپارد.آنهاتاوسطراه

خاکیبیندوروستاقدممیزدندودرهررفتوبرگشت،اودوشعرراازبَرمیکرد.وآنشبراتابامداد

تمرینمیکردندتاپسازآمادهکردنسهآواز،بهرادیوبروندوآنهاراضبطکنند.

بَشیوسقا از باالزده، زانو تا پاچههای و دست در کفش دوش، بر دوتار که گفت دوری سالهای از

تابهجادۀبندرشاه-گرگاندرآنسوی ازمیانآبوگلوالی،پیادهطیمیکردند را تاقرهقاشلی

قرهقاشلیبرسند؛وازآنجابهاتفاقخوجاباخشیبزرگسوارماشینهایگذریشوندتابهرادیوگرگان

پرترهخوجاباخشیدرجوانیاثرهنرمندناشناس
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برسند.ازضبطبرنامهگفتوچک500تومانیحقآوازکهبالفاصلهپسازضبطبرنامهدریافتو

ساعتیبعددربانکنقدمیکردند.

ازانقالبگفتوممنوعشدنآوازوشکستندوتارها.ازکنسرتهایمخفیانهوزیرزمینی.وازآزادی

دوبارۀدوتاروآواز؛ودعوتدوبارهبهرادیوگرگانوآوازهایباحالوهوایانقالب،جنگوشهادت.

ازفرزندانشکاکاوکادیرگفتکهعشقوهنراورابهارثبردهاندوهرکدامخوانندهونوازندهایقابل

هستندوخیالاوراازبابتبقایاینمیراثُکَهندرخانواده،آسودهساختهاند.

وباالخره؛ازسالهایکهولتومصایبآنگفت.ازچشمهایکمسو،ازدستهاییکهدیگرناینواختن

ندارند،حنجرهایکهدیگرسالستگذشتهرانداردوپاهاییکهدیگرآنهارایارایایستادننیستواز

همهآزاردهندهتر،ازدردفراموشیوانزوا.

باتمامآالمسالخوردگیوتنهایی،همچنانوقتیکهازآیدیمسازمیگوید،همانشوروشادیجوانی

خوجاباخشیبزرگ)1313-1372(ازقرهقاشلیملقببه
اوغالنباخشی
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کنار در آواز. و ساز و دوتار به خانوادگی زیسته،عشقی باعشق او ببینی. میتوانی درچهرهاش را

زنیباروحیفرهیختهوهنرشناس،کهدرتمامکورانحوادث،تنگنایمعیشتومشکالتبیپایان

ریزودرشت؛باهنرمندیتوانستهشعلۀاینعشقمشترکرادراجاقخانهاش،زندهنگاهدارد.بهدرستی

گفتهاندکهپشتهرمردبزرگی،زنیبزرگقراردارد.

دیروقتشده،خداحافظیمیکنم.پابهخیابانمیگذارم.آنسوتر،سرکوچهای،تابلوییمیبینمکه

رویشنوشته:»دهداری3«.َسِراینخیابانیکهخوجاَداِدمدرآنسکونتدارد؛دهداریقرارداردوتِه

آن،نانوایی؛کهچندسالیازعمرشاننمیگذرد.اماخوجاباخشیهشتادسالاستکهاینجازندگی

میکند.اگرفرهنگ،هنروهنرمندارجوُقربیداشت،شایستهبودکهاینخیابان،هویتشراازخوجا

باخشیبگیرد:»خیابانخوجاباخشی«.

امروزبیذوقی،تنگنظریوسطحینگرِیغالب،آیدیمسازرانیزمثلخودخوجاباخشیبهانزوارانده،

بهابتذالکشاندهوسعیدرفراموشیآندارد.اگرحرفآنحکیمدرستباشدکه»هنرزندگیرا

نیمرخخوجاباخشیاثرعرازمنگیتوماجایری
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ممکنوشایستۀزیستنمیکند«،دراینروزگاربیهنری،بایدپرسیدآیاماهمچنانزندهایم؟آیابا

فراموشیوبهانزواکشاندنروحخویش،بهیکموجوداقتصادیِصرف،بدلنشدهوبهمرگیتدریجی

دچارنگشتهایم؟

دوبارهبهوسطحیاطرسیدهام.درمحاصرۀدیوارهایزمینی،بازهمبهآسمانپُرستارهخیرهمیشوم.

شکوهوعظمتآسمان،افکارغمگنانهوحسرتباردربارۀتنگنظریهایزمینیان-ساکناناینُغبار

ناچیزدرگوشهایازکائناتبیپایان-راازدلممیُزداید.جسممااسیراینذرۀکیهانیاستاماروحما

بهَمَددخیالوهنرمیتواندبهآسمانهایبیکرانپروازکندواینلطفیاستکهخوجاَداِدموامثالاو

بهمامیکنند.آنهاپروازَدَهندگاِنروحاند.پستازندهاند،قدرشانرابدانیموپاسشانبداریم.

بَشیوسقا-نوروز1396

منتشرشدهدر:ماهنامهگلصحرا،شماره1،34تیر1396

*توضیح برخی واژه های ترکمنی این نوشته:

بشیوسقا)پنجپیکر(:اسمروستاییدرترکمنصحرادراستانگلستان

َداَدا:بهمعنیپدر،بهعنواناحترامبرایخطابمردانمسنبهصورتپسونداسمهمبهکارمیرود.

ِجِکم)اِِجِکم(:اِِجَکبهمعنیعمه،اِِجکمیعنی»عمهام«.

آیدیمساز:سازوآواز

دوتار:یکنوعسازترکمنیشبیهسهتار

کاکا:اسممذکرترکمنی

کادیر)قادر(:اسممذکرترکمنی

باخشی:خوانندهآوازسنتیترکمنی
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قرهقاشلی:اسمروستاییدرترکمنصحرادراستانگلستان

اوغالن:پسر،کودک

سالخ)بصیرآباد(:اسمروستاییدرترکمنصحرادراستانگلستان
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شاجان؛ هنرمند ُگمنام و کاشف زیبایِی چیزهای معمولی

منپسرکیدهسالههستمواوپیرمردیهفتادوپنجساله.کودکیگوشهگیرهستموتنهابودنرادوست

دارم.یکیازخلوتگاههایموردعالقهام،رویآندرختَعناّابتنومندوکهنسالدرآنسویحیاطاست.

خانۀپیرمردباخانۀمافقطچندمتریفاصلهداردومیانشانهیچدیوارینیست.درایناواخرچند

باراورادرحالتماشایدرختعنابدیدهام.گوییدرمیانشاخوبرگآن،درجستجویچیزیبود.

دراینظهِرتابستان،درمیانُخَنکایانبوهشاخوبرگدرختعنابدرخیاالتشیرینخودغرقهستم

کهناگهانصدایلطیفوآشنایی،رشتۀخیاالتمراپارهمیکند.شاجاناست،همانپیرمردقدکوتاه

همسایه.خندۀملیحوریِشسفیِدزیباومرتبش،بالفاصلهحسخوشایندیبهمنمیدهد.اراّهایدر

دستداردوازمنمیخواهدکهبیایمپایینترتابتوانمآنراازدستشبگیرم.مأموریتیبرایمدارد؛

م.اوازپایینبهمننشانیشاخهرامیگوید بایدشاخهایراکهازقبلمشخصکردهاست،برایشبُِبراّ

ومنشاخهبهشاخهبهآننزدیکترمیشوم.محلدقیقونحوۀبُریدنرابرایمتوضیحمیدهدومن

کارمراشروعمیکنم.نیمساعتیطولمیکشدتاکارتمامشودوشاخهبهزمیناُفتد.پیرمرداَراّهو

شاخهرابرمیداردومیرود.درسایۀآنطرفخانهمینشیندومشغولمیشود.

کشف عصای روی درخت

ظهرروزبعدمیبینمکهعصایینووروغنمالیشدهرارویایوان،زیرنورآفتابقراردادهاست.تازه

میفهممکهپیرمرددرآنچندروز،رویدرختعنابدرپِیچهبودهاست.

بیستسالپسازآنروز،عکسیازاومیگیرمدرحالیکههمانعصارادردستداردوحاالسیسال

بعدازآنماجرا،تازهدارمبهنگرشومنشظریفوهنرمندانۀاوپیمیبرم.اویکعصامیخواست،

امانههرعصاییونهبههرروشی.اومیتوانستعصاییبخردیاتکهچوبیرا،کهانواعآنرادرآن



15

گوشهکنارهامیشدیافت،بهعنوانعصاانتخابوبرآنتکیهکند.امااوفقطدنبالیکتکیهگاهجسمی

نبود.اودنبالارضاینیازروحشبهزیباییهمبود.اودنبالهیجانکشفیکعصارویدرخت،هم

بود.هرشاخهایبهکارشنمیآمد.دنبالشاخهایراست،باقطروطولمناسبوزیبابودباانحنای

کافیدریکطرف،کهُحکمدستۀعصاراداشتهباشد.تبدیلآنشاخهبهعصایدلخواهش،برایاولذت

آفرینشهنرمندانهوخالقانهرابههمراهداشت.معنایزیادیدرآنکارنهفتهبود.کاراوبیانمنش

خاصونگرشهنرمندانۀاوبهزندگیبودکهدرمعمولیترینمسائلروزمرهنیزبایدنمودمییافت.

شاجانتوماجایری)1290-1384ش(،دوسالقبلازاینکهدر95سالگیفوتکند؛با
عصاییکهحدودبیستسالپیشازآن،رویدرختعنابکشفکردهبود!
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کشِف زیبایِی اشیای معمولی

پیرمردگاهیکارهاییمیکردکهازدیداطرافیانقابلدرکنبود.مثاًلیکباریککیفگردنیرنگارنگ

وزنانهازبازارخریدهبودکهنهمناسبخودشبودونهمناسبهمسرپیرش.همهازاینکاراومتعجب

بودند.مدتیبعدکهبرایکاریبهداخلخانهاشرفتم،دیدمکهآنراازدیوارآویزانکردهاست.آن

رامثلیکتابلوبهدیوارآویختهبود.ازنظراو،کاربردآندرزیباییاشبود.سالهایسالآنکیف

همچنانبردیوارآویزانوبهخانهاشجلوۀخاصیبخشیدهبود.اینبار،اویکاثرهنریآمادهراکشف

کردهوکاربردیجدیدوخالقانهبرایآنیافتهبود؛اینکهآنکیفرابرآننقطۀخاصیازدیوارخانه

بیاویزدتاخودشودیگرانیکهذوقوحساسیتکافیداشتندازتماشایآنلذتببرند.

اوبهاشیایمعمولیوپیشپاافتاده،بادقتوحساسیتنگاهمیکردومیتوانستابعادجذابوپنهان

آنهاراکشفکند.وقتیسنگزیبایاجالبیرامیدیدآنرابرمیداشت،میُشست،بهخانهمیآورد

ودرسکویکنارپنجرهمیگذاشت.برخیجعبههاوقوطیهایوسایلواشیایبهظاهربیارزشرا

جمعمیکردونگهمیداشت.وقتیبینظرانهوبادقتدرآنهامینگریستی،میتوانستینوعیزیبایی،

جذابیتومعنایویژهرادروجودشانکشفکنی.گاهیباتغییریکهدرآنهامیداد،اثِرجدیدی

راخلقمیکرد.اوکاشفزیبایِیاشیایمعمولیبود.جوزفَکمِبل،اسطورهشناسآمریکایی،میگفت:

معمولی انسان تاکنون زیرا میشوم ناراحت من میزنند، حرف معمولی انسانهای از مردم »وقتی

ندیدهام.«برهمینقیاسمیتوانگفتکه»هیچشیءیاکارمعمولیوجودندارد.«همهچیزبهنگرش

چیزها، َدمدستترین و اشیاء معمولیترین در هنرمندانه، و حساس نگرش با انسانی برمیگردد. ما

زیبایی،عظمتومعجزهمیبیندومعمولیترینکارهارابهشکلیظریفوهنرمندانهانجاممیدهد؛

چونهمانطورکهگفتهشده:»کاربیاهمیتوجودخارجیندارد،فقطنگرشبیاهمیتوجوددارد.«
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دوشان و شاجان

سالهابعدبودکهمنبهاهمیتتاریخیایننگرشهنریپیبردموآن،وقتیبودکهمارسلدوشان

)1887-1968(،هنرمندفرانسوی،راشناختم.اورابهعنوانیکیازپیشگامانهنرمدرنمیشناسند.

دوشانبانقاشیشروعکردامابهنقاشیمحدودنماند.اوآثاریراخلقکردکهشاملوسایلدمدستی

بود.اواینآثارراحاضرآمادهها)Readymades(مینامید.دوشاندرسال1917یکپیشابگاه)سنگ

توالت(رابانامگذاریآنبهعنوان»چشمه«امضاکردوبهنمایشگاهفرستاد.اثریکهدرهنرقرنبیستم

)Conceptual art(یکنقطهعطفمحسوبمیگرددوبهعنوانیکیازآثارشاخصهنرمفهومی

شناختهمیشود.دوشانتفکررایجدربارهپروسۀهنریرابهچالشکشیدوتحولیانقالبیرادرمفهوم

»اثرهنری«ایجادکرد.

مارسلدوشان)1887-1968(درکناریکیازآثارش
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هرچندشایدشاجانودوشانبهدلیلغرابتفرهنگیوجغرافیاییقابلمقایسهنباشنداما،چنانکهجلوتر

اشارهخواهمکرد،حداقلازلحاظ»نوعنگرشوَسبِکزیستن«قرابتزیادیمیانآنهامیتواندید.

اذان هنرمندانه

تکرار اذانگفتندرشبانهروزو نوبت بود.پنج نیمقرن(مؤذن از شاجانسالهایسال)شایدبیش

هرروزۀآندرطولسالیاندراز،نیازمنداشتیاق،اراده،نظموزمانسنجیباالییاست.درکودکیبارها

اورادیدهامکهبهبیرونروستامیرفتتاساعتشرعیرابراساسغروبآفتابتنظیمکند.حاالفکر

میکنمکهانگیزۀثانویاو،قدمزدنبهتنهاییدردشتولذتبردنازتماشایخوِدغروبآفتاب،بوده

بااحساسادامیکردبهطوریکهپژواکخوشایندو اواذانراباطمأنینه،زیبا،ظریف،لطیفو است.

آرامبخشآن،هنوزهمدرگوشمنطنیناندازاست.اوباظرافتوذوقیکهداشت،اذانراهمبهیک

اثرهنریبدلکردهبود.

مردی که هنِر زیستن را بََلد بود

همیشهآراستهومرتببود.بارهادیدهامکهدرایوانخانهمینشستودرحالیکهآینهایروبرویشبود،

بایکقیچیوشانۀکوچک،ریِشسفیدشرااصالحومرتبمیکرد.ذوقوسلیقۀهنرمندانهاشرا

درلباسپوشیدنشهممیتوانستیببینی،کهدرعینسادگی،زیبا،متناسبوبرازندهبود.چندهکتار

زمینکشاورزیداشتکهمعاششراتأمینمیکرد.زندگیآرام،سادهوپرهیزکارانهایداشت.مراقب

سالمتیاشبودوهرگزاسیرافیونزدگیرایجنشدوجسموروحشراآلودۀمخدراتنکرد.برخیپرهیز

وسادهزیستیاشراحملبرخساستشمیکردند.اماحقیقتاینبودکهاومیلیبهلذاتمصنوعیو

شلوغکردندوروبرخودباوسایلاضافینداشتوبهآنهانیازیهماحساسنمیکرد.غنایدرونشاو

راازبسیاریازچیزهایبیرونیبینیازمیساخت.اینسخنآرتورشوپنهاور،فیلسوفآلمانی،درمورداو



19

کاماًلصادقبودکه»کسیکهدرونیغنیدارد،بیشترلذتهاییراکهعموممردمدرپیآناند،نهتنها

زائد،بلکهمزاحموآزاردهندهمییابد.«اودریافتهبودکهمنشأشادیدردروناستونهدربیرون،و

بهچیزیکههستیممربوطمیشودنهبهآنچهداریم.

مارسلدوشاننیززندگیسادهایداشتومیگفتکه»نبایدباتجمالت،تشریفات،قراردادهاواضافات،

بارزندگیراسنگینکرد.«آثارکمیخلقکرداماتأثیرزیادیگذاشت.دوشانبهدنبالحاضرآمادهها،

اثریهنریراکشفکردهبودکهاوراازخلقهراثردیگریبینیازمیساختوآن،»خوِدزندگِی

حاضرآمادهدرلحظۀحال«بود.اومیگفت:»هنرمنزندگیکردناست.هرثانیهوهرنفسکشیدن،

یکاثرهنریاستکههیچجاثبتنمیشود،نهدیدنیاستونهفکرکردنی.نوعیسرخوشیُمدام

است.«شاجاننیز)بااینکههنرمندبهمفهوممعمولکلمهنبودواسمورسمیهمنداشت(»ُهنِرزیستن«

و بود ُگمنام هنرمندی کرد. زندگی هنرمندانه و زیبا،سرخوشانه آرام،ظریف، و بود کرده راکشف

بزرگتریناثرهنریاش،زندگیاشبود.

ازاینهنرمندانگمناموبیادعادراطرافمانکمنیستند،امامامعموالًسعادتکشفودرکآنها

رانداریم.شایداگرباچشموذهنباز،دقیقتروباحساسیتبیشتربنگریم،بتوانیمیکیازآنهارا

درهمیننزدیکی،درخانۀخودیاهمسایه،بیابیم.منباقطعیتحداقلیکیازآنهارامیتوانمبه

انسانی،معمولی نیزبهشمانزدیکاست.همانطورکهنقلکردیم»هیچ شمانشاندهمکهبسیار

نیست.«هریکازمایکشاهکارمنحصربهفرِدکارگاههنرالهیهستیم.هریکازماحاملهمانروح

خالقوهنرمندخالقیگانهایم.اگربتوانیمازاینمنظربهجهانبنگریم،خودودیگرانرابهطوربالقوه

هنرمندوخالقوجهانراسراسرزیباییومعجزهخواهیمیافت.منسعادتاینراداشتمکهیکیاز

آنهنرمندانرادرهمسایگیخودمانکشفکنم.زندگیاوهموارهالهامبخشمناستوازاینکهاو
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پدربزرگمنبود،بسیارشادمانم.

بَشیوسقا)پنجپیکر(– تیر1396

منتشرشدهدر:ماهنامهگلصحرا،شماره1،35مرداد1396

خانهدورانکودکیمن،توصیفشدهدرنوشتهفوق،کهباخانهپدربزرگدریکحیاطبزرگقرارداشت.وقتیهوا
مساعدبود،پدربزرگرامعموالدرحالوضوگرفتندرحیاطمیدیدیمکهبازنشانازروحیهجالباوداشتکهبا

طمانینهوتاملیخاصهمراهبود.)نقاشیازبرادرخالقوهنرمندمعرازمنگلیتوماجایری(
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 آنکه ُبرید، آنکه ِگریست؛ مرثیه ای برای یک درخت

»شهرداریبندرترکمندرختیراقطعکردهاست.«ُخبچهاهمیتیدارد؟روزانهدههاوصدهابالی

از معموال ما اغلب مسئولیِت احساس نمیگزد. هم َکِکش کسی و میآید طبیعت سِر این از بدتر

چهاردیواریخانهمانفراترنمیرود.درهمینبندرترکمنخانههایبسیارشیکیرامیبینیدرحالی

کهجویکنارشرالجنپرکردهاست.ازبینرفتنحساسیتواحساسمسئولیتاجتماعینسبتبه

آنچهدرپشتدیوارهایخانهمانمیگذرد،شهررابهاینشکِلزشت،کثیفوبدقوارهدرآوردهاست.

شکافمیانمنافعفردیوجمعیبسیارعمیقاست.بیشترماصرفامنافعشخصیوفوریخودرا

میبینیموازدرکوتعهدنسبتبهمنافعجمعیودرازمدتغافلیم.ریشۀبسیاریازبحرانهایخرد

وکالنامروزیرابایددراینغفلتجست.

شهرداریبندرترکمندرختیراقطعکردهاست.اتفاقپیشپاافتادهایکهبرایهیچکساهمیتی

نداشتهجزیکنفر؛همانکسیکهبرپایتنۀبریدۀآندرختنشستهوگریستهاست.

