
در  مسيح  ميالد  تاريخ  از  قبل  قرن  ازوپ شش 
افسانه  ميآيد و خالق  دنيا  به  آسياي صغير (فريگيا) 
هاي كوچك و بزرگ در قالب نظم و نثر در تاريخ 
زبان  كه  اوست  و هم  ميشود  دنيا محسوب  ادبيات 
سمبوليك افسانه ها را پايه گزاري ميكند و با آن زبان 
از حيات حيوانات، پرندگان و ماهيان سخن ميگويد، 
افسانه هايش درس انديشيدن و گله و شكوه داشتن 

را ميآموزد.
بنابه نوشته گيل برت چشترون قهرمانان افسانه 
هاي ازوپ را بر اصول گورتسك (پيكر و صورت 
علم  از  استفاده  با  و  نامتناسب)  و  عجيب و غريب 
خطوط طغرائي (چند خط منحني تو در تو كه كلمه 
و اسم اشخاص در ضمن آن گنجانيده ميشود و بيشتر 
در روي مسكوكات يا مهرها به كار ميرود) به شكل و 
پيكر انسان و حيوان به تصوير كشيده اند كه از نسلي 
به نسل ديگر تا به امروز به صورت ميراث نگهداري 
ميشوند و حتي نقاشاني بزرگ، با حرف اول نام آن 
گونه حيوانات بزرگ به كودكان الفبا را ياد داده اند. 
مثًال از حرف اول كلمة « آرسالن»(شير) حرف (آ) را 
و از حرف اول كلمة «موجئك»، ( گرگ) حرف (م) 
را و از حرف اول كلمة «اوكوز» (گاو) صداي (او) 

ياد ميداده اند.
ازوپ در طول عمر خود حدود چهارصدو بيست 
و شش افسانه به وجود ميآورد و كارهاي عام المنفعه 
انجام ميدهد و با خان ها، بيگ ها، مالكان و ثروتمندان، 
قهرمانانه مقابله  و مبارزه ميكند و طبقاتي را كه زورگوئي 
و ُقلدري ميكرده اند به سخره ميگيرد و از گروه ناتوان و 

بينواي جامعه عصر خود حمايت مي نمايد.
هافي نر باستان شناس و مورخ و هنرمند آلماني 

در كتاب چهره بزرگان دنياي قديم مي نويسد:
در روي كوزه هائي كه پنج قرن قبل از تاريخ ميالد 
بر اصل و اساس گروتسك  اند  مسيح ساخته شده 
تصوير فردي گوژپشت و تصويري شبيه روباه و را به 
نقش كشيده اند، كه تصوير فردگوژپشت را محققان 
بين سال هاي 307  نر  تصوير ازوپ ميدانند. هافي 
تا 317 قبل از ميالد مسيح – هيكل هفت فرزانه و 
خردمند را به صورت مجموعه اي به تصوير در آورده  

و هيكل  ازوپ  را هم در جوار آنان قرار داده است.
فلكوريك  هاي  افسانه  كه  هائي  كتاب  به  حال 
باختصار   ميباشند  ازوپ  هاي  افسانه  چون  و  دارند 

ذيًال به آنها اشاره مي نمايد.
1 – كتاب كليله و دمنه:

كتاب كليله و دمنه در حدود سال هاي يكصد تا 
پانصد سال قبل از تاريخ ميالد مسيح در هندوستان به 
زبان سانسكريت نوشته شده و بعدها به زبان فارسي 
باستان بوسيله برزويه طبيب و به زبان عربي بوسيله 

ابن مقفع ترجمه شده است. افسانه اي از آن كتاب:
زير  در  و  بود  درختي  شهر  فالن  به  اند  آورده 
درخت موشي و نزديك آن گربه اي خانه داشت كه 