حلیمدایی)حلیمبردیسعید(شصتوسهسالهاست.دکهروزنامهفروشیدارد.خودشنیزروزنامهخوان

واهلمطالعهاست.آدمجالبیاست.ازآنآدمهاییکهمثلهیچکسنیست.اوخودشاستواصال

سعینداردنقشکسدیگریرابازیکندوبههمیندلیلشخصیتیجذابوخاصدارد.خندهو

گریهاشواقعیاست.روحیحساس،جوانوسرزندهداردوبهمسائلاطرافشبیتوجهنیست.

انس آن با پیادهرو در دکهاش کنار در کهسالها را کهشهرداریدرختی فهمید وقتی دایی حلیم

داشتهقطعکردهاست،همانجامینشیندوگریهمیکند.کسیراسراغداریدکهبرایقطعیکدرخت

گریستهباشد؟البتهحلیمداییبهگریستناکتفانمیکند.اوپامیشود،میرودشهرداریونسبتبه

قطعدرختاعتراضمیکند.
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آنها احتماال کردهاند. قطع را آن و بوده مزاحم درخت بزند. پلی آنجا میخواسته شهرداری ظاهرا

سادهترینراهرابرایحلمشکلانتخابکردهاند.هرراهحلبهتریکهمنجربهقطعدرختنمیشد

دروهلهاولنیازمنددرکعمیقازاهمیتیکدرختوسپساندکیابتکاروخالقیتبودهاست.که

هردویاینها،بویژهدراداراتدولتی،متاعیکمیاباست.بهخاطریکدرختکداممسئولیخودش

رابهزحمتمیاندازدکهخالقیتبهخرجدهد؟بزرگترینخالقیتشهرداریها،مخصوصادرشهرهای

بزرگ،اینبودهکهبهجایکاشتدرختوتوسعۀفضایسبز،تاجایممکنتراکمبفروشندوسپس

رویدیوارساختمانهاینوساختۀمشرفبهخیابان،درختوگلوبلبلنقاشیکنند!

حساسیتواقدامحلیمدایینسبتبهقطعیکدرختدرشهر،قابلستایشوتقدیراست.حرکتیکه

حلیمداییبانوههایشآتیالوطاهر)عکسازسولمازسعید(
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علیرغمظاهرسادهوبیاهمیتش،معناینمادینعمیقومهمیداردوعملیبسیارانسانی،حکیمانه

مسئولیت احساس درجهت ما همه برای عالی الگویی میتواند اینحرکت است. قهرمانانه وحتی

اجتماعیوآگاهیوحساسیتنسبتبهاهمیتوارزشطبیعتومحیطزیستباشد.

براساستحقیقاتاخیرانجامشدهتوسطدانشگاهییل،حدودسههزارمیلیارددرختدرجهانوجود

دارد.اینتحقیقاتبراساسارزیابیتراکمدرختاندرچهارصدهزارنقطهکرهزمینصورتگرفتهاست.

اینمطالعاتنشانمیدهدکهساالنهپنجمیلیارداصلهدرختکاشتهودرمقابلپانزدهمیلیارداصله

قطعمیشودوبدینترتیبدرهرسالدهمیلیارداصلهازدرختانسطحکرهزمینکاهشمییابد.در

صورتادامهاینروندتاسیصدسالآیندههمهدرختهایموجودبرسطحسیارهزمینازبینخواهند

رفت.

حدودهفتدرصدازمساحتایرانراپوششجنگلیتشکیلمیدهد.آمارتخریبونابودیدرختان

جنگلیدرایرانفوقالعادهنگرانکنندهاست.ساالنهسیوپنجتاچهلهزارهکتارازجنگلهایایران

نابودمیشوند.روزانهفقطچهلهکتارازجنگلهایشمالتخریبمیشود.درچهاردههگذشتهشصت

نابودشدهدرصورتیکهدراینمدتفقطسیصدهکتارنهالکاری ایران میلیونهکتارازجنگلهای

انجامشدهاست.باتداوماینروندتاسیسالآیندهتمامجنگلهایایرانازبینخواهندرفتوکل

ایران،همچنانکههماکنوندربسیاریازنقاطاینسرزمینشاهدهستیم،بهمروربهبرهوتیغیرقابل

زیستبدلخواهدگشت.

درمتونکهنآمدهکهبشربهدلیلتجاوزبهحریمدرختممنوعهازبهشتاخراجشد.اینروایت،

استعارهایعمیقازدرهمتنیدگیسرنوشتمابادرختاناست.شایدبههمیندلیلاستکهعالوهبر

نقشبنیانیدرختاندرحفظچرخۀحیاتدرسیارهزمین،درروحوروانبشرینیزهموارهکارکرد
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سمبلیکوسیعیداشتهاست.ادبیاتشرقوغربسرشارازاستعاراتدرختیاست.درختان،همواره

ضامنزیبایی،آرامشولطافتطبیعتبودهاند.شایدازاینروستکهابنعربیدرختراخواهرطبیعت

میداند.دامانآرامبخشاینخواهر،همیشهدارویُمسِکنروحبیقراروآشفتۀبشربودهاست.واز

طرفیزیباییافسونکنندۀدرختان،هموارهروحانسانهایحساسرابهآسمانهاعروجدادهاست.تی

اسالیوت،کهبهعنوانبزرگترینشاعرانگلیسیزباندردورانحیاتخودشناختهمیشد،گفتهاست:

»هرگزنخواهمتوانستشعریبهزیبایییکدرختبسرایم.«همینزیبایی،لطافتوشکوهدرختان

کافیاستتاآنهاراچونگنجیبیبدیلحفظوحراستکنیمامااینفقطبخشکوچکیازنقش

حیاتبخشوروحنوازدرختاندرزندگیماست.نبایدطبیعتراکوتهنظرانهوازدایرۀتنگنیازهاو

منافعکوتاهمدتنگریست.برخالفتصوررایج،هیچدرختیبیثمرنیست.بسیاریازمواهبزندگیرا

مدیوندرختانیم.

شهرهایمابهاندازهکافیزشتهست،باقطعدرختانآنهارازشتترنکنیم.بهخواهرطبیعتتجاوز

نکنیم.

منتشرشدهدر:ماهنامهگلصحرا،سالچهارم،شماره17،46شهریور1397
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یکیازدرختانخانهدورانکودکی
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دروغ درمانی، رسالت ملی و شرم نازایی

پیشنوشت:اینماجراواقعیاست.

مازوجینازاهستیم.کوریاجاقماسالهاستکهثابتشدهوُشهرهفامیلوهمسایگاناست.آنهامارا

باترکیبیازحسدلسوزی،ترحم،بیعرضگی،نُقصانمردانگیوزنانگینگاهمیکنندوهریکنسخهای

برایمانمیپیچند.برخینیزمارادلداریمیدهندکه»اصاًلبچهمیخواهیدچکار؟«وازاینکهازتمام

ایناحوالمادوست باهمۀ گرفتاریهایبچهزاییوبچهداریراحتهستیمبهماغبطهمیخورند.

داریمبچهدارشویموبدونبچهدارشدن،خودوزندگیمانراتاحدودزیادیناقصوبیمعنامیدانیم.

نازاییبزرگترینغمزندگیماستوهرراهیکهبهذهنشمابرسدرارفتهایماماجوابینگرفتهایم.اما

همیشهدالیلیهمبرایدلداریدادنبهخویشپیدامیکردیم.مثاًلبهآنانیفکرمیکردیمکهبچهدار

شدنداماهرلحظهآنانرالعنتمیکنندکه»هرچهمیکشیمازدستاینفالنفالنشدههاست«.

یاآنانکهدرسالهایپیریوناتوانیدرتنهاییغمناکخودحسرتتوجهوتماسیازسویفرزندان

قدرنشناسوبیعاطفهخوددارند.

ماگاهینیزبادالیلیفراترازداستانهایاسفناکفرزندداریفکوفامیلوهمسایهها،خودمانرا

دلداریمیدهیم.مثاًلزمانیکهدولتسیاستکنترلجمعیتوجلوگیریازافزایشزادوولدرادر

پیشگرفتهبودمامفتخربودیمکهبدونتحمیلهیچگونههزینۀجلوگیریبهدولت،دراینهدفملی

سهیمهستیم!امااززمانیکهدولتسیاستعکسیرادرپیشگرفت،شرمنازاییماچندبرابرشد.

حاالدولتدرصددافزایشجمعیتاستودراینراستاتمامآنخدماترایگانجلوگیریحذف

به بهتر« تبدیلشدهاست.حاالشعارملی»فرزندکمترزندگی بهُجرم آنهاحتی از برخی وحتی

شعار»فرزندبیشترآیندهبهتر«تبدیلشدهاستوماازاینکهدراینرسالتملیقادربهایفاینقش
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نیستیم،غمگینترمیشویم.بااینحالماتالشمانرادرراستایمشارکتدراینجهادملیچندبرابر

کردیم.دکترهایبیشتریرفتیم.بهسراغداروهایگیاهی،اطبایسنتیوحتیفالگیرهاودعانویسها

رفتیموداروندارمانرادرراهاینرسالتبزرگملیخرجکردیماماخبریازبچهنشدکهنشد.دیگر

نمیتوانستیمپیشدروهمسایهسربلندکنیم.شرمندۀخانوادههایمانوسیاستهایکلینظامبودیم.

افسردگیوسرخوردگیماروزافزونبودکهخبریمارابهشعفآورد.

شنیدنخبر»خدماترایگاندرمانیبهزوجهاینازا«برایماباورکردنینبود.مادرراستایرسالت

خانوادگیوملیجویایجزئیاتآنشدیموبهاینخبررسیدیم:

»درپیانتشارخبررایگانشدندرمانهاینازاییبرایبیمارانزیرچهلسال،دکتراشرفآلیاسین

متخصصزنان،زایمانونازاییورئیسبخشزنانونازاییبیمارستانشریعتیدرمصاحبهایباروابط

عمومیاینمرکزاعالمکرد:ایندرماندرتمامیبیمارستانهایدانشگاهیکهبخشزنانونازاییدارند

ودرماننازاییانجاممیدهند،رایگاناست.
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دکترآلیاسینهمچنینافزود:بیمارانزیرچهلسالکهنازاییاولیهدارندتحتپوششاینخدمات

درتمامیبیمارستانهایدانشگاهیقرارمیگیرند.ویاینخدماترایکنوبتآیویاف،دونوبتآی

یوآیویکنوبتانتقالجنینفریزشدهاعالمکردوافزود:افرادیهمکهتمایلدارندازاینخدمات

دربیمارستانشریعتیاستفادهکنندالزماستبهدرمانگاهنازاییمراجعهتاپذیرشونوبتدهیشوند.«

)وبسایتبیمارستانشریعتیتهران،95/7/17(

ماشرایطالزمراداشتیم.خوشحالیماحدینداشت.خانوادههایمانراخبرکردیم.آنهاهمخوشحال

شدند.گویاکلیدتدبیروامیدقراربودقفلنازاییامثالمارابهرایگانبازکند.اینبرایماارزشیکمتر

ازبرجامنداشت.بنابراینمانیزعزمخودراجزمکردیموباهرقرضوقولهایکهشدههزینهمسافرت

بهپایتختراجورکردیموپسازتحملمرارتبسیاراماباامیدبه»آیندهبهتربافرزندبیشتر«خودمان

راازروستایماندرنزدیکیمرزترکمنستانبهبیمارستانشریعتیتهرانرساندیم.

هرچهبهتهراننزدیکترمیشدیمامیدمانبهبچهدارشدنوبهزندگیوبهآیندۀبهتربیشترمیشد.

ازمیدانانقالبسوارتاکسیهایامیرآبادوروبرویبیمارستانشریعتیپیادهشدیم.بایدبهمجموعه

درمانگاههایشهیدداستانیدرروبرویدانشکدهاقتصادمیرفتیم.رفتیموپرسپرساندرمانگاهنازاییرا

پیداکردیم.انتظارداشتیمکهچندساعتیبایددرصفمتقاضیاندریافتخدماترایگاننازاییبمانیم

امابادیدناندکافرادجلویباجۀپذیرشبسیارتعجبکردیم.آنرابهحسابخوششانسیخود

گذاشتیم.رفتیمجلووبهیکیازکارمندانپذیرشگفتیمکه»بابتدریافتخدماترایگاننازاییاز

شهرستانآمدهایم.«اوباتبسمتلخیکهبیشتربهنیشخندشبیهبودمارابههمکاردیگرشارجاعداد.

همانجملهراتکرارکردیم.خانمقسمتپذیرش،انگارکهقراراستبرایهزارمینباربهسؤالیتکراری

پاسخدهد،گفت:»اوالکهرایگاننیستبعدشهمبایدشرایطشوداشتهباشید«.گفتیم:»ماشرایطشو

<0648><0628><0633><0627><06CC><062A> <0628><06CC><0645><0627><0631><0633><062A><0627><0646> <0634><0631><06CC><0639><062A><06CC> <062A><0647><0631><0627><0646>
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داریمولیخودوزارتبهداشتورئیسبخشنازاییهمینبیمارستاناعالمکردندکهرایگاناست؟«او

باکالفگیپاسخداد:»نهآقارایگاننیستفقطتخفیفدارهوبرایهرنوبتآیویافبایدحدودچهار

میلیونتومانخودتونپرداختکنید«.برایمانقابلباورنبودومادوبارهخبرخدماترایگاننازاییرا

تکرارکردیمتااینکهخانمکارمند،عصبانیشد،قهرکردودیگرهیچپاسخیبهمانداد.

ماکهداروندارمانرادراینراهخرجوحتیهزینهمسافرتبهتهرانراهمقرضکردهبودیم؛چطور

میتوانستیمچهارمیلیونجورکنیمبرایدرمانیکهفقطسیدرصداحتمالموفقیتداشت.تازهباید

هزینهداروهاراهمخودمانمیپرداختیم.تهیهاینهزینههابرایمانامکاننداشت.

چنینبودکهآخرینامیدماننیزبرای»بچهدارشدن،آیندهبهترومشارکتدررسالتملیافزایش

جمعیت«بربادرفتودستازپادرازتربهشهرستانبرگشتیمومسافرتپرامیدمانجزسرافکندگی

وشرمندگیبیشتردربرابرفامیلوهمسایههاچیزیبرایماننداشت.

ذهنماندرگیرسؤاالتبیپاسخبسیاریبود.آیادولتدروغگفتهاست؟چطورمیشودباورکرد؟آیا

ازمسئولینیکهدراوجهیجانوافتخارچنینخبریرااعالمکردندکسییکلحظهبهاینفکرنکرد

کهچهتعدادزوجناباروِربیبضاعتبهخاطرایندروغشیرین،دچارچهامیدکاذبوچهیاسواقعی

هولناکیخواهندشد؟تکلیفاخالقچهمیشود؟آیادیگردروغگناهکبیرهنیست؟واگریکنهاد

رسمیدولتاسالمیبهطورآشکارمرتکبآنشودآیندۀاسالم،اخالقوفرهنگچهخواهدشد؟

منتشرشدهدر:ماهنامهگلصحرا،سالسوم،شماره28،یکمآذر1395
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فرهنگ، بی فرهنگی و اصالت قومی؛ مروری بر یک خاطرۀ تلخ و شیرین بهاری!

*تقدیمبهخاطرۀدوستعزیزممنصوربالژودبیرادبیاتهنرمندوفرهیختهامسروشسپهری

بااینجملهمثاًلمیخواستازمدیر،بهخاطر »ترکمنهابیفرهنگهستند.شماببخشید!«آنآقا

خطایپنجششنفرازبچههایترکمنکهبدوناجازۀکتبی،ازخوابگاهدبیرستانشبانهروزیخارجشده

وبهسینمارفتهبودند،دلجوییکند.منباآنهانبودموساعاتیبعد،ازماجراخبردارشدم.آنمردرا

دیدهبودم.ترکمنبود.عضوانجمناولیاومربیانبودوهرازچندگاهبهمدرسهمیآمدوبهپسرشسر

میزد.ظاهراًوضعمالیخوبیداشتومیشنیدمکهکمکمالیزیادیبهمدرسهمیکند.بهار1371

بود.مادومینورودیهایدبیرستاننمونهدولتیگرگانودانشآموزسالاولبودیم.مدیرازبچهها

تعهدکتبیگرفتهوقضیهبهظاهرتمامشدهبود.اماآنجمله،قلباینبچههارازخمیکردهبودوآنها

سراغپسرآنآقارفته،اورابهبادکتکگرفتهبودند.

این اینموضوعفکرمیکردم. به برایمدردناکبودکهتمامآنهفتهرا اینماجراآنچنان شنیدن

موضوعباعثشدکهبرایاولینباربهمفهومفرهنگوقومیتفکرکنم.آنجمله،تمامهویتجمعی

منرابهعنوانیکترکمنزیرسؤالبردهبود.ازطرفدیگردوستانمباآنرفتارخشونتآمیزدرواقع

درجهتتأییدآنادعاعملکردهبودند.حاالآنهابهاشتباهخودپیبردهبودندوپیشمنآمدهبودند

کهدراینمورددرددلکنند.شایداگرمنهمبودمدراینخشونتباآنهاهمراهمیشدم.کاراشتباهرا

بهطورجمعیخیلیراحتترمیتوانانجامداد.سعیکردمازآنبچۀبیگناهدلجوییکنم.درعینحال

گفتمکهآنجملۀپدرشچهمعناییداردوچقدرزشت،توهینآمیزوبهدورازحقیقتاست.اوقربانی

بیمالحظگیپدرششدهبود.اینماجرادردبیرستانپیچیدهبود.عدهایازغیرترکمنهاعلناًازاین

برایبرخی و بودند ناراحت ازآنحرف بیشتربچههایترکمن ماجرااحساسخوشحالیمیکردند.
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بچههاهماینموضوعهیچاهمیتینداشت.

این در و بود ترکمنها عاشق بهویژه و اقوامخوششمیآمد فرهنگ از که داشتیم ادبیاتی دبیر ما

موضوعاتپژوهشمیکرد.شعرهممیگفتوکالآدمفرهیختهایبود.اولینروزیکهبهکالسآمد

پرسید:تویکالسچندنفرترکمنداریموماچندنفردستمانرابلندکردیم.سپسازعالقهاشبه

ترکمنهاگفتوباشورواشتیاقنیمساعتیدراینزمینهصحبتکرد.اینجابرایمنتناقضیپیش

آمدهبود.آدمبافرهنگیکههمقوممانبود،میگفتشماخوبهستیدوفرهنگزیباوغنیایدارید

امایکیازمیانخودمانمیگفتکهمابیفرهنگهستیم.باالخرهدرکوهضماینتناقضدرآنسن

وسالبرایمکارراحتینبود.اینکهحقیقترابفهممبرایممهمبود.

منبیشترباحرفدبیرمانموافقبودم.منمیدانستمکهعالوهبرمختومقلیوشاعرانبزرگدیگرمان،

خودعمههایمنیزشعرمیگفتند.درفامیلخودمانچندنفربخشی،آهنگسازونوازندهبودند.برادرم

نقاشیمیکردومجسمهمیساخت.مادروخواهرانممثلتمامزنانترکمنفرشهایزیباییمیبافتند.

میتوانستم را نیاکانم غنی درعینحال و ساده روح و داشت نبوغآمیز درچشممنطرحی آالچیق

درطراحیآنببینم.بهخانهایکیهانیمیمانستوهرچهارطرفدشتوآسمانراازداخلآن

میتوانستیببینی.بهجایشکستنچوبهاآنهاراخمکردهبودندوگویاسعیشدهبودکمترینمیزان

تصرفدرطبیعتانجامشود.ایننگرشیاستکهحتیامروزنیزمیتواندراهحلبسیاریازمشکالت

گلیم، فرش، زیورآالت، محلی، لباسهای رنگبندی و طراحی اینها بر عالوه باشد. زیستمحیطی

قالیچه،آداب،رسوم،افسانههاومواردبسیاردیگریبودکهحکایتازغناوزیباییفرهنگماداشت.

آیاباوجودهمۀاینهامابیفرهنگبودیم؟درستاستکههمیشهفقرومحرومیتبرصحرامستولی

بودهاستاماثروتکه،بهخودیخود،فرهنگنمیآورد.بااینحالامروزهاقتصاددرحالتبدیلشدنبه
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محورفرهنگانسانیاست.وگویاجهانبهسوییکتکفرهنگیبرمبنایاقتصادپیشمیرود.دراین

فرهنگتمامروابطانسانیبرمحورمنافعاقتصادیمیچرخد.همهحسابگرهستندوتمامکارهاباارزش

وسودمالیآنهاسنجیدهمیشود.هرچندممکناستدربرابراینسیلسهمگینفرهنگاقتصادیدر

عصرجهانیشدننتوانیمهیچنقشبازدارندهایبازیکنیماماتفکردرآنوآگاهیازجوانبوآثارآن

کورسویامیدیرابرایحفظاصالتوارزشهایانسانی،فرهنگیوقومیزندهنگاهمیدارد.

اماآیادراینروزگار،اصالتقومیاصاًلواجدمعناییاستوحفظآنچهارزشواهمیتیدارد؟شخصاً

باورها،سنن، آدابورسوم، زبان، ژنتیک، اصالت، این اصالتقومیمعناداراست. احساسمیکنمکه

زیستگاه،پوشش،هنرها،ادبیات،صناعاتوبسیاریازموضوعاتدیگرراشاملمیشود.همۀاینموارد

باهمیکقومراازدیگریمتمایزمیکند.اینتفاوتیزیباست.مثلتفاوتیکانسانباانساندیگراست.

مثلتفاوتیکدرختبادرختدیگر.اینتفاوتیارزشیواخالقینیستبلکهتفاوتیزیستیوفرهنگی

است.اینتفاوتوتنوع،بخشیبنیادیاززیباییوغنایفرهنگانسانیاست.بنابراینخودشناسیو

رشدفرهنگیبرایحفظواعتالیاصالتقومیضروریاست.

درعصریکهاقتصادبهفرهنگغالبتبدیلشود،پروژۀشبیهسازیواصالحژنتیکیبرایبهرهوری

بیشتربهحیواناتوگیاهانمحدودنخواهدماند.اینسیلبهمرورتمامجوانبفرهنگاقوامومللرادر

برخواهدگرفتوآنهارابهکاالییمصرفیدرویترینتوریسمفرهنگیتقلیلخواهدداد.مصادیقاین

سطحیشدنوابتذالرادربسیاریازجشنوارههاوبزرگداشتهایفرهنگیمیتواندید.

درنتیجۀاشاعۀاینسطحیگراییاستکهبانوعیخودباختگیفرهنگیمواجههستیم.درتهرانگاهی

میبینمکهبرخیسعیدارندترکمنبودنخودرامخفیکنندیابهبچههایخودازهمانابتدابه

جایزبانمادری،زبانفارسییادمیدهند.برخینیزبرعکسباتعصباتکورقومیازآنسویبام
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میافتندوراهرابرهرگونهتعاملوپویاییفرهنگیمیبندند.عدهایازاولیایقومنیزبابرداشتسطحی

ازمذهبوشرعدرحقفرهنگواصالتقومیجفامیکنند.تبدیلکردنمراسمعروسیترکمنها،

بهعنوانیکیازنمادهایبارزسننوفرهنگقومی،بهیکمجلسوعظونصیحتمذهبیازجملۀ

تاثربرانگیزترینآنهاست.

قدرتهایسیاسیغالبنیزنقشبنیانیدرسرنوشتاصالتفرهنگقومیدارند.بهرسمیتنشناختن

ایناصالتیامحدودساختنآندرنهایتبهاصالتوغنایفرهنگمسلطویکپارچگیسیاسیآن

لطمهخواهدزد.دروجهیانضمامیتر،خودایننوشتهکهبهزبانیغیرمادریدرمورداصالتقومیو

فرهنگیبراینشریهایمحلیکهبهزبانیغیرمحلیمنتشرمیشود،خودباطنزیتلخگویایچنین

حقیقتیاست.

آخرآنهفتهذهنمشدیداًدرگیرآنماجرایتلخبود.یکفردبالغازمیانقوممنچنینحرفیدر

موردخودمانزدهبود.پسربیگناهاوموردخشونتواقعشدهبود.احساساتدوستانمجریحهدارشده

بود.اصالتقوموفرهنگمنزیرسؤالرفتهبود.همهاینهامرابرمیانگیختکهکاریبکنم.پسازکلی

تفکر،درنهایتاینایدهبهذهنمرسیدکهشعریبگویم.اینتنهاکاریبودکهازمنبرمیآمد.نیت

منصرفشعرگفتننبود.میخواستمپاسخیفرهنگیبهادعایبیفرهنگیبدهمودلدوستانمرا

شادکنم.شایدفقطدرکودکیونوجوانیاستکهآدمیچنینجسارتهاییدارد.باالخرهدرآنحال

وهواینوجوانیشعریگفتمباعنوان»ترکمن«ودرکالسادبیاتآنراخواندم:

بهاربازآمدهبهصحرایترکمنبخشیسردادهبازآوایترکمن

درگرمایآفتاببهاریآندهقانبردشتوصیادبردریایترکمن

شهابیاستدرآسمانشبسپندیوچاالکیاسبهایترکمن
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هنرهمهجمعاستدرقالیوقالیچهودیبایترکمن

آدابوسننشزندهباشدجاودانبهدستجوانانتوانایترکمن

ازخراسانتاخزروازالبرزتاارسگستردهباشدهمیشهزیرپایترکمن

تالبریزاستپیالۀدلازشرابعشقهرگزنشودقطعصدایترکمن

معلمادبیاتباآنعشقیکهبهترکمنهاداشتبسیارهیجانزدهشد.دوستانزخمخوردهامغرقشادی

وافتخاربودندوکلکالسبهوجدآمدهبود.معلمگفتیکباردیگرشعررابخوانم.بسیارتحتتأثیر

قرارگرفتوبسیارتشویقمکرد.تأثیرآن،فراترازانتظارمبود.شعردستبهدستچرخید.جایکینه

ودشمنیباشادیودوستیپرشدودلهایزخمیشفایافتوهمینبرایمنکافیبود.

*منتشرشدهدر:ماهنامهگلصحرا،سالسوم،شماره30،یکمبهمن1395
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همدلی نخبگان برای توسعۀ گلستان؛ سخنی در همدلی با »مجمع همدالن توسعه 
گلستان« 

توسعه همدالن عمومی مجمع نشست »دومین گزارش صحرا، گل ماهنامه 32 شماره در وقتیکه

گلستان«)جبههمتحدهمدالنصحرا(راخواندموبهصداقت،جدیتوآرمانهایمتعالیآندرجهت

نهاد بهچنین نیاز بودکه تماموجودخوشحالشدم.سالها با بردم؛ پی پیشرفتمنطقه و توسعه

قانونی،مستقلوغیردولتیکهبتواندنخبگانوصاحبنظرانمنطقهراگردهمآورد،احساسمیشد.در

قروناخیر،»تشتت،تفرقه،اختالفاتداخلیوعدمامکانگفتگو،تبادلنظرومشارکتجمعی«همواره

بودهاست.وحدت، ازموانعاصلیپیشرفتوتوسعهآنها معضلیاساسیدرمیانترکمنهاویکی

انسجامومشارکتجمعیپیششرطهرتوفیقبزرگبراییکجامعهدرجهتدستیابیبهرشد،توسعه

وتعالیاست؛چنانکهمصلحانومتفکرانمانیزهموارهبهآنتوصیهکردهاند.

کونگوللِریوِرکلِربیربُلیپباشالر

دارتسایاغیناِرارتوپراقالرداشالر

بیرسفرهداطیارقیلینساآشالر

گوتُریلِراُولاقبالیتورکمنینگ)مختومقلیفراغی(

امااینوحدت،بهمعنایعدموجوداختالفسلیقهوتکثرنظراتنیست.شایدبههمیندلیل،بانیاناین

مجمعبهدرستیوباهوشمندیازعبارت»همدالن«استفادهکردهاند.بهاینمعنیکهبهجایهمسانی

واشتراکافکار،باورهاوسالیق،برنیتوخواستقلبیتأکیدشدهاست.وکدام»ترکمِن«صادق،بالغ

ومسئولیاستکهآرزویرشد،رفاه،آبادانی،توسعهوپیشرفتترکمنصحرارانداشتهباشد؟

و شایسته آیندهای ساختن برای تاریخی و بزرگ گامی شده، کاشته که همدلی بذر این بیتردید

درخشانبرایمنطقهاست،بهشرطیکهبهدرستیحمایت،حراستوهدایتشود.
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ازموانعتحققمطالباتوخواستههایمردم دبیرمجمع)مهندسعبدالغفاررادمهر(بهدرستییکی

ترکمنصحرارا»عدمباورنخبگانبهیکدیگر«دانستهاند.)گلصحرا،شماره35(شایدبهطورکلیاین

اعتمادبهنفس تعیینکنندهدر ازعوامل نامید.یکی بهخودودیگری« اعتماد بتوان»عدم را معضل

فردی»میزانتواناییهاوقابلیتهایفرد«است.کمنیستنددرمیاننسلامروزترکمنصحرا،اززنو

مردودختروپسر،کهاستعدادهاوپتانسیلهایخودرادرعرصههایمختلفعلمی،فرهنگی،هنری،

اقتصادی،سیاسی،اجتماعی،ورزشیو...نشاندادهاند.پسبهاتکایاینتوانواستعدادشخصی،باید

خودراالیقوشایستۀتأثیرگذاریدرعرصهعمومینیزبدانیم.

متأسفانهفرهنگآموزشیوتربیتیرایجهمیشهماراصرفاًدرجهترقابتهایفردی)کهکنکوریکی

ازنمونههایبحرانیوتأسفبارآناست(وکسبمنافعشخصیصرف،تشویقکردهاستنهبرایکار

گروهیومنافعجمعی.بههمیندلیلشاهدموفقیتهایشخصِیقابلتوجهدرمنطقههستیمامادر

ارزیابیکلی،ترکمنصحراهمچنانمنطقهایمحروموتوسعهنیافتهاست.همانطورکهدبیر»مجمع

همدالنتوسعهگلستان«،بازهمبهدرستیوبهدقتدرمصاحبهمذکوراشارهکردهاند؛شرطاولتحقق

خواستههاومطالباتمنطقهایقائلشدننخبگانبه»تقدممنافعجمعیبرمنافعفردی«است.طبیعی

استکهازهمگاننمیتوانانتظارداشتکهچنینرویکردومنشیرادرپیشگیرندامااقلیتیازافراد

مصممکهبهاینحدازبلوغاخالقیواحساسمسئولیتاجتماعیرسیدهباشندکهمنافعفردیرادر

منافعجمعیبجویند؛کافیاستتابا»همدلی،ایثارواعتمادمتقابل«وظیفهحمایت،حراستوهدایت

اینبذرنوکاشتهرابرعهدهگیرند.

باتوجهبهپتانسیلهایانسانیومنطقهایوفراهمبودنشرایطقانونیالزمبرایفعالیتهایمدنی،

نبایدبرایایجادهرگونهتغییروتحولدرجهترشدوتوسعهمنطقه،منتظراقداماتدولتیباشیم.
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اتکایبیشازحدبهدولتفقطباعثیاس،سرخوردگی ازو تجربهسالیاناخیرنشاندادهکهتوقع

وانفعالبیشترمیشود.مردمترکمنصحرادرعرصههایمختلفسیاسیوبهویژهدرانتخاباتاخیر

ریاستجمهوریبامشارکتباالوبیشتریندرصدنسبیآرادرسطحکشورگرایشسیاسیخودرادر

جهتاعتدال،اصالحوتوسعهاعالمکردهاند.ازطرفدیگرصرفنظرازناآرامیمقطعیاولانقالبدر

منطقه،کهدرآنشرایطدورازانتظارهمنبود،درسالهایپسازآنوتابهامروزترکمنصحراعلیرغم

مرزنشینیواقلیتبودن؛یکیازامنترینوازلحاظسیاسیبیحاشیهترینمناطقکشوربودهاست.

بااینکهبذلتوجهسراننظامودولتبهاینمزایاودرنتیجهاختصاصبودجهوامکاناتبیشتربهمنطقه

ودرخواستمشارکتسیاسیدراموراجراییوتوزیععادالنهوُمناسبَمناصبومدیریتهایدولتِی

بایدپیگیرآن قانونی بهعنوانیکحق بومِیشایسته،توقعزیادینیستو استاندرمیاننخبگان

بودامانبایدانتظارداشتهباشیمکهتمامگرههایمعضالتمنطقهبهدستدولتبازشود.درصورت

مشارکتهمدالنهوصادقانۀهمگانیدرقالبنهادهایمردمی،خودمانقادربهرفعبسیاریازمشکالت

وبرداشتنگامهایبزرگتردرجهترشدوتوسعۀبیشترمنطقهخواهیمبود.

به اما نیست تردیدی هیچ دارد، وجود ترکمنصحرا منطقه در باالیی انسانی استعدادهای اینکه در

دلیلفقداننهادهاوتشکلهایمردمیقدرتمندومؤثر،اینپتانسیلهادرحدبسیارپایینیبهرهوری

اینکمبودراجبرانکند. ومنفعتعمومیداشتهاست.»مجمعهمدالنتوسعهگلستان«میتواند

ایجادسازوکاریکهبتواندنخبگان،متخصصانوصاحبنظرانهمدلوعالقهمندحوزههایمختلفرا

درراستایتعیینوتحققاهدافوچشماندازهایکالندرتمامزمینههابهکارگیرد،میتواندآیندهای

طالییودرخشانرابرایترکمنصحراومنطقهبهارمغانآورد.وقتیکهشایستگیوقابلیتجمعی

خودرادرجهتپیشرفتوتوسعهمنطقۀخود،کههمسوبااهدافکالنملیاست،نشاندادیمقطعاً
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دولتنیزناگزیربهحمایتبیشتروقبولمشارکتعادالنهترنخبگانبومیدرعرصهسیاسیومناصب

ومدیریتهاخواهدبود.

مابهعنوان»ترکمن«میراثیغنیازفرهنگقومیداریمکهشایدبرایبسیاریازخودمانیزناشناخته

یافاقداهمیتباشد.وقتیکهبا»خودشناسیفرهنگی«بهاینقابلیتهاوارزشهایقومیپیببریم،

باهمدلیومشارکتجمعیمیتوانیمعالوهبراستفادهازآنهادرجهتشکوفاییورشدهمهجانبۀ

ترکمنصحرا،دستاوردهایارزشمندوبیبدیلیرانیزبهمردمکشورخودوبهجهانیانعرضهکنیم.این

رؤیاییبزرگ،زیباوباشکوهاستوبرماستکهآنراپاسداشتهودرجهتتحققآنبکوشیمچون

همانطورکهبهدرستیگفتهشده»صاحبانرؤیانجاتدهندگانجهانند.«

*منتشرشدهدر:ماهنامهگلصحرا،سالسوم،شماره36،یکمشهریور1396
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حماسۀ قهرمانان گمنام صحرا؛ خوانشی از شعر »دوقماچی قیز« اثر استاد ستار 
سوقی

مجموعهشعرساوچیازاستادستارسوقی)چاپدوم،بهار1385،گرگان:موسسهفرهنگیوانتشاراتی

مختومقلیفراغی(شامل62قطعهشعراستکه10قطعهآنراقالبرباعیتشکیلمیدهد.ازباقی

52قطعه،3شعر)جرنقیز،دوقماچیقیزوترکمنحالیحالچاسی(بهقالی،قالیچهودخترانقالیباف

ترکمناختصاصدارد.

قالیباف(ویژگیهایفرمیمنحصربهفردیداردکهقصد اینمیان،شعر»دوقماچیقیز«)دختر در

دارمدرایننوشته،درحدبضاعت،بهآنبپردازموخوانش،تحلیلونقدخودرا،عمدتاازمنظری

باورهاوعالیق بادیدگاه، ناگفتهپیداستکههرخوانشی ارائهکنم. اینشعرخاص از روانشناختی،

خوانندهومفسرگرهخوردهوصرفابازگوییکیازتفاسیرممکناستوهرگزنمیتواندادعایصحت

واعتبارمطلقداشتهباشد.درموردترجمهفارسیشعرنیز،همینسخن،صادقاست.

حالیحالچادوقاماقینگهنارین
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باشیاشیمدهاِِوهیاِنِماِوِرداّی

دوقایانحالینیُسویاّانَزحِمتی

نِیالینغریبلیقغانمغوریدی

)هنرقالیبافیرا

درپنجسالگی،مادرناتنیامبهمنآموخت

برایبافتنقالیازجانممایهمیگذارم

چهکنمکهدرچنگالهیوالیخونآشامفقراسیرم(

دفتر »دوقماچیقیز«فقطیکشعرنیستبلکهشعریاستکهحکایتیتلخرابازمیگوید.درُکلاّ

شعرساوچی،اینتنهاشعریاستکهقصهکاملیراروایتمیکند.قصهیدخترکقالیبافیتیمیکه

نامادریاشدرپنجسالگی،اینهنررابهاوآموختهاست.

دراینقصه،زاویهدیدروایت،معنایروانشناختیمهمیدارد.قصهاززبان»اولشخص«روایتمیشود.

درهیچشعردیگرایندفتر،نمیبینیمکهشاعر،خودرا،درجای»دیگری«قراردادهواززباناوسخن

بگوید.اماجالبترازانتخابزاویهدید»اولشخص«،ایناستکهشاعر،بهمثابهیکمرددرعالمواقع،

خودرادرجایگاهجنسمخالفقرارمیدهدواززبان»یکدخترکقالیبافترکمن«سخنمیگوید.

خوانندهاحتماالخواهدپرسیدکه:»ُخب،همهاینهابهچهمعناستوچهاهمیتیدارد؟«

درتحلیلروانشناختی،ایننوعروایتبسیارمعنادارومهماست.دروهلهاول،نشاِناهمیتوارزش

موضوعاستبرایشاعر.موضوعآنچنانبرایشاعرمهموارزشمنداستکهمیخواهدتمامعاطفهو

احساسخودرابرایبیانآنبهکارگیرد.برایاینمنظور،اوتمامموانعجسمانی،روانیوعرفیرابه

واسطۀتخیلخالقخودپشتسرگذاشتهوباسوژهشعر)دوقماچیقیز(بهوحدتمیرسد.
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انتخابچنینمنظریدرشعرکالسیکوحتیمدرنبسیارنادراستوشخصابهیادندارمکهشاعری

مرداززبانزنیسخنگفتهباشد)بررسیاینموضوعدراشعارمختومقلی،بهعنوانبرجستهترینشاعر

ترکمن،وسایرشاعرانمعاصرترکمن،میتواندجالبباشد(.انتخابچنینزاویهدیدزنانهایازسوی

یکشاعرمرد،آنهمدریکجامعۀسنتیمردساالر،کهزنهرگزصداییدرآننداشتهاست،عالوه

برجسارتوخالقیتبرایغلبهبرکلیشههاوموانعذهنینهادینهشدهازسویعرفوسنت،نیازمند

تعهدشاعرانۀعظیمیبرایبهترینبازنماییدردورنجانسانیفراترازمرزهایجنسیتوسنتاست.

درمرحلهبعد،شاعر،دخترکرایتیموبدونمادرتنیوبامادریناتنیترسیممیکند.عیناهمان

وضعیتیکهشاعرما)بهاستنادزندگینامهاولکتابوشعر»باغشالیاناِنهمه«(درزندگیشخصی

داشتهاست:

»شوغوشغینیاِنهِدک

دوغریبِمنبوگیجه

باغشالیاناِنهمه

ِهرگیزشونیگورموق«)ص54(

)امشببازایشاینشعر

چونمادریکهجنینشرا

آنرابهمادرمتقدیممیکنم

کههرگزاوراندیدهام(

امکان سوژه، به نزدیکی و ناخودآگاه( یا )خودآگاه شخصیسازی از میزان این که است بدیهی

همذاتپنداریبسیارعمیقیرابهشاعرمیدهد.اومیخواهدباتماموجوددرسوژۀخودغرقشودوبا
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اوبهوحدتکاملبرسدتابتوانددردورنجناشیازوضعیتاسفباروتراژیکاورا،عیناتجربهودرک

کند.اومیخواهدزندگیدخترکقالیبافیتیمترکمنراشخصازندگیکندتابتوانددرمورداوشعر

بگوید؛چونشاعرماشعرراعینزندگیاشمیداند:

»ِمنینگقوشغیالریمِمنینگدنیآمدیر.اُولِمنینگیاشیشدانآالنتجربهلمدآلده،ایسمیاشایشم

دیر.«)مقدمهشاعربرکتاب(

)شعرهایمنهماندنیایمنهستند.آنهاتجربههایینیستکهمناززندگیکسبکردهام،بلکهخوِد

زندگیامهستند.(

بنابراینشاعرمازندگِیسوژهیشعرشرا،باتخیلزایایخود،بازمیزید.حاصلاینیکپارچگیوجودی

شاعرباسوژه،شعریمیشودباِغنایعاطفیشگفتانگیزکهمستقیماقلبوروحمخاطبرانشانه

میگیرد.