صيادان آنجا زياد ميآمده اند. روزي صياد دام بنهاد و 
گربه در دام افتاد و موش به طلب طعمه از سوراخ 
بيرون رفت و به راه سرك كشيد ناگاه نظر بر گربه 
افكند چون گربه را بسته ديد شاد گشت، در اين ميان 
از پس نگريست راسوئي از جهت او كمين كرده بود 
قصد او به دانست ترسيد و انديشيد اگر باز گردم راسو 
در من آويزد و اگر بر جاي قرار گريم بوم فرود آيد 
و اگر پيش روم گربه در راه هست. با خود انديشيد 
و نجات گربه را صالح دانست و دوستكامي پيش 
گرفت و گربه را از بند   آزاد كرد و رابطه دوستي ما 

بين شان بر قرار شد.
مزيد  به  كارها  پايان  و  آغاز  اگر  مثل:  تمثيل 
دوستكامي و شيرين گامي مقرون باشد سعادت به 

روزگار متصل گردد.
2  - كتاب  افسانه هاي كوچك چيني:

شاملو در مقدمه اين اثر مى نويسد: در افسانه هاي 
چيني، مهم نكته اي است كه به كنايه گفته ميشود و 
صورت فشرده اي دارد و در آخر به صورت نتيجه 
اي مي شكفد. افسانه هاي چيني عمر دراز دارند 
سرزمين  به  سرزميني  از  و 
ديگر و از قرني به قرن ديگر 
از ديروز به امروز و از امروز 
به  فرداهاي ديگر سفر ميكنند بي 

آنكه از پاي در آيند.
كهن ترين آنها هشتصد سال پيش 
از تاريخ ميالد مسيح و نزديك ترين شان 
به شش سال قبل از تاريخ ميالد مسيح در 
است.  شده  ضبط  ها  جنگ 
آن  از  اي  افسانه  حال 

كتاب:
3- افسانه كور و شل:

با  شلي  و  كور 
زيستند  مي  يكديگر 
به  كش  آدم  راهزنان 
تاختند،  ايشان  جان 
كور، شل  را به دوش 
گرفت شل راه  را بدو 
نمود، بدين گونه هر دو 
مثل:  تمثيل  گريختند. 
به توانائي هاي  اتكا  با 
مانعي  هر  از  يكديگر 

ميتوان گذشت.
4- كتاب چهل طوطي:

كتاب چهل طوطي يا سوكاسپتاتي (هفتاد افسانه) 
را به زبان سانسكريت نوشته اند و بعد به زبان فارسي 
متن  به چاپ رسيده است. ولي در  ترجمه شده و 
سانسكريت چهل افسانه بيش نيست. اين كتاب چون 
كتاب هزار و يك شب درباره حيله و مكر زنان است 
و چون كتاب كليله و دمنه  جمالتي ساده دارد. و 

افسانه در افسانه ميباشد.
حال مثالي از اين كتاب: 
در شهري   بازرگاني بود به 
نام «سونماتا»  كه ورشكست 
از  اش   خانواده  و  ميشود 
وي روي بر ميگردانند. زيرا 
گفته اند: غنا و درستي توأ 
مانند. بازرگان ورشكسته از 
نداري كاه و چوب به بازار 
تصوير  به  روزي  و  ميبرد 
دست  «گنشه»  از  بزرگي 
چوب  روي  بر  كه  يافت 
كه  انديشيد  خود  با  بود. 
تصوير  را بشكند و چوب 
آن بفروشد و با چنين خيالي 
در سر، دست بُرد تا  تصوير 
را بشكند. اما گنشه به ندا در 
آمد: اي مرد اگر تصوير مرا 
گرده  پنج  روز  هر  نشكني 
نان شيرين بر تو خواهم داد 
به شرط آنكه راز فاش نشود 
به عهد خود وفا   خواهم 
راضي  بازرگان  مرد  كرد. 
بگرفت  نان  پنج گرده  شد، 