اماسوژهیشعر،تنهایکدخترکنیست.دخترکانچوناودرصحرابسیارند.چنیناستکهشاعر،

بازمیگوید.دخترکانیکههیوالیقبیحفقر، باززیستهو را قالیباِفقومخود زندگِیهمۀدخترکاِن

مبارزۀدخترکان راویحماسۀ ما است.پسشاعر آماجحملهخودساخته را آنان وشرافت حرمت

ترکمنبافقرهمهگیروهولناکزمانۀخویشاست)شعردرسال1353سرودهشدهاست(.

اماایندخترکانظریفونازک،روحبلندواستواریدارند.آنانباهمانانگشتانظریفوزیبایخودبه

جنگهیوالیزمختوزشتفقروتنگدستیمیروند.آنانبرایدفاعازحیثیتوحرمتخانهوکاشانۀ

خویشکیمیاگریمیکنندوهرشبتادیرگاه،ِمسدردورنجوجودخویشرابهطالینقشهای

رنگارنگوافسونگرقالیوقالیچهترکمنبدلمیکنند.

گونیمیزناماردادوشِمسیندییب
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گیجهلِردانگاچینداراقالرقاقیان

غانیمیسنگدیریبُگولینگاُوستینه

غزیلیاشیلالوانُگللِرُدوِردیان

)برایاینکهمحتاجنامرداننباشیم

شبهاتاسحرشانهرابرتارهاوپودهامیکوبم

باچکاندنخونوشیرۀجانمبرنقشهایقالی

آنراباگلهایرنگارنگقرمز،سبزو...میآرایم(

امادرفقدانعدالت،انصافوقدرشناسیکههنرراباید،آنانبهایسنگینیمیپردازند.ایندخترکان

گرانتریندارایی،یعنیعمروجوانیخودرا،بهبهایناچیزیمیفروشند:

ُصنغتمینگَقدرینبیلِنتابمانی

حایبغورییوالُعمریمییاقیان

)ناامیدازیافتنکسیکهارزشهنرمرابداند

عمرخودرابیهودهبربادمیدهم(

امادرمقابلاینایثار،دخترکانترکمن،چیزیمهمتر،یعنیحرمتوشرافتانسانیرا،نجاتمیدهند:

ساغلیقبولساچالیشارینباشگونده

بوالربولمازقافاهرگیزبارمارین

)درایندارفانی،تاآخریننفسخواهمجنگید

تادستمهرگزپیشهرکسوناکسیدرازنشود(

بااینحالاینوضعموجود،چیزیاستکهنبایدباشد.وشاعرمادرپیآننیستکهبرایوضعیت
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بغرنجوتراژیکفقروبیعدالتینابودگرزمانهخود،کهدالیلچندوجهیتاریخیوسیاسیدارد،نسخه

اخالقی،دینییاتقدیرگرایانۀسادهلوحانهایبپیچدوحکایترابایکپایانخوشکاذبوامیدبخشی

فریبکارانه)کهرسمزمانۀماست(بهاتمامرساند.دربندماقبلآخر،شاعریکیازعمیقترینحسرتهای

ایندخترکانرابازمینمایاند:

بارلیغیزالرُغولقوشاندهِمکتبه

حسرتیمدانغارامانگالیمااُوردیم

)وقتیدیدمدختراناغنیابهمدرسهمیروند

ازحسرتجانکاه،بربختسیاهخود،خونگریستم(

وبیتپسازآنکه،بهزعممن،بایدبیتآخرشعرمیبود:

غریبلیقیبِِترگوریباولیمدان

اُوزیمیغارانگقیتوسساغداگوردیم

)درآنلحظه،فقرونداریرابدترازمردن

وخودراگرفتارسیاهچالیسهمناکوجانفرسایافتم(

بااینپایانبندیبغرنجوتراژیک،حکایتشعرباعالمتسوالهاییجدیبهپایانمیرسیدکه:چراباید

چنینباشد؟چرااینهمهفقر؟چرااینهمهرنج؟چرااینهمهبیعدالتی؟چرااینهمهظلم؟و...؟

اماباافزودنبندآخر،شعرباپاسخییکجانبهوسادهانگارانهبهاینسواالت،ازاوجحماسیخودبه

سلیقۀسطحیعامیانهوترسیمتصویرکلیشهای»نامادریعفریته«سقوطمیکند.وبدینترتیب»مادر

ایندخترکانمفلوکبودهاست!(بهعنوان از ناتنیبختبرگشته«)کهخودیحتملروزگارییکی

»متهماصلی«معرفیمیشود:
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بولسادیممناُوزاِنِمینگغولیندا

زاربولمازدیمیالقیمسالیانعلما

اِِویاِنهسولدیردیگلُعمریمی

هایداناُوزگهسوزِگلِمیاردیلیمه

)اگربهدستمادرخویش،بزرگمیشدم

ازدرسومدرسهوعلمروشنیبخشمحرومنمیگشتم

نامادریُگِلعمِرمراخشکانید

وحال،روزوشب،غیرازآهونالۀجانسوزبرزبانمجارینیست(

اگرهمانطورکهشاعرگفتهاستشعراوعینزندگیاشباشد،اینپایانبندیازنظرروانشناختی،

نامادریاش به که باشد شاعر بیمادری سرکوفتۀ عقدۀ و عمیق خشم و نارضایتی بازتاب میتواند

فرافکنیشدهاست.هرچندچنینبرونریزیوانعکاساحتمالیتمایالتناخودآگاهدرشعروهنر،امری

کامالطبیعیویکیازکارکردهایدرمانیوتسلیبخشآناست.درهرصورت،بهنظرنگارنده،این

پایانبندیزاید،تنهاضعفبزرگاینشعرتراژیِکفوقالعادهزیباوانسانیاست.

شعریکهحماسهقهرمانیدخترانوزنانبسیاریازخانوادههایفقیرترکمنصحرادردورانمعاصر

است.همانقهرمانانگمنامیکهباِکِسر)کاردک(وداراق)شانه(دردست،باگرهزدنتاروپودجان

خویشبردارقالی،بهجنگهیوالیخونآشامفقررفتندوبامحرومیتازتحصیل،انباشتنحسرت

آرزوهایبربادرفتهدردلوبهجانخریدنهزارویکدردورنجروحیوجسمیدرهمۀعمر،چراغبقا

وحیاتشرافتمندانهراروشننگاهداشتند؛تاامثالمنبهپشتیبانیایثارگریقهرمانانهآنانبهمدرسه

برویم،باسوادشویموامروزبتوانیمقلمبهدستبگیریم.
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شعرزیبا،حماسی،متعهدانهوازدلبرآمدۀاستادستارسوقی)ساوچی(سندادبیبیبدیلحماسۀاین

قهرمانانگمنامترکمنصحرااستوایننوشتهادایِدینیاستکوچکبههردویایشان.

نسخه کامل شعر »دوقماچی قیز« از استاد ستار سوقی

حالیحالچادوقاماقینگهنارین

باشیاشیمدهاِِوهیاِنِماِوِرداّی

دوقایانحالینیُسویاّانَزحِمتی

نِیالینغریبلیقغانمغوریدی

گونیمیزناماردادوشِمسیندییب

گیجهلِردانگاچینداراقالرقاقیان

ُصنغتمینگَقدرینبیلِنتابمانی

حایبغورییوالُعمریمییاقیان

غانیمیسنگدیریبُگولینگاُوستینه

غزیلیاشیلالوانُگللِرُدوِردیان

اوالالندهاُولِمزاودیاُونسیندیب

ایندیِمِنمدوغانالرمااِوِردیان

دوغانالرمینگبارغوانجیِمنگغولیم
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ریمنازکدیراِبِدآرمارین غوالاّ

ساغلیقبولساچالیشارینباشگونده

بوالربولمازقافاهرگیزبارمارین

حالیسیزگونیمهیچحاچانِگچمز

غورامایولداشیمِکِسرغارداشیم

سناّیآلطینیوزیکِمنگبارماغیما

دانگییلدوزِمنگهمیشهلیکسیرداشیم

بارلیغیزالرُغولقوشاندهِمکتبه

حسرتیمدانغارامانگالیمااُوردیم

غریبلیقیبِِترگوریباولیمدان

اُوزیمیغارانگقیتوسساغداگوردیم

بولسادیممناُوزاِنِمینگغولیندا

زاربولمازدیمیالقیمسالیانعلما

اِِویاِنهسولدیردیگلُعمریمی

هایداناُوزگهسوزِگلِمیاردیلیمه

*منتشرشدهدر:ماهنامهترکمندیار،سالاول،شماره4،اردیبهشت1401
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در آداب سخن گفتن از فقر؛ در حاشیه سفر وزیر کشور به گلستان

وزیرکشوردراوایلشهریوربهمناسبتهفتهدولتسفریپنجروزهبهاستانگلستانداشت.روزسوم

سفر،6شهریور1395،جلسهشورایاداریشهرستانهایگنبد،آزادشهرورامیانباحضوروزیرکشور

برگزارشد.خبرهایرسمیازایننشستحاویهیچنکتهخاصیکهجلبتوجهکند،نبود.امادراین

میانیکیازخبرنگارانمحلیخبریازاینجلسهمنتشرکردکهازچندلحاظقابلتأملاست.لطیف

ایزدیدرسایتاولکامیزنوشت:

»دکترابراهیمینمایندهمجلسدهمدرجلسهشورایاداریشهرستانهایگنبد-آزادشهرورامیان

باوزیرکشورگفت:

حوزهانتخابیهآزادشهرورامیان200هزارنفرجمعیتداردکهازاینمیان60هزارنفرتحتپوشش

کمیتههستندواینعمقفاجعهرامیرساند.ویافزود:یکچهارمخانوادههایفقیرایراندر4استان

زندگیمیکندکهیکیازآنهااستانگلستاناست.مردمماازتنگیمعیشتبهستوهآمدهاند.

دکتررحمانیفضلیوزیرکشورکهآخرینسخنراناینمراسمبوددرواکنشبهسخناننمایندهرامیان

وآزادشهرگفت:

عزتمردمرانگهداریم.مردمعزیزهستندنگوییمفقیرزیاداست.مردمهیبتدارند.مشکالتراپیگیری

کنیم.مردمراواالبدانیمبهگونهایصحبتنکنیمکهفقرموجبذلتوحقارتشود.وزیرکشورافزود:

چهبسیارآدمهایثروتمندیهستندکهحقیرندوچهبسیارآدمهایفقیریکهعزیزند.

شایانذکراستدکترابراهیمیدردیدارنخبگانوفعالینباوزیرکشورخطاببهویگفت:بهعلت

ضیقوقت،آقایرحمانیفضلیدیگرازفقرنخواهمگفت.«)10شهریور1395(

براینگارنده،اینمطلبازسهجهتجالبتوجهاست:نقشخبرنگار،وظیفهنمایندهورویکردوزیر.
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حاشیۀ مهم تر از متن 

قاعدتاًخبرهایرسمیایننوعرویدادهاراکهازطریقمنابعخبریارگانهاییچوناستاندارییاوزارت

کشورمنتشرمیشودخبرنگارانیاکارمندانآننهادهاتهیهمیکنندوبرایآنانمطلبیازقبیلنمونه

فوقجزوحواشیوزوائدبهحسابمیآیدوآنراحذفمیکنند.کهدراینموردنیزچنینشدهودر

خبرهایرسمیازاینجلسه،هیچاشارهایبهمطلبمذکورنشدهاست.دراینجاستکهنقشخبرنگار

متعهد،مستقلوخارجازدایرهقدرتبرجستهمیشود.خبرنگاریکهقراراستچشموگوشمردم

باشدوماوقعراآنچنانکهبودهبهآنانمنتقلکند.درموردمذکورهوشمندیوتیزبینیخبرنگار

قابلتحسیناست.ویبهدرستیتشخیصدادهکهاینرویدادبهظاهربیاهمیتدارایچالش،تقابل

وواجدپتانسیلتأمل،موشکافیوبحثوگفتگواست.وازدلاینتأملوگفتگواستکهحقیقت

آشکارمیشود.ووظیفهاساسیخبرنگاروروزنامهنگارنیزهمیناستکهبهعنواننمایندهرکنچهارم

دموکراسی،یعنیمطبوعاتورسانههایآزاد،وقایعرامنعکسوبهکشفحقیقتواظهارآنیاری

رساند.حالببینیمکهمحتوایخبردارایچهجوانبیاست.

نمایندگی و مطالبه گری

دراینجلسه،نمایندهمذکورنهتنهاازوضعیتحوزهانتخابیهخودمیگویدبلکهمشکالتکلاستان

راهممطرحمیکند.ویدرابتدایصحبتهایش)کهدرخبرفوقنیامدهاست(ازمشکلکمآبیو

استفادهاستانهایهمجوارازسهمیهآبگلستانمیگویدوحتیاشارهمیکندکه»اجازهنخواهیم

دادقطرهایازآباستانبهمناطقدیگرمنتقلشود.«)مسئلهکمآبیبهمروردرحالتبدیلشدنبه

یکیازبحرانهایاساسیدرسطحجهانی،ملیومحلیاستوبسیاریازناظران،جنگهایآیندهرا

جنگبرسرمنابعآبپیشبینیمیکنند؛کهدرچندسالاخیرمانمونهجدیایناختالفاتمحلی
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رادرموردمنابعآبمنتهیبهزایندهرودشاهدبودیم.(ویسپسبهمشکلنبودصنایعکشاورزیو

مشکالتکشاورزانمیپردازدتااینکهبهبحثمطرحدراینخبرمیرسد.اینکه»حوزهانتخابیهآزادشهر

ورامیان200هزارنفرجمعیتداردکهازاینمیان60هزارنفرتحتپوششکمیتههستندواینعمق

فاجعهرامیرساند.یکچهارمخانوادههایفقیرایراندر4استانزندگیمیکندکهیکیازآنهااستان

گلستاناست.مردمماازتنگیمعیشتبهستوهآمدهاند.«وهمینقسمتازسخنانایشاناستکه

واکنشوزیررادرپیداردکهبهآنخواهیمپرداخت.امابهچندمسئلهدربارهجایگاهنمایندهمجلس

ونمودآندراینجابایدتوجهکنیم.

نمایندهمجلس،نمایندهووکیلمردماستووظیفهاوقانونگذاریونظارتبراجرایقانونومطالبه

نمایندهحوزه باوراستکه این بر نگارنده باشد، اینکهبحثشخصمطرح حقوقمردماست.بدون

مذکوربهخوبیوجهمطالبهگرییکنمایندهمجلسرانمایشمیدهد.حتیاگرازموضعحزبیهمبه

قضیهنگاهکنیمواینفرضرابپذیریمکهویبهعنواننمایندهراهیافتهبهمجلسازلیستاصولگرایان

وازموضعحزبیاینحرفهارازدهاست؛محتوایبحثویمستدل،منطقیوبیانمشکالتواقعی

واساسیمردماست.فلسفهوجودیاحزابایناستکهبانقدعملکردهاورقابتسالمسیاسیعالوه

برتوزیعمتناسبقدرتونظارتبرآن،درنهایتمنجربهمنفعتعمومیورشدجامعهشود.این

نمایندهحتیدرمجلسنیزاینمطالباترافراترازحوزهانتخابیهخودمطرحکردهاست.ایشاندر

جلسهعلنیمجلسدر17تیر1395درتذکریچنینمیگوید:»استانگلستانبهظاهرسرسبزاست

اماگرفتاریهایبسیاریدرایناستان،مردمرابهستوهآوردهومابهلحاظمعیشتواشتغالجوانان

شرمندهمردماستانهستیمکهتابهامروزاینمشکالتازسویدولترفعنشدهاست«.)خبرگزاری

تسنیم(
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امادرمقاممقایسهمیبینیمکهسایرنمایندگاناستان،بهویژهاصالحطلبان،شایدبهدلیلمالحظات

حزبیوهمسوییسیاسیبادولتحسنروحانی،مطالبهگریجدینشاننمیدهند؛کهاگرچنینباشد

تحزبازفلسفهوجودیخودتهیشدهودرنهایتفقطدرمنافعگروهیوشخصیخالصهخواهدشد.

طنزتلخیاستکهنمایندهغربگلستانحتیازسفروزیرکشوربهاستانخبرنداشتهودرسفربه

استاندیگریبهسرمیبردهواظهارکردهاستکه»ویوسایرنمایندگاناستانازسفروزیرکشوربه

شهرهایاستانگلستاندرزمانانجامآنبیاطالعبودهاند.«)سایتترکمنسسی،13شهریور1395(

درحالیکهدراینسفرسایرنمایندگاندرحوزههایانتخابیۀخودحاضربودهودرجلساتبرگزارشده

باحضوروزیرکشورشرکتکردهاند.حرفایشانخودعذربدترازگناهاست.آیادولتبراینماینده

مجلسبرایحضوردرحوزهانتخابیهخودش،آنهمدرهفتهدولت،کههرکسیمیداندکهیکیاز

بهترینفرصتهابرایمطالبهگریازوچانهزنیبادولتاست،بایدکارتدعوتبفرستد؟مگردولت

برایآننمایندهاصولگراونمایندگانگنبدکاووسدعوتنامهفرستادهاست؟آنهاچطورمطلعشدند؟

چراآنها،دراینمقطعمهم،بهمأموریتکاریبهسایراستانهانرفتند؟بسیارجایتعجبوتأسفاست

کهیکنمایندهمجلس،دراینعصراطالعاتوارتباطات،اینچنینازمهمترینرویدادهاوتحوالت

حوزهانتخابیهخودبیخبروبیاطالعباشد.مردمبهشمارایدادهاندوبهحقانتظاردارندباجدیت،

صداقتوشهامتپیگیرمشکالتومطالباتآنانباشید.

مغالطاتی در نسبت فقر و عزت

حمله یک فقط اصولگراست( هم )بااینکهخودش وزیر آقای نظر به مذکور نماینده شایدسخنان 

حزبیرسیدهاستکهباچنینجمالتعجیبیواکنشنشاندادهاند:»عزتمردمرانگهداریم.مردم

عزیزهستندنگوییمفقیرزیاداست.مردمهیبتدارند.مشکالتراپیگیریکنیم.مردمراواالبدانیم
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بهگونهایصحبتنکنیمکهفقرموجبذلتوحقارتشود.چهبسیارآدمهایثروتمندیهستندکه

حقیرندوچهبسیارآدمهایفقیریکهعزیزند.«نکتههایجالبیدرلحنومحتوایاینجمالتهست.

اوالً؛اینجمالتموضعاتهامزنانهوسرکوبگرانهداردیعنیبهطرفمقابلمیگوید»شماباگفتناینکه

فقیرزیاداستعزتوهیبتمردمراخدشهدارمیکنیدوجوریصحبتمیکنیدکهفقرموجبذلت

یا نمایندهچنینلحن آیاواقعاًحرفهایآن اما نبایدچنینصحبتکنید!« وحقارتمردمشودو

معناییداردکهبهعزتیاهیبتمردملطمهایبزند؟آیاگفتناینواقعیتتلخوعریانکهفقیرزیاد

استومردمازتنگنایمعیشتبهستوهآمدهاند،فریادکسبعزتوهیبتبرایمردماستیاموجب

تحقیروذلتآنها؟حاالجالباستکهاینحرفهادریکشورایاداریزدهشدهونهدرحضورمردم.

اگرقرارنباشددرچنینجلسهایهم،واقعیتهاومشکالتآشکاراوباجزئیاتگفتهشودپسدرکجا

بایدچنینکرد؟بگذریمازاینکهحتیاگراینحرفهادرحضورمردمهمزدهمیشدقطعاًباتشویق

وحمایتآنهاروبرومیشدزیراکهمردممیخواهنددردهایشانگفتهوشنیدهشود.

اینحرفهایوزیربسیارشعاریوپوپولیستیاستویادآورلحنرئیسدولتسابق)محمود ثانیا؛ً

احمدینژاد(است.نیازیبهگفتننیستکهفقرهیچقداستوهیچچیزقابلستایشیندارد.باوجود

اینکهبرایعوامفریبیوتوجیهاختالفطبقاتیدرفرهنگمادرطولتاریخ،همیشهسعیشدهاست

نحویازدرویشمسلکی،زهدگراییافراطیوتقدیسفقردرمیانعامهمردمترویجشودامافرهنگو

زندگیامروزیوعقلسلیمدیگرآنرانمیپذیرد.دینومذهبنیزچنینمنشیراتوصیهنمیکندو

آنرانفیکردهومردودمیداندوامروزدرزندگیشخصیاقشارروحانیومذهبینیزچنینرویکردی

نمیبینیم.ازانبوهشواهددرمذمتفقردرمنابعدینیما،کافیاستبهاینسخنحضرتعلی)ع(

اشارهکنیمکهبهفرزندشمحمدبنحنیفهفرمود:»فرزندم!منازفقروناداریبرایتوبیمناکم.پس،
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ازآنبهخداپناهبر؛زیراکهفقرباعثکاستیدردینوسرگشتگیخرداستومایهکینهودشمنی«.

)نهجالبالغه:الحکمه319(ایشانبهزیباییعوارضفقررابرشمردهاندکههمبهدینوهمبهعقلو

همبهاحساسوروابطانسانهاآسیبمیزند.طبیعیاستکهچنینانسانیهیچحسعزتوهیبتی

نخواهدداشت.

ثالثاً؛آقایوزیرمیگویندکه»جوریصحبتنکنیمکهفقرموجبذلتوحقارتشود.«یعنیذلتو

حقارتازنحوهصحبتکردنمادرموردفقرناشیمیشودونهازخودفقر؟پسچطورصحبتکنیم؟

مستمندی، بیبضاعتی، تنگدستی، مستضعفی، کوخنشینی، »محرومیت، از فقر واژه بهجای اگر آیا

ناداریو...«استفادهکنیمآنوقتمردِمفقیر،احساسعزتوهیبتخواهندکرد؟ایشاندرهمان

جلسهگفتهاند:»همهقبولداریمکهعقبافتادگیهایتاریخیحاصلازسالهایطویلبیتوجهیبه

منطقه،یکشبهحلنمیشوداماایننافیضرورتتالشمابرایرفعآنهانخواهدبود.مردمهمازما

تغییراتیکشبهویکسالهرانمیخواهند.مردمازمسئوالنمیخواهندکهدروهلهاولتمامتالشو

توانخودرامعطوفبهمشکالتکشورکنیمودروهلهدومگزارشصادقانهایبهآنهادرکمالشفافیت

تغییرات انتظار ولی ندارند یکساله و یکشبه تغییرات انتظار مردم که است درست دهیم.« ارائه

سهسالهوسیساله،چرا.ایشانمیگویند»تمامتالشوتوانخودرابایدمعطوفبهمشکالتکنیم«

ولینمیخواهندازخودمشکلصحبتوآنرامطرحکنیمومیگویند»مردمعزیزهستندنگوییم

فقیرزیاداست«آیابدونشناختودرکعمقوابعادمشکل،میتوانچارهایبرایآناندیشیدوحل

وفصلشکرد؟

درهرصورتاینرویکردوایننوعموضعگیری،براییکوزیردولتتدبیروامید،نهمدبرانهاستو

نهامیدبخش.هیچشکینیستکهدرسهسالگذشته،دولت،بهدرستیودرراستایوعدههایخود،
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بااولویتسیاستخارجیدرجهتخواستاکثریتمردمحرکتکردهوبسیارهمموفقبودهاستو

کاماًلقابلدرکاستکهچهبارسنگینیناشیازسوءمدیریتگذشتهومفاسدوتاراجهایناشیازآن،

بردوشدولتسنگینیمیکندوآشکاراستکهباچهمخالفتهاومانعتراشیهایداخلیدرپیشبرد

اهدافخودروبروست.بااینحالانتظارمیرودکهباپرهیزازمغالطه،شعارزدگیوپوپولیسم،مشکالت

راشنیده،پذیرفتهوباخواستوارادهایمستحکمترخودرانسبتبهحلوفصلآنهامتعهدبداندو

معیشتیمناطقمحرومدستبهاقداماتفوریوموثربزند. بهویژهدرجهترفعمشکالتحاداّ

*منتشرشدهدر:ماهنامهگلصحرا،شماره25،پنجممهر1395
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کودکان را چندزبانه بار آوریم

برخیوالدینترکمن،عمدتاآنهاییکهدرشهرهایفارسنشینسکونتدارند،کودکانخودرابازبان

فارسیبهعنوانزباناولبارمیآورند.اینکودکانزبانمادریخودرانمیآموزندوقادربهتکلمو

ارتباطبهزبانترکمنیبافامیلواطرافیاننیستند.درایننوشته،میخواهماستداللکنمکهچرا

آموختنزباندومبهجایزبانمادریجفایبزرگیبهکودکاستودرادامه،ازچندزبانهبارآوردن

کودکان،دفاعخواهمکرد.هرچندرویسخنمنباوالدینترکمناستامامدعایاینمقالهدرمورد

تمامقومیتهاصادقخواهدبود.

حسرت های یک تحصیل کردۀ بی سواد!

منیکترکمنهستم.ازپدرومادریترکمندرترکمنصحرازادهشدهوبازبانمادریخویشبزرگ

شدم.عطشسیریناپذیردانستنوفهمیدنباعثشدکهتااینسن،اواسطدههپنجمعمر،هموارهدر

پیآموختنباشم.مدارجتحصیلیراازکارشناسیمهندسیتاکارشناسیارشدفلسفهعلمودکتری

فلسفهتعلیموتربیت،ازبدترینتابهتریندانشگاههایکشور،پیمودهودرحالپیمودنهستم.هرچند

کهبرایآموختن،بویژهدرجهانامروز،الزامیبهدانشگاهرفتنوتحصیالترسمینیستامامنبه

دلیلرسمیتبخشیدنبهعالیقموپیوندزدنآنباشغلودرآمد،وبهطورخالصهبهدلیلشورو

اشتیاقسوزانپرداختنتماموقتبهعالیقم،تصمیمگرفتمکهتحصیالتدانشگاهیرانیزتاباالترین

سطوحدررشتههایموردعالقهامتداومبخشم.بااینحال،اعترافمیکنمکهمندرزبانمادریخود

یکفردبیسوادهستم.مننهمیتوانمبهزبانترکمنیبخوانمونهبنویسم.

حقآموزشرسمیزبانهایاقوام،علیرغمتصریحبهآندراصلپانزدهمقانوناساسی،وباوجود

تالشهایفراوانمدافعانآن،هنوزدرعملتحققنیافتهاست.
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برخیممکناستبرمنُخردهبگیرندکهچرابهشکلخودآموزیسوادزبانمادریراکسبنکردهام.

نهرسمالخط مادریمن زبان نیست. اینسادگیهم به امامسئله باشم نکرده اینکهمنتالشی نه

واحدیداشتونهمنابعیبانوشتارونگارشمناسببراییادگیری.درفقدانیکزبانمکتوبمرجع،

تالشهایگاهبهگاهمنبرایخواندنونوشتنبهزبانمادری،راهبهجایینبرد.بهعنوانشاهدیبر

تالشخودبراینوشتنبهزبانمادری،دورباعیگونهراکهسالهاپیشازاین،بهترکمنیسرودهام،

دراینجامیآورم:

ِسنیسویاّانسوجیِسن

ِمنگقالبیمینگگوجیِسن

دونیاُدولیگولبولسا

ِاّنگتاجیِسن اگول ِهماّ

***

بیرگولیمبارسولمایار

اُولبولماسابولمایار

اونیالیآوادانگول

ایناّیدونیاِگلِمیار

حتیبراینوشتننوعنگارشورسمالخطکلماتایناشعارنیزتردیدداشتم.همهاینهابرمیگرددبه

اینکهآموزشرسمیبهزبانمادریخویشنداشتهام.اگرآموزشزباناقوامتحققورسمیتیافتهبود

الجرمرسمالخطرسمیومورداجماعنیزبرایآنبهوجودمیآمد.آثاربیشتریبهزبانمادریتولید

ومنتشرمیشدوامثالمنشایددرزبانمادریهمباسوادمیشدند.
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امادرزندگیبسیارچیزهادستتصادفوتقدیراست.مثالاینکهدرکجاوچهزمانی،درچهفضای

زبانی،سیاسی،فرهنگی،دینیوغیرهبهدنیابیایی.بسیاریازآنچههستیمرااینعواملتصادفیبرای

مارقممیزننداماگاهیمابعدهاطوریبهآنهانگاهمیکنیمکهگویییکانتخابآگاهانهواندیشیده

بودهاست.بهعنوانمثالتاحاالچندنفررادیدهایدکهدرمورددینمادریوپدریخودبارسیدن

بهبلوغوبزرگسالیبازاندیشیکند،آنرابهچالشکشدیاتغییردهد؟کودکمعصومانسانیدربرابر

بهقدرت برسد بهتسلیماستچه ناچار و ناتوان والدخویش،بسیارضعیف، قدرت،تسلطوتحکم

یکوالداجتماعیدرقالبسنتوفرهنگ.اونهقدرتیفیزیکیداردونهتوانفهموتحلیلونهحق

انتخاب.ازاینرو،آنچهبزرگساالنباگفتاریارفتارخویش،آگاهانهیاناآگاه،برکودکتلقینمیکنند

برایاوآنچنانبداهتوقطعیتیپیدامیکندکهبعدها،اغلبدردورانفوراننیرویجوانی،حتیحاضر

میشودبرایهمانباورهایناسنجیدۀبهارثرسیدهازخانوادهومحیط،خودودیگریرافداکند.این

استکهآنچهازطرفبزرگساالنبهرسمیتشناختهمیشوددرتعیینچیستیوکیستیکودکدر

بزرگسالیوآنچهمیداندومیتواند،نقشیاساسیدارد.

الزاماهمانیشودکهخانوادهو هرچنداینسخناصالبهاینمعنینیستکهکودکدربزرگسالی

محیطانتظاردارد.بسیاریعواملدرآنچهآدمیرامیسازد،نقشداردوگاهیآسیبهاوسرکوبهای

تحمیلشدهبهکودک،یاپیبردنبهاشتباهاتوالدینواجتماع،اورابهمسیرهاییدیگروچهبسا

کامالبرخالفانتظاروالدینمیکشاند.

بااینحال،وبویژهدرزمینهآموزشزبان،آنچهدرکودکیآموختهونهادینهشدهباشد،پایدارمیماند.

بههمیندلیل،آموزشرسمیزبانمادریاقوامنیزاگرتحققمییافت،امثالمن،امروزازبیسوادی

خودشرمندهنبودند.ازاینروستکهتمامتالشهایمردمیوخودجوشیکهدرسالهایاخیربرای
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ترویجوآموزشزبانمادریصورتگرفته،بسیارارزشمندوشایستهتقدیراستوجایامیدواریدارد.

باتمامتأسفوحسرتیکهفقدانآموزشرسمیزبانمادریودرنتیجهبیسوادیمنبههمراهدارد

امابسیارخرسندمکهحداقلبازبانمادریبارآمدهاموقادربهتکلموتفکربهاینزبانهستم.اما

برخیازوالدینترکمنامروزی،همینرانیزازفرزندانخوددریغمیکنند.

انگیزه و دالیل والدین برای بارآوردن کودکان به زبان غیرمادری

دراینجاموضوعبحثمنوالدینترکمنیهستندکهکودکخودرافقطبازبانفارسیبارمیآورند.

مندرادامهفقطبرداشتوتحلیلخودمرابراساسمشاهداتشخصیارائهمیکنماماجاداردکهاین

مسئلهدرقالبیکپژوهشعلمیوبهصورتتجربیومیدانیموردمطالعهقرارگیرد.

که مایلهستند دارند، فارسنشینسکونت درشهرهای که آنها ترکمن،مخصوصا والدین از برخی

فرزندشانازهمانکودکیبتواندزبانفارسیرابفهمدوصحبتکند.دانستنزبانفارسیبرایکودکی

کهمیخواهدباکودکانفارسزبانبازیکندیابهمهدکودکومدرسهفارسیزبانبرود،ضروریاست.

منوالدینیراکهکودکخودرافقطبازبانفارسیبارمیآورند،بهسهگروهتقسیممیکنم:

گروهاولازاینوالدین،نگرانهستندکهاگرکودکخودرابهزبانفارسیبارنیاورند،آنهابعدانتوانند

اینزبانرابهخوبییادبگیرند.بههمیندلیلازبدوتولدبانوزادودرخانهبهطورکلی،بهفارسی

صحبتمیکنند.

گروهدومدغدغهاینرادارندکهاگرکودکبهزبانفارسیبارنیاید،لهجهپیداخواهدکردونخواهد

توانستمثلیکفارسمادرزاد،بهاینزبانصحبتکند.

درمیانگروهسومممکناستبرخیانگیزههایخودآگاهوناخودآگاهدیگردرمیانباشد.مثالشاید

برخیوالدینازاینکهترکمنهستندحسخوشایندینداشتهیاحتیازاینبابتشرمندهباشند.یا
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ممکناستزبانوفرهنگدیگررابهتروبرتربدانند.برخیازاینافرادمعموالسعیدارندهویتقومی

وزبانمادریخودرانفییامخفیکنندوحتیباترکمنهایدیگرنیزبهزبانفارسیصحبتمیکنند!

ظرفیت باالی زبان آموزی کودکان

کودکاندرصورتیکهدرمحیطیباتعددزبانیبزرگشوند،بهطورطبیعیچندزبانراهمزمانیاد

میگیرند.دراینجایادگرفتنعبارتمناسبینیستوبایدگفتآنهابهاینزبانهابارمیآیند.بههمین

دلیلاستکهمندرایننوشتهبارهاازعبارت»بارآوردن«استفادهکردم.دراینشرایط،کودکزبان

رایادنمیگیردبلکهبهطورطبیعیباآنبزرگمیشودوبارمیآید.منظورایناستکهدراینمرحله،

ازبدوتولدتاحدودهشتنهسالگی،کودکدرارتباطروزمرهباافرادخانوادهواطرافیان،زبانآنانرا

بهطورطبیعیآموختهوبهکارمیگیرد.

برخالفتصوروالدینگروهاول،کودکاندراینمرحلهقادرندچندزبانرابهطورهمزمانیادبگیرند

وتعددزبانهایمورداستفادهدرخانوادهدراینسنین،باعثمیشودکهکودکچندزبانهباربیاید.

بنابرایناگروالدینبههردوزبانترکمنیوفارسیباکودکوبایکدیگرتکلمکنند،کودکبیزحمتو

بهراحتیبهطورهمزمانهردویاینزبانهاراخواهدآموخت.هرچندبرایشکلگیریونهادینهسازی

هویتزبانیمتناسبباپیشینهاجدادیوالدین،پیشنهادمیکنمکهتاسهسالگیکودک،زبانغالب

درخانواده،زبانمادریباشد.

لهجه نشان اصالت است

نگرانیوالدینگروهدوممعموالبامسائلگروهسومدرارتباطاست.وگرنهلهجهداشتنچهاشکالی

دارد؟اگرمنازعزتنفسسالموخوبیبرخوردارباشم،لهجهترکمنیمننبایدهیچاحساسبدی

درمنایجادکند.برعکس،لهجهنشانیازاصالتماست.اینکهازکجاوازمیانکدامقوموقبیلهو
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ایلوتبارمیآییم.هیچقومونژادیارزشوبرتریذاتیبردیگریندارد.قوموقبیلهونژادوملیت

برایکودکیکپیشامدوتصادفصرفاستوواجدارزشفینفسۀانسانینیست.امادارایاهمیت

زیستشناختیواکولوژیکاست.

اینکهمنفرزندیکپدرومادرترکمنباشم،ژنتیکوبرخیویژگیهایجسمانیوبعضاروانیمرا

متاثرمیسازد.امایکانسانسالمنباید،نفیاواثباتا،باآنچهکهدریداختیاراونبودهاست،مشکلو

مسئلهایداشتهباشد.هرقوموملتیمیتواندبههنر،دستاوردوداشتههایمثبتوانسانیخود،که

همانفرهنگومیراثقومیوملیباشد،ببالدامابایدآگاهبودکهمنازسرشانسوتصادفاستکه

درمیانایشانزادهشدهام.

یکمعضلاساسیجهانامروزنادیدهگرفتنهمینماهیتتصادفیهویتقومی،ملی،زبانی،نژادیو

حتیعقیدتیاست.غفلتیکهگاهمنجربهقومگرایی،نژادپرستی،ملیگراییوسایرگرایشهایعقیدتی

افراطیوتعصباتکورشدهوفجایعبشریهولناکیرارقممیزند.چندزبانگیکودکانشایدیکیاز

راههایدستیابیبهتساهلوتسامح،مفاهمهبهتروتعمیقدوستیمیانافراد،اقوامومللمختلفباشد.

بهتصادفیبودنقومیتوزبانمادریبرایآدمیاشارهکردم.ازاینرواگرکسیچونگروهسومدراین

زمینهاحساسبدشانسیمیکندمنبرایاواحساسهمدردیوتاسفدارم.بااینحال،فکرمیکنم

ریشهایننارضایتیرانهدرزبانوقومیتبلکهدرعواملدیگریبایدجست.شایدعواملیکهدربستر

اینزبانوفرهنگ،ونهلزوماناشیازآنها،حرمتنفسفردیراتضعیفوتخریبکردهوفردرااز

تمامعناصرهویتقومیخویشمنزجرساختهاست.امابرایاینگروهنیزمنعفرزندانازآموزشزبان

مادری،نهمرهمیبردردشانبلکهبازتولیدآندرآیندگانخواهدبود.

آسیب های ناشی از عدم آموزش زبان مادری به کودکان
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کودکیراتصورکنیدکهازپدرومادریترکمن،زادهشدهاماقادربهتکلمبهزبانترکمنینیست.این

ناتوانی،کودکرادرمعرضآسیبهایمتعددیقرارمیدهد.

زباندارایاهمیتیبنیادیدرزندگیانسانیاست.درواقع،بهیکمعنا،انسانبودنمابازبانداشتن

تعریفمیشود.زباناساستحققنوعانسانبهمثابه»حیوانناطق«است.قوهناطقهدراینجاهمبه

معنایتواناییتفکروهمبهمعنایزبانداریوتکلماست.اساسازبانوتفکردرهمتنیدهاندومادر

بستروقالبزبان،فکرمیکنیم.هرزبان،جهانیرابهرویانسانوانسانیتاومیگشاید.باعدمآموزش

زبانمادری،دروهلهاول،مادِرچنینجهانیراکهپدربزرگومادربزرگ،عمهها،خالههاوتمامفامیل

واطرافیاندرآنزیستمیکنند،بهرویکودکمیبندیم.اوکودکیخواهدبودکهازارتباطعمیق

انسانیوعاطفیبهزبانمادریبااطرافیانمحرومشدهاست.

امامسئلهصرفامحدودشدنارتباطاتانسانینیست.ناتوانیتکلمبهزبانمادری،هویتفردی،عزت

نفسواعتمادبهنفسکودکرانیزبامشکلمواجهخواهدساخت.چهبساچنینکودکیبهخاطر

ناتوانیدرتکلمبهزبانمادری،موردتحقیروتمسخرقرارگیردکهنتیجهآن،تضعیفوتخریبحرمت

نفسکودکخواهدبود.باتوجهبهنقشبنیادیحرمتنفسدرتمامحیاتآدمی،چنینمنعیجفایی

بزرگبهکودکامروزوبزرگسالفرداخواهدبود.

چندزبانی از تک زبانی بهتر است

همانطورکهاشارهکردمکودکان)ازتولدتاحدودنهسالگی(قادرندبهطورطبیعیزبانهاییراکه

افرادخانوادهواطرافیانبهکارمیبرند،بهطورهمزمانیادبگیرند.امابهتراستکهتاسهسالگی،زبان

مادریزبانغالبباشد.یعنیبیشتراوقات،والدینکودکواطرافیانبهزبانمادریتکلمکنند.زبان

فارسیوترکمنیاشتراکاتزیادیدارندامادرلهجهاساساباهمفرقدارند.ذهنکودکبهمروردو
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زبانراازهمتفکیککردهوهردوزبانرابهخوبییادمیگیردوبهکارمیبندد.اگروالدینبهزبان

سومی،مثالانگلیسی،همتسلطداشتهباشندوبهآنهمتکلمکنند،کودکآنرانیزبهراحتیخواهد

آموخت.امااگرفرصتبارآوردنطبیعیکودکبهزبانیخاصدرزندگیروزمرهازدسترفت،بایددر

آموزشیتصنعیآنرابیاموزدکههرگزکیفیتوتسلطیادگیریدرشرایططبیعیرانخواهدداشت.