و به خانه رفت.
مدتها راز پنهان  داشت 
تا اينكه اصرار همسرش از 
حد گذشت به همسرش راز 
دوستش  به  نيز  او  بگفت، 
كه  ميكرد  اصرار  خيلي  كه 
آن راز باز گويد به او گفت 
راز  از  و همسر آن زن هم 
به  نان آگاه شدو  پنج گرده 
نزد «گنشه» رفت و ماوقع را 
به او گفت چون اسرار فاش 
بازرگان  «گنشه»  بود  شده 
ورشكسته را از دريافت پنج 

گرده نان محروم ساخت.
از  وقتيكه  مثل:  تمثيل 
زائل  خرد  و  هوش  انسان 
ميشود، ديگر تميز دادن بين 
داشتن  نگاه  و  بد  و  خوب 

عهد وفا از بين ميرود.
خصوص  در  نظرات 

ازوپ و افسانه هاي او:
افالطون به ازوپ مقامي 
پر افتخار مي بخشد و آرزو 
دارد كه كودكان افسانه هاي 
ازوپ را با شير مادر  يكجا 
هاي  افسانه  زيرا  بنوشند. 
ازوپ به آنان راه فضيلت و 

تقوا را مي آموزد.

الفونتن در سه قرن 
پيش در فرانسه به دنيا 
ميآيد و آثار هوراس را 
مطالعه ميكند و اولين 

دفتر مجموعه فايل (حكايت هاي تمثيلي) را به نظم 
ميسرايد و شاگرد ازوپ است كه افسانه هاي او را  
با نتيجه گرفتن از افسانه هاي موراس رومي در هم 

ميآميزد و افسانه هائي چون افسانه هاي چيني دارد.
اول  قرن  در  روم  شاعر  فئدر  چون:  ديگراني 
ميالدي- باير نويسنده  يوناني در قرن دوم ميالدي و 
ليسينگ در آلمان و كرياوف در روسيه از افسانه هاي  

ازوپ گزينه هائي ترتيب داده اند و اما ناگفته نماند:
تاريخ ادبيات شفاهي تركمن حداقل پانزده قرن 
بيشتر از مبدأ تاريخ غربيان سابقه دارد و در اثر رابطه با 
گروه هاي گوناگون اجتماعي، قومي، زبان و متناسب 
با زندگي صحرا نوردي  و رمه داري دگرگوني هائي 
در شكل و محتواي آن پديد آمده و همه گونه روايت 
هاي منظوم و منثور بطور شفاهي   در ميان جامعه 
ضرب  و  الالئي  افسانه،  صورت  به  روستائي  ايلي، 
المثل  خلق شده است و از نسلي به نسل ديگر بما 
رسيده است.روي اين اصل مشتركاتي با افسانه هاي 
ازوپ بايد داشته باشد و به سبب سابقه ديرين سال 
داشتن رگه هائي از افسانه شفايي تركمن را در افسانه 
هاي ازوپ بايد ردگيري كرد. زيرا لبروت سورل مي 
گويد: دو چيز در دنيا براي ما مشخص نشد قطب 
در  مشتركات  ها  تركمن  تاريخ  و  جغرافيائي  هاي 
افسانه هاي ازوپ و چيني و ديگر اقوام كم نيستند 
و هر يك بر اساس مكان و زمان و شرايط زيستي و 
مناسبات شغلي خلق ها ، خلق شده اند و عبارتند از:

كشيدن  دست  با  كوري  (باطل):  كور  افسانه 
بر پوست مخلوقي تشخيص  ميداد كه او چه نوع 
مخلوقي است روزي از روزها، يكعده، بچه گرگي را 
بدست او ميدهند كه او با دست كشيدن   بر پوست 
آن جانور ميگويد: نميدانم آيا اين گرگ است يا روباه 
و يا شبيه ايندو ولي به راستي  اين را ميدانم كه او را 

نبايد به رمه گوسفندان نزديك كرد.
تمثيل مثل: در زندگي هم بدي بعضي از آدم ها از 

صورت ظاهرشان پيدا است.
افسانه كوري و شلي در افسانه هاي چيني به گونه 

اي ديگر بيان شده است.
و يا افسانه بلبل و باز به صورت بلبل و پرستو و 
غيره هم بيان شده است و اما افسانه بلبل  و باز ازوپ 
با افسانه بلبل و پرستوي يوناني مضموناً اختالف دارد.