چندزبانگیبرایرشدشناختی،هیجانیواجتماعیکودکانمفیداست.آموختنهرزباندنیایکودک

رابزرگترساخته،بهآنغناوزیباییبیشتریمیبخشد.کودکچندزبانهامکانهاوفرصتهاییادگیری

بیشترودرنتیجهدربزرگسالیشانسبیشتریبرایبروزوظهورقرایح،استعدادهاوموفقیتدرعرصه

شغلوکارخواهدداشت.

چندزبانگیمارامخاطبصداهایمتنوعومتکثرمیسازدوامکانمخاطبقراردادنطیفوسیعتری

ازانسانهابافرهنگهاوزبانهایمختلفرافراهممیآورد.چندزبانگیبهکودکامروزامکانوتوان

اینرامیدهدکهباحفظاصالتقومیوزبانمادری،دنیایخودراتوسعهبخشدوشهروندجهانشود.

درعرصهفرهنگ،هنروادبیاتقومیومحلیترکمنی،چندزبانهبارآوردنکودکانترکمنشایدراهی

باشدبرایغنابخشیوجهانیسازیآنوفراتررفتنورهاییازتنگنایفرهنگیکهبرخیدوستان

وجهیازآنرابه»ادبیاتناحیتی«تعبیرکردهاند.

عالوهبرهمهاینها،جهانامروزوفردایمابیشازهرچیزبهگفتگو،مفاهمه،احتراممتقابلودوستی

میاناقوامومللنیازدارد.کسی،جزبرخیسیاستمداران،ازدمیدنبرآتشتفرقهودشمنیمیاناقوام

وملتهاسودنمیبرد.انسانیتکهدرقالبآثارمعنوی،هنریوفرهنگیدرمیاناقوامومللمختلف

تجلییافته،میراثمشترکبشریاست.همهانسانهایبزرگیکقوم،ایننوعآثارارزشمنداقوامو

زبانهایدیگرراستودهوازآنهادرجهتغنابخشیبهزندگیخویشبهرهبردهاند.ستایشامرسون
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آمریکاییازسعدی،عشقگوتهآلمانیبهحافظوشهرتجهانیخیام،مولوی،رازیوابنسینامشتی

نمونهخروارازپاسداشتجهانیمیراثانسانیاست.چندزبانگیکودکامروزشایدبهتفاهم،صلحو

دوستیبیشتردرجهانفردایاریرساند.

)اردیبهشت 4 وشماره )اسفند1400( 3 اول،شماره دیار،سال ترکمن ماهنامه در: *منتشرشده

)1401
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خشکیدن یا بالیدن؟ ضرورت توسعه و تحول در نشریۀ گل صحرا

برایاولینباردریکیازسفرهایمعدودمبهدیارخویش،اینگلزیبارامالقاتکردم.مرداد1395

بود.پسازچندماهبهصحرابرگشتهبودم.طبقروالهمیشگیراهافتادمتابهتنهاییدرخیابانهای

شهر)بندرترکمن(قدمیبزنم،کهسرزدنبهدکههایروزنامهفروشینیزبخشیازآنمحسوبمیشد.

دردکۀروبرویایستگاهگرگان،نزدیکفلکه،عنوانیتوجهمراجلبکرد:»ماهنامۀگلصحرا«.اولین

باربودایننشریهرامیدیدم.آنراخریدم،خواندموبرایاولینبار،مجذوبیکنشریۀمحلیترکمنی

شدم.ازاینکهبهمدتدوسالچنینگلیدرصحرادرحالبالیدنبود،بهخودبالیدم.وبهعنوانکسی

کهدستیبرقلمداشتازبیخبریخودازوجودچنینگلنوشکفتهایدرصحرا،کمیشرمندهشدم.

ودرشمارههایبعدسعیکردمکهدرحدتوانخویشسهمیدرشکوفاییآنداشتهباشم.

»گلصحرا«چندویژگیممتازداشتکهدرکمترنشریۀترکمنصحراشاهدشبودم.مهمترینویژگی

آن»استقالل«بود.نشریهباتالشخودجوشتعدادمعدودیازافرادفرهنگدوست،فرهنگیوبافکر

وذوق،فعالیتمیکردوهیچگونهوابستگیخاصحزبیوعقیدتینداشت.امتیازدوم،»کثرتگرایی«

دردیدگاههایبازتابیافتهدرنشریهبود.هرنوعرویکردیرامیتوانستیدرآنببینی.وامتیازسوم
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کهبخشعمدهایازاعتبارنشریهوابستهبهآنبود،»حجمزیادمطالباصیل،تحقیقیوتالیفی«بود

کهدرنشریاتمشابه،شاهدشنبودم.البتهاینامتیازاتبهاینمعنانیستکهنشریهضعفینداشت.

شامل را نشریه ضعفهای عمدۀ تایپی و نگارشی متعدد غلطهای ضعیف، بسیار نوشتههای برخی

میشد.باتماماینهاهمتوتالشخستگیناپذیرویکتنۀصاحبامتیازوسردبیر)آقایعبدالحمید

آخوندی(وهمکارایشان)آقایغفورخوجه(درجهتتداومانتشارنشریهستودنیاست.اینستایش

همچنینشاملحالنویسندههاییاستکهبیهیچچشمداشتی،خالصانهدرجهتتعالیفرهنگیقلم

میزنند.همچنیناینتحسینشاملمخاطبانیاستکهعلیرغمتنگنایروزافزوناقتصادی،گلصحرا

همچنانبخشیازسبدکاالیآنهاست.گلهایحقیقیصحراهمینذهنهاوقلبهاییهستندکهدر

راهروشنیبخشیهرچهبیشتربهچراغفرهنگمیخوانند،میاندیشندومیتپند.

روزگار ُعسَرت

ازسفرهبرچیدهمیشود،»فرهنگ«است. بهتنگنامیگراید،نخستینکاالییکه وقتیکهمعیشت

تحریم،تورموبحراناقتصادیانسانهاراناگزیربهتمرکزبرکفهرمنیازهامیسازد.مسئله،مسئلۀ

بودنونبودناست.بقابرهرچیزاولویتمییابد.وچنیناستکهفرهنگبهحاشیهمیرود،فراموش

میشودونحیفونحیفترمیشودوشایدبمیرد.رشدفرهنگی،بهزعمنگارنده،حداقلدارایدوشرط

مقطعشکوفایی هرسه در وابستهاند. وسیاست اقتصاد به ترتیب به دو این آزادی. و فراغت است:

فرهنگی)وعلمی(درتاریخیعنیعصرطالیییونانباستان،عصرطالییتمدناسالمیورنسانسدر

اروپامیتوانیمایندوویژگیراببینیم.وفقدانآنها،بهمعنایفراموشی،کمسوییوخاموشیگرفتن

چراغفرهنگاست.درهرصورتبحرانپیشگفتهباعثشدکهعلیرغمتمامتقالیمسئوالنآن،

»ماهنامهگلصحرا«ناگزیربهمرورحالت»دوماهنامه«،»فصلنامه«،»دوفصلنامه«و»سالنامه«بیابد.
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آیاپژمردگی،خشکیدنوبهخاطراتپیوستنسرنوشتمحتومگلصحراست؟

ضرورت تحول و توسعه

چگونهمیتوان»گلصحرا«راازخشکیدننجاتدادوبهشکوفاییرساند؟میگویندتهدیدهاهمیشه

بذرفرصتهارانیزدردلخوددارند.شایدایندورانسختفرصتیباشدبرایتاملوبازاندیشیدر

جوانبمختلفنشریهوسامانبخشیدوبارهبهآنباروشهاورویکردهایجدید.دراینراستا،نگارنده

پیشنهاداتخودرابهصورتزیرارائهمینماید.

تشکیل کارگروه مدیریت نشریه

مدیریتانتشارنشریهبراییکیادونفر،کارسنگینیاستوبهتراستکهگروهیازافرادعالقهمند

ومشتاقباهمفکریوهمکارینشریهرامدیریتکنند.مسائلومشکالتنشریهبایددائماتوسطاین

گروهموردبررسیوحلوفصلقرارگرفتهوبرایتوسعهوارتقاینشریهایدهپردازی،برنامهریزیو

اقدامشود.

فعال سازی سایت نشریه

سایتنشریهمدتهاستکهغیرفعالاست.البتههمانزماننیزکهسایتفعالبودازآناستفادهخوبی

نمیشدوصرفابهدرجبرخیاخباربسندهشدهبود.میتوانمطالبغیرخبریشمارههایقبلیرابه

مروردرسایتقرارداد.همچنینمیتوانباقراردادنمحتوایغنیترودستاولوجذابضمنافزایش

بازدیدکنندهسایت،ماهنامهراتبلیغکرده،فروشآنراباالبرد.همچنینازطریقدریافتآگهیدر

سایتنیزمیتوانبخشیازهزینههاراپوششداد.

انتشار و فروش نسخه الکترونیک نشریه

اینپیشنهادراحدودسهسالقبلنیزبهمسئوالننشریهارائهنمودمودراینجاآنرابازگومیکنم.
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ترکمنهاوعالقمندانبهفرهنگترکمنیدرنقاطمختلفایرانوجهانبهنشریهدسترسیندارند.لذا

شایدبهترباشدباتوجهبههمهگیرشدندسترسیبهاینترنت،نسخهالکترونیک)پیدیاف(نشریهاز

http://fidibo.(فیدیبو،)/www.jaaar.com(طریقسایتنشریهوهمچنینسایتهاییمثلجار

از فیدیبومیتوان درسایت فروشعرضهشود. برای   )/https://taaghche.ir( وطاقچه )/com

خارجازکشوروبادالرنیزخریدانجامداد.نسخهالکترونیکمحدودیتتیراژنسخهکاغذیرانداردو

مشتریانبالقوۀآننیزصدهاوچهبساهزارانبرابرمشتریاننسخهکاغذیاست.

دعوت از داوطلبان به همکاری

خوشبختانهدرترکمنصحراافرادمتخصص،فرهیختهوفرهنگدوستدرزمینههایمختلف)ازطراحی

سایت،برنامهنویسی،تبلیغات،حسابداریومدیریتگرفتهتاگرافیک،ویراستاری،مترجمی،نویسندگی،

تولیدمحتواو...(کمنیستند.احتماالبخشیازایشانحاضرباشندکهبهصورتافتخاریبانشریهبه

همکاریبپردازند.بایدبرایدعوتازاینافرادبرایهمکاریافتخاریوداوطلبانهفراخواندادوچه

بساکهباتوسعهنشریهبتواندرآیندهبهآنهادستمزدیهمپرداختنمود.ترکیبیازجوانیوتجربه

میتواندوضعیتبهینهایرابرایارتقایهرچهبیشترکیفیوکمینشریهفراهمکند.

جذب حمایت مالی

دریافتحمایتمالیدرامورفرهنگیامریعادیاستامابایدمالحظاتیرانیزدرنظرداشت.مثال

اینکهحامینشریهنبایدهیچتوقعیدرقبالحمایتخودداشتهباشد.ازاینروبهتراستکهکمکها

تبلیغ اختصاصیدرجهت ومطالب )برخیمصاحبهها تبلیغات ازطریق یا باشد بهصورتمخفیانه

حامی(جبرانگردد.درهرصورتجذبحمایتمالینبایدهیچگونهلطمهایبهاستقاللورویکرد

کثرتگراینشریهواردکند.
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امید به بالیدن گل صحرا

ماترکمنهاهمچناندارایفرهنگیشفاهیهستیم.تااینفرهنگبهصورتمکتوبدرآید،کارفراوان

وراهدرازیدرپیشاست.یکیازمهمتریناقداماتدراینراستا،تولیدنشریاتبامحتوایاصیلو

وزیناست.بههمینجهتتداوموتوسعۀگلصحراخدمتیارزشمنددرجهتتوسعهوتعالیفرهنگی

درترکمنصحرااست.امیدوارمآنهاکهدغدغۀفرهنگدارند،دراینجهتگامبردارندوبهبالیدن

هرچهبیشترگلصحرایاریرسانند.نگارندهآمادگیخودراجهتهرگونهکمکیکهدرتوانشباشد،

اعالممینماید.

*منتشرشدهدر:ماهنامهگلصحرا،سالپنجم،شماره49،مهر1398)آخرینشماره(
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لوازم بالندگی و پایندگی »ترکمن دیار«

انتشارماهنامه»ترکمندیار«بهمدیرمسئولیخبرنگاروفعالفرهنگی شنیدنخبردریافتمجوز

پرتالشجنابآقایلطیفایزدیوسردبیریحقوقدانخوشذوقوهنرمندجنابآقایاحمدمرادپور،

بسیارمسرتبخشبود.هرآغازگریوفعالیتفرهنگیدرجامعهما،بهویژهدرعرصهمطبوعات،همتو

ایثارعظیمیمیطلبدوبهراستیتنهاازعهدهانسانهایفرهیختهوآزادهایبرمیآیدکهنفعشخصی

رادرذیلمنفعتعمومیمیجویند.

اقدامایندوشخصیتبرجستهفرهنگیباکولهباریازتجربهرسانهای،فرهنگیوحقوقی،نویدبخش

انتشارنشریهایفخیموپیشرووآغازدورهجدیدیدرعرصهفعالیتفرهنگیدرترکمنصحرااست.
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بههمیندلیلبایدتالشنمودکهاینبذرنوکاشتهبهنهالیسرسبزوسپسدرختیتنومند،پربار

وماندگاربدلشود.ازاینرو،درایننوشته،درحددانشوتجربهخویش،تالشمیکنمبهبرخی

تهدیدهاومخاطراتوهمچنینفرصتهاوامکاناتاینمسیرارزشمنداماپرچالشبپردازم.

رسالت و چشم انداز

اصلینشریهچیست.دردورانهمهگیری ماموریت و فلسفهوجودی بایددانستکه ازهرچیز قبل

رسانههایمجازیوشبکههایاجتماعی،یکماهنامهکاغذیقراراستکهبهکدامنیازپاسخدهدو

چهخالئیراپرکند؟جهتگیریآنچیستوماموریتورسالتاصلیآنکداماست؟مخاطبانهدف

نشریهچهکسانیهستند؟وقراراستچهدورنماییوباکدامنقشهراه،دنبالشود؟

اینهاپرسشهاییاساسیاستکهقبلازآغازبهکار،بایدپاسخدادهشوند.درغیراینصورتوبدون

مقصدومقصودمشخص،جزسردرگمی،بیهدفیوروزمرگیدرانتظارمانخواهدبود.

تولید محتوا

باتوجهبهرسالتوچشماندازنشریهومخاطبانهدف،بایداستراتژیتولیدمحتوایمتناسبباآن

رامشخصوتدوینکردکهمشخصکردنموضوعاتصفحاتمختلفنشریهنیزبخشیازآنخواهد

بود.قاعدتاعمدۀمحتواینشریهتوسطنویسندگانداوطلبتولیدخواهدشدکهخودهممیتواندیک

فرصتودرعینحال،یکچالشباشد.

نظر از راهم نوشتهها اکثر اجتماعی، انتشارمطلبدرفضایمجازیوشبکههای متاسفانهسهولت

محتواییوهمازنظرادبیبهسویبیمایگیوابتذالسوقدادهاست.بدونتعارفبایدگفتکهاکثر

محتواهایتولیدیداوطلبانهکهدروبسایتهاونشریاتترکمنصحرامنتشرمیشوندازکیفیتپایینی

برخوردارهستند.بهطورمثالدرموردسایتاولکامیزشایداینازبزرگواریجنابایزدیباشدکه
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بههیچکسیکهمطلبیمیفرستد،نهنمیگویدوهمهآنهارامنتشرمیکند.امادرنشریهکاغذیبا

توجهبهمحدودیتحجموهزینهباالیانتشارآنازیکطرفولزومحفظسطحمناسبیازکیفیت

ازطرفدیگر،بایدمعیاریبرایپذیرشوانتشارمطالبدرنظرگرفت.برایاینمنظور،بهتراستکه

حداقلهاییبرایکیفیتمطالبتعریفومشخصکردتابهمرورنویسندگانهمسعیکنندباتالش

بیشتر،کیفیتنوشتههایخودراارتقاءدهند.

ویراستاریمطالبدریافتینیزبرایحفظانسجامنوشتارینشریهوکاستنازاشتباهاتنگارشی،امالیی

وحتیمحتوایی،مهموضروریاست.

توزیع نشریه

همبقاوهمحفظاستقاللنشریهتاحدودزیادیوابستهبهمیزانفروشوبازدهیمالیآناست.

وضعیتمطلوبایناستکهنشریهبتواندرویپایخودبایستدواگرسودهمنرساندالاقلبتواند

هزینههایخودراتامینکند.اینجاستکهتیراژوگسترهتوزیعودرنتیجهمیزانفروش،تعیینکننده

است.

ترکمنهاوعالقهمندانبهفرهنگترکمنیدرنقاطمختلفایرانوجهانمعموالبهنشریاتمنطقه

دسترسیندارند.لذاشایدبهترباشدباتوجهبهفراگیرشدندسترسیبهاینترنت،نسخهالکترونیک)پی

دیاف(نشریهنیزازطریقخودسایتاولکامیزوهمچنینسایتهایاختصاصیفروشنشریهوکتاب

)/https://taaghche.ir(وطاقچه)/http://fidibo.com(فیدیبو،)/www.jaaar.com(مثلجار

برایفروشعرضهشود.دراینسایتهاواپلیکیشنهایآنهامیتوانازخارجازکشورنیزخریدانجام

داد.نسخهالکترونیکمحدودیتتیراژنسخهکاغذیرانداردومشتریانبالقوۀآننیزصدهاوچهبسا

ایران)مثل هزارانبرابرمشتریاننسخهکاغذیاست.ازطرفدیگردرمحلههاییازشهرهایدیگر
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محلهجوادیهتهران(کهجمعیتترکمننشینقابلتوجهیدارند،میتوانامکانتوزیعنسخهکاغذی

نشریهرانیزفراهمکرد.

بازخورد و اصالح

هرفعالیتمداومانسانیبرایبهبودوتعالی،نیازمنددریافتبازخورد،بازبینیواصالحاست.نشریهنیز

بادریافتنظراتمخاطبان،نویسندگانوافرادمتخصصاینحوزه،بایدبهبازبینیوجوهمختلفخود،

مشخصکردننقاطضعفواصالحآنهابپردازدتابتواندهموارهروندیروبهبهبودورشدداشتهباشد.

بتواندضمن دیار« ماهنامه»ترکمن امیدمیرودکه اقداماتمذکور، و رویکردها بادرپیشگرفتن

ارتقایفرهنگوآگاهیعمومی،نقطهعطفیرادرتاریخنشریاتمحلیترکمنصحرارقمبزند.بهامید

آنروز.

*منتشرشدهدر:ماهنامهترکمندیار،سالاول،شمارهاول،دی1400
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اقامت دائم در دیار شعر؛ یادی از شاعر بزرگ ترکمن نازمحمد پقه

بهتراستدرهمینآغازباشرمندگیاعترافکنمکهبیشازچندروزنیستکهاسمنازمحمدپقهرا

شنیدهاماماباخواندناولینقطعهشعرازاواحساسکردمکهارتباطدیرینهایباویدارم.بههمین

دلیلدوستدارمهمچوندوستانونزدیکاندورانحیاتشاورا»نازجان«صداکنموبهمناسبت

سالروزدرگذشتشدر23شهریوریادیازاوکنموعلیرغماینآشناییدیرهنگام،درحدتوانخویش،

بهشعروشاعریاوبپردازم.معدوداطالعاتیکهازاودراینترنتیافتمیشود،نشانمیدهدکهدر

اولفروردینسال1338درروستایشغالتپه)آزادتپهفعلی(،واقعدربینشهرهایآققالوعلی

آبادکتول،بهدنیاآمدهوپسازسالهادستهوپنجهنرمکردنبابیماریصعبالعالجهپاتیتدر23

ی،عمِرکوتاهیاست شهریورسال1381درشهرگرگاندرگذشتهاست.43سالبامقیاسهایکماّ
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اماکیفیتزندگیهیچارتباطیبهکمیتآنندارد.همینصدرباعیمنتشرشدهکافیاستتااورابه

عنوانشاعروهنرمندیشاخصونوگرابرایهمیشهدرمیانترکمنهاماندگارکند.

نازمحمدپقهدرسال1357بهعضویتشورایاسالمیروستاهایشغالتپه،عاشوربایوکوزهلیدر

آمدودرسال1358واردشغلمعلمیگردیدودرسال1367بهدالیلعقیدتیازاینشغلاخراج

شد.چنانچهخودگفته»ازکارهایدنیا،چوپانی،مغازهداری،معلمی،مربیگریفوتبالو...«راتجربه

کردهاست.

سال1372 در را مطبوعاتی کار شاعر. تا شده شناخته روزنامهنگار عنوان به بیشتر شاید نازمحمد

با آغازکردوچندسال ازنشریاتسازمانجهادسازندگیومجالتجهادروستاوصالحینروستا

روزنامههایابرارواخباربهعنوانخبرنگارهنریوگزارشگرهمکاریکرد.همچنیندرنشریاتیچون

روزنامههایزن،ایران،آتیه،تماشاگرانوهفتهنامههایگلشنمهر،گلستانایرانوصحرابهفعالیت

مطبوعاتیپرداختهاست.اوازبرجستهترینروزنامهنگارانگلستانبهشمارمیرفتهوشاگردانیرانیز

دراینعرصهتربیتکردهاست.

اولینوآخرینمجموعهشعرشباعنوان»سویجکبولسانگ«)دوستممیداریاگر...(درسال1378

منتشرشد.ایندفترشامل100قطعهازرباعیهایبرگزیدهاستوبهگفتهشاعر»اگرهزینههایچاپ

ونشراینچنینباالنبودشایداینمجموعهبه3یا4جلدمیرسید.«درهمانسالترجمهیادداشتهای

شاعربزرگترکمنستانکریمقرباننفسراباعنوان»یادداشتهایفصلگرم«بهپایانرساندکهتاکنون

منتشرنشدهاست.بهدلیلعالقهاشبهروستا،مجموعهاشعاریرادرحولوحوشمسائلروستاازآثار

شاعرانخوبکشورگردآوریودرسال1379باعنوان»باغاحساس«بهزبانفارسیمنتشرکرد.در

سال1380مجموعهایازشعرنورابانام»هانیمن«آمادهچاپنمودکهبامرگزودهنگامشدرسال
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1381انتشارآنبهسرانجامنرسید.جایتعجباستکهچراسایررباعیها،ترجمههاومجموعهشعر

نوویدرطولپانزدهسالگذشتهمنتشرنشدهاست.شایدکمترینقدرشناسیازاوازطرفدوستان،

عالقهمندانومسئوالنفرهنگیاقدامبهانتشارآثاربهجاماندهازایشانباشد.بهنظرنگارندهاهمیت

شخصیتهنریوِغنایاشعارنازجانهنوزبهدرستیدرکوشناختهنشدهاست.

سکونت شاعرانه در زمین

»شعر«چهشانیدرزندگیبشریدارد؟بهعقیدهبرخیمتفکران»نخستینزبانآدمیبهصورتشعر

بودهاست.«ازاینروشعرنهآنطورکهبرخیاعتقاددارند»حادثهایاستکهدرزباناتفاقمیافتد«

بلکهظهوریوجودیاستکهزبانازآنزادهشدهاست.درفرهنگغالبجهانامروزیکهبشررا

بتوانعلتتمامسرگشتگیها،بیمعناییو تنزلدادهشاید اقتصادیِصرف بهوجودمادیوهویت

پوچگرایی،جنگ،جنایت،بیعدالتی،ظلم،کشتاروخشونتهایروزافزونرابهسرکوبذاتشاعرانه

روحانسانینسبتداد.هولدرلین،شاعربزرگآلمانی،دریکیازاشعارشبدیننکتهاشارهمیکندکه

آدمیاگرچهناچاراستبرایزندگیوزندهماندنبکوشدوبهمعیشتخودساماندهد،واجدساحات

دیگریغیرازاینساحاتنیزهست.اوبااینعباراتبهاینساحتاشارهمیکند:»پُرزمنفعتولیکن

شاعرانهخانهمیکند/انسانبراینخاک.«متاثرازاینسخناستکههایدگر،فیلسوفبزرگآلمانی،

شعرراانکشافوظهورهستیحقیقیبشرمیداندومعتقداستکه»شعربهمعنایدقیق،مقیاسیا

معیاریاستکهبهوسیلۀآنانسانبهمقیاسیبرایاندازهگرفتنپهنایهستیاشدستمییابد.«

ازنظراو»کلماتشاعران،وقتیواقعاشاعرانهوحقیقیباشد،معیارحقیقیموقعیتانساندرزمانو

درمیانۀواقعیاتغیربشریاست.چنینگفتهایصدایخودهستیاست.دریککالم،شاعرانفطرت

بشریمانرابرایمااثباتمیکنند؛آنانماراباتوجهبهزمینوآسمانتعریفمیکنند.شاعرانانسان
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راقادربهخانهکردنمیسازند،بدینمعناکهبهاونشانمیدهندچگونهشکرگزاراینامکانخانهکردن

ومسرورازآنباشد.«اگرباگوشسپردنبهشاعرانبتوانیمبیاموزیمبهگونهایدرزمینخانهکنیمکه

ازآنصیانتومراقبتنیزبکنیم،بهجایغارتوسلطهجستنبرآن،آننوعسپاسگزاریرامیآموزیم

کهجامعترینذاتفطرتانسانیاستوبهشکلعشق،محبت،شفقتوشادمانیبروزمییابد.

باآوازهایشومادربزرگمبا نازجاندرشیوۀسکونتشدردیارشعرمیگوید:»پدرمکهبخشیبود

قصههایشمرابهسرزمینزیباوخیالانگیزشعربردندومنآنجاراموافقباروحیاتخویشیافتمو

همانجاماندگارشدمودیگرهمقصدندارمکهبرگردم.«اوعمیقاماهیتهستیبخشوشکوهعاشقانه

سرزمینشعررادریافتهوقتیمیگوید:»شعربرایمنامکانحضوردرجاییرافراهممیکندکهدر

آندردهست،هجرانهست.حزن،غم،شادیوازایندستبسیاراستوازهمهچیزباشکوهتردر

اینسرزمینحضورپررنگعشقاستواینعینزندگیاست.مناینجاهستموخواهمبودوتکان

همنمیخورم.«واودرآنجاماند،تکاننخوردوشاعرانهدرزمینخانهکرد.صدقطعهرباعیکهبرای

کتاب»سویجکبولسانگ«برگزیدحکایتاقامتدائماودردیارشعراست.

جلوه گری شگفت عروس شعر

میکند شعر را شعر آنچه ندارد. ادبی صناعات و قالب و قافیه و وزن به ارتباطی حقیقی« »شعر

»خاستگاه«شعراستوآن»اعماقدلشاعر«است.دلیکهغم،هجران،وصال،شادیوعشقراعمیقا

تجربهکردهاست.شعرحقیقیهموارهحکایتفراغوشکایتجداییهاست:»بشنوازنیچونحکایت

میکند/ازجداییهاشکایتمیکند.«شعرحقیقی،صدایسخنعشقاست:»ازصدایسخنعشق

ندیدمخوشتر/یادگاریکهدراینگنبددواربماند.«شعرحقیقیوحقیقتشعر،قالبوصناعاترا

باخودخلقمیکند.ازاینروستکهنازجاندرسبکوسیاقشعرخودمیگوید:»منبرایشعرم
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قالبنمیسازموتجربهشخصیدارمکههرشعرباقالبشمیآیدواینچنیناستکهعروسزیبایشعر

آنطورکهخوددلشمیخواهدوباآرایههایدلخواهازراهمیرسدومناینراترجیحمیدهم.«این

همانبیانموالناستکه:»قافیهاندیشمودلدارمن/گویدممندیشجزدیدارمن.«چنیناستکه

شاعرماآغوشخودرابهرویانواعجلوهگریهایعروسشعرمیگشاید:»بعدازسالهاکارشعری،

قالبرباعیراکهدرشعرترکمنینمونههایبسیاراندکداردباذوقخودهمراهمیبینموطیچند

سالاخیرهرچهنوشتمناخودآگاهدراینقالبجلوهکردولیقالبکالسیکراباویژگیهایثابت

نمیتوانمبپذیرم.تازگیهاهمنوعیدیگرازاشعارسایهبهسایهبامنمیآیدکهبرخیازدوستانبه

آنهایکویترکمنیمیگویندواگراینطورباشدمنبسیارخوشحالم.«تاکنونفقطهمانصدرباعی

منتشرشدهوانتشارسایررباعیهاوهایکوهاوجوه،ِغناووسعتشعرنازجانرابیشترآشکارخواهدکرد.

نگاهی به رباعیات نازجان

دراشعارنازمحمدپقهبیشازهرچیزصفاوصداقتسخنومضامینازلیعشق،هجران،غم،شادیبه

چشممیآید.کالمشاعردربیشتراوقاتازعمقوژرفاییحکیمانهبرخورداراستوحسانساندوستی

عمیقوصمیمانهوهمدلیودلسوزیبرایتمامموجوداتدرسرتاسرابیاتشعرشموجمیزند.با

توجهبهقالباشعار،برخینازجانرا»باباطاهر«یا»خیامترکمنها«نامیدهاند.امااینقیاسبهدلیل

نادیدهانگاشتناختالفزمینهوزمانۀظهوراینشاعرانبیوجهاست.نازجانفرزندزمانخویشاست

واشعارشآینهزمینهوزمانۀاوست.شاعردراینقطعهبهشکلیرندانهخودراازتندادنبهچنین

قیاسهاییرهامیسازد:

عمرخیامیالیرباعییازماق

هربیرسطرینگدهچونگمانیدوزمک
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کوپلرهقینبولساامامنگاوچین

بیهوداسودییپسالغیناگزمک

)چونعمرخیامرباعیسرودن

ودرهربیتآنمعانیعمیقنهادن

اگربرایدیگراندشوارباشد،برایمن

بهامیدآبدرپیسرابرفتناست(

شاعرمابادرکمنشاءفطریشعر،خودراهمدلوهمزبانویگانهباهمگاندانستهوکارخودرابیان

افکار،آرزوهاواحساساتسرکوبشدۀآنهامیداند:

شاحیرسنینگآیدیلمادیقسوزونگدیر

شاحیرسنینگگیزلینآغالنگوزونگدیر

سنبیلنیاشاراول،سنبیلناولر

شاحیرکسهکیدال؛سنینگاوزنگدیر

)شاعر،همانحرفهایناگفتۀتوست

شاعر،همانچشمهایدرخفاگریستۀتوست

اوباتومیزید،باتومیمیرد

شاعردیگرینیست،اوخودتوست(

شاعرتمایلخویشبرایبهاشتراکگذاشتنارزشهایهویتقومیخودرابادعوتازهمگانبرای

تجربهجغرافیایاقلیمی،فرهنگیومعنویدیارخویشبهزیباییچنینآشکارمیکند:

گلیبر!بوصحرانینگقوجاغیگینگدیر
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قوجاقیچااونینگساچاقیگینگدیر

قوجاغنا،ساچاغناگؤریپلیگاتسنگ

شوندا،بوصحرادایاشامانگقیندیر

)بفرما!آغوشاینصحراوسیعوگشادهاست

سفرهاشنیز،چونآغوشش،بازوگستردهاست

امااگربهآغوشوسفرهاش،ناسپاسیوطمعکنی

آنگاه،زیستندراینصحرابرایتصعبودشوارخواهدبود(

عدالت، دوستی، صلح، همدلی، خدمتگزاری، برای تالش جهت در را خود اجتماعی آرمان شاعر

مشکلگشاییوایثارگریبرایتعالیجامعهچنینبیانمیکند:

ایلدردینهدرمانبوالبیلسهدیم

ِسِوشدهبایداقِدیقاالبیلسهدیم

اولمده-دهگولوپاولردیمولین

واطاناوچینقربانبوالبیلسهدیم

)اگرمیتوانستمدرمانیبردردهایایلمباشم

اگردرجنگوپیکارچونپرچمیبرافراشتهبهپامیخواستم

درلحظهمرگنیزخندانمیمردم

اگرمیتوانستمدرراهوطن،خودمرافداکنم(

***

پاراحتلیقاوچینسایراسیندیلیم
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آبادانلیقاوچینایشلهسینالیم

آدامالرادوست،دوغانلیقآرزوم

همدنیانگیوزوندهبولماسینظلم

)زبانمبرایصلحوآرامشبسراید

دستمبرایآبادانیکارکند

آرزوامبرایانسانهادوستیوبرادریاست

واینکهدرهیچجایدنیاظلمینباشد(

برای ازشغلمعلمی،تقالیدشوار )اخراج فراوانداشت اینکهدرزندگیشخصیمصائب با نازجان

معاشودردورنجدرازمدتبیماریهپاتیپ(،بااینحالهرگزدربرابردردورنجسرخمنمیکند.

پستیوبلندیزندگیراحکیمانهوعارفانهنگاهمیکندوهموارهمارابهامید،خوشبینیوتمرکزبر

رویخوشزندگیوسپاسگزاریازبابتآنفرامیخواند:

اوزاقیولداامیدبیلنیورجکبول

ناامیدشیطاندیر،شونیبیلجکبول

توورنگنگیقورشاپآلساقارالیق

قارانگقی-داییلدیزالریگورجکبول

)سعیکنراهدرازراباامیدبپیمایی

اینرابدانکهناامیدیکارشیطاناست

اگرتمامآسمانراسیاهیفراگرفت

سعیکندرآنتاریکیدرخششستارههاراببینی(
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***

آجیسیبار،سویجیسیبارگونلرینگ

اوزاغیبار،قیسغاسیباریولالرینگ

منشکرادیانگوللریبارتیکهنینگ

سندادادیانگ:تیکهنیبارگوللرینگ

)برخیروزهاشیرینوبرخیتلخاست

برخیراههادرازوبرخیکوتاهاست

منشکرمیکنمکهخارهاگلدارند

توشکایتمیکنیکهگلهاخاردارند(

اینمشتیبودنمونهخروارازاشعارنازجانونوشتهایبرایپاسداشتسالروزدرگذشتاودرحدوسع

نگارنده.امیداستکهعالقهمندان،دانشجویان،اساتیدومحققانباپژوهشجامعتربهشناختبیشتر

نسلآیندهازاینهنرمندانومفاخرفرهنگقومییاریرسانندوانشااهللدرآیندهشاهدانتشارسایر

آثارشاعربزرگترکمننازمحمدپقهباشیم.

*منتشرشدهدر:ماهنامهگلصحرا،سالچهارم،شماره37،یکممهر1396

منابع:

-کلیهنقلقولهاازنازمحمدپقهدرایننوشتهازمصاحبهاوباهفتهنامهگلشنمهردر24اسفندسال

1378اخذشدهاست.

-ارجاعاتفلسفیایننوشتهازمقاله“شاعرانومتفکران:جایگاهشاندرفلسفۀمارتینهایدگر”نوشتۀ

جانگلنگری،ترجمهمحمدسعیدحناییکاشانی،مجلهارغنون،شماره14،وزارتفرهنگوارشاد
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اسالمی،چاپدوم،تهران،1386میباشد.

-رباعیهاازفایلاینترنتیکتاب»سویجکبولسانک«نازمحمدپقهنقلشدهاست.
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غروب صحرا؛ حسرت دیروز، هراس فردا؛ برداشتی آزاد از یک اثر هنری

حدودسیسالپیشبود.درغرببندرترکمندرمحلهاستقاللزندگیمیکردیم.میانخانۀماودریا

خانهایوجودنداشت.دشتیفراخکهحدودیککیلومترآنسوتربهدریامیپیوست.لذتبخشترین

اوقاتمنزمانیبودکهباکتابیدردستدرایندشتبهسویدریاقدممیزدم.سکوت،آرامش،زیبایی

ذاتیطبیعتآدمراازاحساسلذت،شفقتوحیرتسرشارمیساخت.

درنگاهاولبهاینتابلوینقاشی،تمامآناحساساتزیبادروجودمزندهشد.درآنگردشهاینوجوانی

بارهاشاهدچنینصحنهایبودهام.درغروبیزیباصیادیسواربردوچرخهبهسویدریامیرفت.انوار

نقاشیاثرعرازمنگلیتوماجایری
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سرخوطالییغروب،تأللؤآندردریایآرام،مرغانسپیددریاییدرساحل،پرندگانیدرپرواز،سگی

کهدرپیصیاددوچرخهسوارمیدود،تصویرمحویازخانۀچوبیترکمنیدرآندوردست؛همهوهمه،

آرامش،تعادل،زیباییوحسیرمانتیکراتداعیمیکند.همانحسیکهدرآنپیادهرویهاهمواره

تجربهاشمیکردم.

که وقتی امروز است. دور بسیار گذشتهای به متعلق گویا که ماجراست خوش روی فقط این اما 

هشدارهای و تلخ واقعیتهای از بسیاری نشانههای مینگرم، تصویر این به میانسالی چشمهای با

هراسناکرادرآنمییابم.امروزبیشترتوجهمبهآنابرهایسیاهوطوفانهایبعدازآرامشدریاو

موجهایسهمگینآنجلبمیشودکهمیتواندصیادتنهارادرآنشبسیاهبهکاممرگکشاند.امروز

میفهممکهآنتصویررمانتیککودکانۀمن،برایآنماهیگیریکصحنۀنبردواقعیبرایبقابوده

است.اوبایدخطرطغیاندریا،سرمایسوزانوتیردریابانرابهجانمیخریدتامیتوانستلقمهنانی

برایبقافراهمکند.

بهچشممنتصاویررمانتیکساحل اینسیسال اینشهرودیاراست.در حکایتصیاد،حکایت

بهسویتراژدیتغییرکردهاست.ریلیکهدرزمانیدورقراربودهباپیوستنراهآهنسراسریبهساحل،

شهررابهبندریپررونقبدلکند،سالهاستکهپوسیدهاست.بازارچهساحلیکهقراربودهمحلیبرای

عرضهمحصوالتوصنایعسنتیمحلیباشدبهبازاراجناسبنجلچینیتبدیلشدهاست.دریاهرسال

بیشتردرخودفرومیرود.زمانیمردمبهخاطردریابهساحلمیآمدنداماحاالدریافقطزائدهایبرای

بازارچهاست.آرامشساحلدرهیاهویبازارگمشدهاست.اگردرایتیبودشایدمیشدهماززیبایی

وآرامشساحللذتبردوهمرونقیبهتولیداتمحلیبخشید.امابازارمنطقخودراداردودرنهایت

اینمنطقخشکوبیرحمبازاراستکهبردرایتوخردانسانیغالبمیشود.همانطورکهمنطق
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ماشینوتکنولوژیبرمناسباتانسانیغلبهیافتهاست.

حکایتدیارمن،حکایتیفراگیراست.گویادورانسرمستیناشیازتسخیرطبیعتبهعنوانمنبعی

بهظاهرالیزالوتولیدبیپایانانواعکاالهایمصرفیروبهپایاناست.حالزمانتسویهحسابطبیعت

فرارسیدهواینحقیقتدرحالآشکارشدناستکهاستثمارطبیعتبهدستبشر،عملیانتحاری

بودهاست.خشکسالیوبحرانکمآبی،نابودیزمینهایزراعی،جنگلهاومراتع،آلودگیخاک،آبو

هواو...تبدیلزمینبهانبارپسماندهایتجزیهناپذیرکاالهایمصرفیودنیاییکهباانبوهزرادخانههای

مخربترینتسلیحاتهرلحظهآبستنفاجعهاست.همۀاینهاجزیککابوسسیاهرابرایآیندۀبشر

ترسیمنمیکند.باایناوضاعچکاربایدکرد؟نمیدانم.

باوریقدیمیوجودداردکهبراساسآن»برونبازتابدروناست«کهباضربالمثلهاییازقبیل

»ازکوزههمانتراودکهدراوست«نمودیافتهاست.برخینظریههایمدرننیزمویدچنینباوری

است.مثاًلیونگ،روانشناسسوئیسی،شرایطانساندرجهانخارجرانمودوضعیتدرونیجمعیبشر

میداند.ازچنینمنظریجنگ،ظلم،نابرابری،خشونت،تخریبمحیطزیستوسایربحرانهاییکه

امروزهدرجهانشاهدهستیمصرفاًبازتاباسفباریازناهنجاریوبیماریروحوروانانسانمعاصر

است.بااینوصف،شایدانقالبیدرونیدرنگرشوباورهاوبهتبعآنتحولیبنیادیدراحساسات،منش

ورفتار،تنهاراهنجاتماازبحرانهایآفریدۀخودمانباشد.

زندگیمدرنباتمامافسونگریهایفناّاورانه،طبیعتومحیطزیسترابابحرانونابودیمواجهساخته

استکهبقایگونهانسانیرابهطورجدیتهدیدمیکند.اینبحرانهامرزهایسیاسیرادرنوردیدهوما

راناگزیرمیسازدکهضمنپذیرشواحترامبهتفاوتهایفرهنگیواعتقادیبراشتراکاتانسانیتمرکز

کنیم.آیاممکناستبهچنینبلوغینزدیکشدهباشیم؟یاهمچنانبرمنافعتنگنظرانۀخوداصرار



86

خواهیمورزیدتاجاییکهاینپیشگوییقبایلسرخپوستراشاهدباشیمکه»تنهاپسازقطعآخرین

درخت،مسمومکردنآخرینرودوصیدآخرینماهیمتوجهخواهیدشدکهپولرانمیتوانخورد.«

*منتشرشدهدر:ماهنامهگلصحرا،سالچهارم،شماره10،43اردیبهشت1397
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انجیر کهنسال؛ حکایت دوستی من با درختان

بهعنوانکسیکهبیشترکودکیوبزرگسالیاشرابادرختانانسوالفتیعمیقداشتهاست،سالها

فکرمیکردمکهگوییسرنوشتمنباآنانگرهخوردهاست.امابعدهابهنقشدرختاندرسرنوشت

وحیاتبشرینیزپیبردم.بسیارشبیهنقشیکهزناندرآفرینش،حراستوزیباییحیاتانسانی

داشتهاند.سهسالپیشکهمادرمُمرد،بهیادشتعدادیدرختکاشتم.یکسالپسازآنکهدخترم

بهدنیاآمد،بازهماینکارراتکرارکردم.آغازاینعادتبهسالهاپیشبرمیگردد.

نُهسالمبودکهاورادیدم.نحیفوُمردنی،آغشتهبهروغنودودگرفته.کنارگاراژیکهعمویمبرای

تراکتورخود،ساختهبود،مالقاتشکردم.ازمنخواستکهازآنوضعفالکتبارنجاتشدهم.حالش
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رادرکمیکردمچونحالیشبیهخودمداشت.اودردامشرایطناگواراسیرشدهبود.مصممشدمکه

نجاتشدهم.اورابهکنارانجیرکهنسالدرآنگوشۀحیاطبردم.میدانستمکهآنپدربزرگمهربان

مراقباوخواهدبود،همانطورکههمیشهمراقبمنبود.روزهایطوالنیتابستانزیرسایهوگاهیدر

میانشاخوبرگشاوقاتخوشیداشتیم.تابیازآنآویزانبودودخترکهمسایهبرآنسوارمیشد

ومنهلشمیدادموصدایخندههایکودکانههمزمانباخودشآسمانرامیشکافت.

آننهالنحیفباسرعتیعجیببالیدنگرفت.هرسالبلندتروتنومندترمیشدوپربارتر.معلومبود

کهانجیرکهنسالرازورمززندگیرابهاوآموختهاست.چهارسالبعد،دیگرقطرشدوبرابرکمرمن

شدهبودوقدشبهبلندیخانۀما.بااینکهحاالمنسیزدهسالداشتمباالرفتنازآنبرایمآساننبود.

امامنهمبزرگترشدهبودموعالوهبردوستیدرختان،تمایالتدیگریهمدروجودمرشدکردهبود.

دخترکهمسایهکهچندسالقبلهمبازیمنزیرانجیرکهنسالبودحاالازمنخجالتمیکشید،من

همهمینطور.ماداشتیموارددنیایبزرگترهامیشدیموآنهاشرمرابهماآموختهبودندونهعشق

را.انجیرکهنسالآنجابوداماشوروشوقکودکی،نه.

باز رفتن از مرا داشتم.خاطراتشیرینکودکی قرار بزرگترها وجهان دنیایکودکی مرز در گویی

میداشتاماآنهاباتَرکۀتعلیموتربیتوچشمبندهایعرفوسنتمرابهسویجهانبیروحخود

میکشاندند.بااینحالازدرختباالرفتماماازنگاههایسرزنشآمیزهمسایههاوطعنههایعابران

فهمیدمکهمتاسفانهبزرگشدهاموحاالبایدازاینکارشرمکنم.وقتیبرایآخرینبارازدرختپایین

آمدم،هبوطمنازبهشتکودکینیزآغازشدهبود.

زیرانجیرکهنسالنشستم.غمسنگینیدردلداشتم.چاقویپوسیدهایکهدرآنسالهایشیرین

باآنزمینرامیکندیموکوهورودوخانهمیساختیم،آنجاافتادهبود.بیاختیارآنرابرداشتمامابه
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جایکندنزمینبهخراشیدنتنۀقطورانجیرکهنسالپرداختم.اومثلهمیشهصبوروآرام،زخمهای

جهالتنوجوانیمرابهجانخریدوغمگسارمنشد.منعصارۀاحساسسرکوفتهامرا،بهشکلیکقلب

زخمی،درتنۀاوبهیادگارگذاشتم.اززخمآنقلب،چندقطرهاشکبرتنۀانجیرکهنسالسرازیرشد.

سالهابعد،درعنفوانجوانی،بهمناسبتجشنی،بهزادگاهخویشبازگشتموبااحساسیغریببه

دیداردوستدورانکودکیامرفتم.همهچیزتغییرکردهبود.خانههایسنتیمحوشدهوآجر،سیمانو

آهنهمهجاراتسخیرکردهبود.درختانهممحوشدهبودند،جزپیرترینشان.انجیرکهنسال،همچنان

آنجابود.با،شکوهووقارهمیشگی.درآرامشعمیقوانزوایرازآمیزخود،گوییبهساختههایبیروح

)»درخت،خواهرطبیعت برخواهرانطبیعت بشر که را دردجفایی حالیکه در میخندید اطرافش

است.«ابنعربی(رواداشتهبودرانیز،بررخسارمهربانشمیتوانستیدید.تابیپوسیدهبرشاخهای

نمایانبودوقلبیخشکیدهبرتنهاش.شبیراآنجاسپریکردم.تاپاسیازشبزیرانجیرکهنسال

درازکشیدمودررویاهایکودکیامغرقشدم.بهناگاهکلماتیدرذهنمیکدیگررایافتندوشعریرا

ساختند،کهچنینبود:

درآنظهرَدمکرده

دخترک

ازحیاطخاکآلودتابستانگذشت

تابیپوسید

وقلبیخشکید

برتنۀانجیرکهنسال

*
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شبازراهرسید

حیاطخلوتبود

آنسودرباغ

جشنیبرپاست

میوههایممنوِعدرشتمیرقصند

وانگشتانگناهبیتابند

فاصلههایناکامیطوالنی

چراغهایانتظارخسته

وپردههایامیدتاریکند

*

نیمشباست

همهدرخوابند

درباغرویا

دریبازشد

پیکریدرونخزید

وچشمهایبراِهعطشناک

ازچشمهساِرلذتسیرابشدند

بناگه

رعدیجهید
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وعریانیسطوحتبآلودهرافریادزد

پردههاباالرفت

حیاطخلوتبود

بارانمیبارید

وتهماندۀخاطراتشیرینرا

ازتنۀانجیرکهنسال

میُشست.

*منتشرشدهدر:ماهنامهگلصحرا،شماره30،اسفند1395
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قدم زدن با امرسون در طبیعت ترکمن صحرا

عصرهاباخنکترشدنهوادراینتابستانگرم،بایکدقیقهقدمزدنازخانهپدریامدرترکمنصحرا

بهدشتفراخیمیرسمکهپسازفصلدرو،رنگزردطالییدرخشانیبهخودگرفتهاست.تابلویی

زمینها است. مسحورکننده که باز افقهای با وسیع دشت این پهنۀ بر خورشید غروب از شاهکار

همهمالکدارنداماهیچکسسندمنظرهرادردستندارد.رالفوالدوامرسون)فیلسوفونویسنده

آمریکایی(درکتاب»طبیعت«)ترجمهمرضیهخسروی،نشرروزگارنو،1396(نوشتۀنغزیدراینباره

دارد:

»منظرهجذابیکهامروزدیدمبیتردیدترکیبیازتصویربیستیاسیمزرعهبود.فالنیصاحباین

مزرعهودیگریمالکآنیکی،وشخصسومیمالکدرختزارپشتآنهاست،اماهیچیکازآنهامالک

منظرهنیستند.اینداراییکهدرافقپیداستتنهاازآنکسیاستکهچشمانشمیتواندتماماجزای

آنرادرکناریکدیگربگذارد،واینبهترینبخشمزارعاینمرداناست،هرچنددراسنادمالکیتشان
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چنینعنوانیذکرنشدهباشد.«

منازامرسونآموختمکهچطوربهطبیعتنگاهکنموآنراببینم.هرکسیممکناستبهطبیعت

نگاهکندامافقطبرخیآنرامیبینند:

»درواقعمعدودیازبزرگساالنمیتوانندطبیعتراببینند.اکثرانسانهانمیتوانندخورشیدراببینند

یادستکمنگاهیسطحیبهآندارند.خورشیدتنهادرچشمانبزرگساالنمیتابداماهمینخورشید

بهچشموقلبکودکانمیتابد.«

همیشهدرتماشایغروبدردوردسِتافِقدشتهایوسیعوهموارترکمنصحرا،زیباییغیرقابلوصف

وشعفیغریبرادرقلبوروحخوداحساسمیکردم.امرسونرازآنرابرایمآشکارساخت:

»درمنظرهآراموساکنوبهخصوصدرخطدورافق،انسانچیزیبهاندازهطبیعتدرونخویش،

زیبامشاهدهمیکند.«

امرسونایننیازحیاتیمابهطبیعتراچهعمیقوزیباتوصیفکردهاست:

»لذتبخشترینچیزیکهمزارعوجنگلهااعطامیکنند،اشارهبهرابطهایپنهانیبینانسانوگیاهان

است.بااینحالیقیندارمنیروییکهباعثاینوجدوشادیمیشوددرطبیعتمستقرنیستبلکه

درانسانویادرترکیبهماهنگبینآندواست.طبیعتهمیشهرنگهایروحرابهتنمیکند.«

ونیازعمیقیکهتوسططبیعتبرآوردهمیشود:

»نیازواالترانسانکهبواسطهطبیعتپاسخدادهمیشود،عشقبهزیباییاست.فیضیعامدرتمام

طبیعتمنتشرشدهکهباعثمیشودتمامصوردرچشم،زیباظاهرشوند.«

ازاینروستکهاومینویسد:

وشکوهپادشاهانرابهسخرهخواهمگرفت.« »اگرسالمتباشموروزیدراختیارداشتهباشمتمامفراّ
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همانحسعروجوشکوهدرطبیعتکهحافظنیزآنرادراوجزیباییچنینوصفکردهاست:

»گداچرانزندالفسلطنتامروز

کهخیمهسایهابراستوبزمگهلبکشت«

این در است. کودکانه روحی و تامل نیازمندعشق، زیبایی و احساسظریف و عمیق ادراک چنین

صورت،طبیعتماراازغموغصههایروزمرهبهمقامسلطنتسرزمینروحولذتوشادیوصفناپذیر

وصفایدرونیعروجمیبخشد.ادراکزیباییولذتطبیعتونمایاندنآنبهدیگراننیازمندشیوۀ

خاصیازبودناست:

»عاشقطبیعتکسیاستکهاحساساتدرونیوبیرونیاشدقیقایکسانومشابهباشند،کسیکه

روحکودکیاشراباخودبهبزرگسالیآوردهباشد.آمیزشویبازمینوآسمانجزئیازقوتروزانهاش

است.درحضورطبیعت،بهرغماندوههایواقعی،لذتیوحشیدرسراسروجودانسانمیتازد.طبیعت

میگوید»اومخلوقمناست،وباوجوِدتماِمغمهایگستاخانهاش،درهمراهیبامنشادوخوشحال

است«.«

بر مشتاقانه میگشاید؛ دارند، واال افکاری که مردانی کشیدن آغوش در برای را بازوانش »طبیعت

قدمهایشگلسرخوبنفشهمیگذاردوعظمتوشکوهشرابافرزندانمحبوبشمیآراید.تنهاکافی

استکهافکاربشرازوسعتکافیبرخوردارباشند،دراینصورتطبیعتقابیمناسببرایاینتصویر

خواهدساخت.انسانفاضلدراتحادبااعمالطبیعتقرارداردوبهاینترتیببهپیکرهاصلیافالک

بدلمیشود.

هرفردبهاندازهایتحتتاثیروجهیاززیباییعالمقراردارد؛برخیتنهاازآنشادومسرورمیگردند؛

برخیبدانعشقمیورزند،وبرخیدیگرراهافراطدرپیشگرفتهوفراترازچیزهایعادیبهدنبال
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تجسمبخشیطبیعتبهاشکالجدیدهستند.خلقزیبایی،هنراست.تولیدیککارهنرینوریبر

انسانیترازآلودمیافکند.یککارهنریانتزاعیاخالصهایازجهاناست.آننتیجهیاسیمایطبیعت

استدرمقیاسیکوچک.«

نمایشحیرتانگیزغروبصحرابهاتمامرسیدهومندرراهبازگشتبهخانههستمدرحالیکهاحساس

میکنمبهلطفهمراهیامرسون،خورشیدیازعشقوالهام،دردرونمدرشرفطلوعاست.

*منتشرشدهدر:وبسایتشخصیموسیتوماج،تیر1399
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ترکمن صحرا  از چشم دیگری: از تاق بلند دود تا آتش بدون دود

ترکمنصحراتاریخپرفرازونشیبیراپشتسرگذاشتهاستوهنرمندانبزرگایرانیدرمواجههبا

ترکمنصحراوترکمنهاتحتتاثیرجنبههایمختلفشرایطوزندگیآنانقرارگرفتهاند.

جنگ خواندنی کتاب که ایران، داستاننویسی پدر به معروف ،)1376-1270( جمالزاده محمدعلی

ترکمن)1357(بهقلمکنتآرتوردوگوبینو)1816– 1882(،نویسندهورجلسیاسیفرانسوی،را

ترجمهکردهاست،درموخرهایبرکتابمذکورمینویسد:

»غرضازنقلاخبارومطالبیکهدرذیلمالحظهمیفرماییدایناستکههموطنانماباقومترکمن

قدریبیشترآشناییحاصلنمایند.اقوامترکمناززمانهایقدیمباماسروکارداشتهاند.گاهیمظلوم

وزمانیمقصرومتعدیبودهاند.آیاتعدیوتاختوتازهایآنهابیشترمعلولرفتارماباآنهانبودهاست.

اینخودمسئلهایستکهدرتاریخایرانبایدجوابیبرایآنبهدستداد.«)ص137(

آثارظلمهاییکهدردورانگذشتهبرترکمنصحرارفته،همچنانبرچهرهآنپیداستومحرومیت

کنونیایندیارنیزنشانیازپایداریآنمظالماست.

احمد شاملو و تاق بلند دود

احمدشاملوکهدردههبیستشمسیدرمیانترکمنهازیسته،بخشیازروحیاتآنانرادرشعر

معروف»اززخمقلبآبایی«،خطاببهدخترانترکمن،بهتصویرکشیدهاست:

دختراِندشت!

دختراِنانتظار!

دختراِنامیِدتنگ

دردشِتبیکران،



97

وآرزوهایبیکران

درُخلقهایتنگ!

...

دختراِنروِدِگلآلود!

دختراِنهزارستوِنشعلهبهتاِقبلنِددود!

دختراِنعشقهایدور

روِزسکوتوکار

شبهایخستگی!

دختراِنروز

بیخستگیدویدن،

شب

سرشکستگی!ــ

...

دختراِنرفتوآمد

دردشِتمهزده!

دختراِنشرم

شبنم

افتادگی

رمه!ــ
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...

شاملودرنامهایبهیکیازنویسندگانترکمندرنشریهُجنگبارانگرگان)1346،شمارهاول(،درباره

شعرمذکور،مینویسد:

»آقایعزیز

بدونهیچمقدمهئیبهشمابگویمکهنامهتانمرابیاندازهشادمانکرد.هیچمیدانیدکهمناینشعر

رابیشازدیگراشعارمدوستمیدارم؟وهیچمیدانیدکهاینشعر،عمالقسمتیاززندگیمناست؟

منترکمنهارابیشازهرملتونژادیدوستمیدارم.نمیدانمچرا.ومدتهایدرازدرمیانآنان

زندگیکردهام،ازبندرشاهتااترک.شبهایبسیاردرآالچیقهایشماخفتهاموروزهایدرازیرادر

اوبهها،میانسگها،کالهپوستیها،نگاههایمتجسسبدبین،دشتهایپرهمهمۀسرسبزوبیانتها،

زنانخاموشاسرارآمیزورنگهایتندلباسهاوروسریهایشان،ارابههاواسبهایمغرورگردنکشبه

سربردهام.«)اززخمقلب:گزینهشعرهاوخوانششعر،ع.پاشایی،نشرچشمه،1379،ص55(.

وامادربارۀآنچهبردشتترکمنحکومتمیکند:

احمدشاملو)1379-1304(
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»درسرتاسردشتجزسکوتوفقرهیچچیزحکومتنمیکند.اماسکوتهمیشهدرانتظارصدااست.«

)همان،ص62(

دربخشیدیگرازایننامه،شاملوتوصیفیعمیقاشاعرانهازدشتترکمنارائهمیدهدکهبرایکسی

کهدرآنمحیطنزیستهباشد،تصورعمقوظرافتزیباشناختیآنبسیاردشواراست:

»دردنیاهیچچیزبرایمنخیالانگیزترازایننبودهاستکهازدور،منظرۀشامگاهیاوبهئیراتماشا

کنم.آتشهاییکهبرایدفعپشهدربرابرهرآالچیقافروختهمیشود.ستونباریکشعلههاییکهاز

آتشهابرخاستهبهطاقیازدودکهآسماناوبهرافراگرفتهاستمیپیوندد...گوئیبرستونهایبلندی

ازآتش،طاقیازدودنهادهاند.«)همان،ص56(.

سهراب شهیدثالت و طبیعت  بی جان

سهرابشهیدثالثهنرمندبزرگدیگریبودکهدراواخردههچهلشمسیبرایساختنفیلمکوتاه

مستنددربارۀرقصهایمحلیترکمنیبهترکمنصحراآمد.اووقتیاولینباربندرشاهرادیدگفتهبود:

»اینجاآخردنیااست.«سهرابشهیدثالثنیزشیفتۀلوکیشنترکمنصحراشدودوتاازماندگارترین

فیلمهایسینمایایرانرادرآنجاساخت.

دونماازفیلمیکاتفاقساده
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فیلم»یکاتفاقساده«)1352(داستان»دانشآموزیبهناممحمد،کودکیباروزمرگیهایمعمولی

ومادریمریضدربندرترکمناست.پدراوباکارغیرقانونیماهیگیریروزگارمیگذراندومادرشدر

روندداستانفوتمیکند.«فیلمسرشاراز»سکوت«است.سکوتیسنگین،وبهقولشاملو»سرشاراز

ناگفتهها«،ناشیازظلموخفقانیهزارانسالهکهفقطپنجسالپسازآنبهفریادیملیتبدیلشد

ویکیازبزرگترینتحوالتسیاسیتاریخایران)انقالب1357(رارقمزد.

بندرترکمنساختهشد،همچنان نزدیکی نیزکهدر بعدیسهراب»طبیعتبیجان«)1353( فیلم

سرشارازسکوتاستوزندگیتکراریوروزمرۀانسانیرابانگاهیعمیقاتراژیکوتاملبرانگیزبه

تصویرمیکشد.

نادر ابراهیمی و آتش بدون دود

گناه.« بدون جواْن نمیشود، دود بدون »آتش میگوید: که ترکمنیهست قدیمی یکضربالمثل

چنینتسامحوتساهلیدرگذشتههایدوِریکقبیلۀعشایِرمردساالْرجایشگفتیدارد.باالهامازاین

ضربالمثل،اثرهنریدیگریتوسطیکنویسندهبزرگایرانیدیگردربارهترکمنهاخلقشد.بخشی

ازروحاسطورهایترکمنصحراوروحیهمردمانترکمنرامیتواندررمانمعروف»آتشبدوندوِد«

نادرابراهیمی)1315-1387(دید.درنخستینسطوررمانمیخوانیم:

»یموتوگوکالن،دوقبیلهیبزرگترکمناند–بزرگترینقبائلترکمن،وشایدریشهدارترینشاندر

اینخاک.وآنها،بهروایاتبسیاروبهاعتبارمدارکتاریخی،پیشازحضوراسالمنیزدراینجاساکن

بودهاند-وبهحقایرانیاند.«)ابراهیمی،1386،ص10(.

*منتشرشدهدر:وبسایتشخصیموسیتوماج،مرداد1400

پایان
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