افسانه ازوپ:
روزي از روزها بلبلي بر درختي تنومند نشسته بود 
نغمه سرائي ميكرد و بازي براي رفع گرسنگي خود 
دنبال شكار بود به محض ديدن بلبل شيوه اي به كار 

ميبرد و بلبل را شكار ميكند.
باز  از  بيند  بلبل اجل را جلو چشمان خود مي 
درخواست ميكند  كه او را آزاد كند و به باز ميگويد 
من لقمه اي ناچيز هستم به فكر لقمه بزرگتر باش. 
باز در جواب بلبل ميگويد: مگر من عقلم را از دست 
داده ام از شكاري چون تو دست بكشم و به فكر لقمه 

بزرگتر باشم.
تمثيل مثل: بخاطر چيزي بزرگتر دست كشيدن از چيزي 

كوچكتر كه در دسترس است نشان احمقي است.
و يا افسانه مرغان و شغال و افسانه چوپان و بزان ازوپ 

با مناسبات شغلي و مكاني تركمنان مشتركاتي دارد: 
افسانه مرغان و شغال:

روزي خبر بيماري مرغان به شغال مي رسد شغال 
لباس طبيبان برتن مي كند و با لوازم طبابت بمنظور 
عيادت مرغان بيمار در جلو النه آنها سبز ميشود و 
حال و احوال مرغان بيمار را ميپرسد. مرغان جملگي 
ميگويند حال و احوال مان آن زماني خوب است كه 
تمثيل مثل در زندگي عين  نزديك نشوي  ما  به  تو 
شغال آدم هاي ناتوان و حيله گير زياد هستند و تالش 
ميكنند كه خود را خوب نشان دهند ولي نمي توانند.

افسانه چوپان و بزان:
چوپاني بزان خود را به ميدان چرا مي برد و پس 
از رسيدن به ميدان چرا مي بيند كه چند بز بياباني قاتي 
رمه او شده اند شباهنگام بزهاي خود و بزان  بياباني 
را به آغل ميآورد و فرداي آن شب هوا متغيير مي شود 
و چوپان بزهاي خود و بزان بياباني را به چرا نمي 
برد و در آغل  به آنها علوفه و خوراك ميدهد و اما 
علوفه و خوراك بزان بياباني را بيشتر از بزهاي خود 
ميدهد. فرداي آن شب همه رمه را به ميدان ميبرد و 
بزان بياباني به محض بيرون آمدن  از آغل راه كوه را 
پيش ميگيرند و بدون اينكه از خدمات چوپان قدرداني 
كنند از بزان چوپان جدا  ميشوند. چوپان از عمل آنها 
ناراحت ميشود و لعن و نفرين ميكند بزهاي بياباني رو 
به چوپان ميكنند و ميگويند فردا روز به بزهاي ديگري 
چون ما قاتي  رمه ات شوند چون ما به آنها خدمت 

خواهي كرد و ما را كنار خواهي گذاشت.
تمثيل مثل: به خاطر يافتن دوستان جديد دوستان 

قديم را فراموش كردن
و يا افسانه اي ديگر:

عقابي از صخره بلندي فرود مي آيد و از رمه بزان 
گوسفندان  بزغاله اي را به چنگ مي گيرد و با خود 
ميبرد كالغي كه ناظر اين عمل عقاب بوده به هوس 
مي افتد  كه عمل عقاب را تكرار كند بر گوسفندي 
حمله ميآورد  و پشم گوسفند بر پنجه اش مي پيچد 
و كالغ از بال زدن  باز ميماند چوپاني سر مي رسد و 
او را مي گيرد و شباهنگام به خانه ميبرد و در اختيار 
پدر  از  را  آن  نام  ميدهد كودكان  قرار  كودكان خود 
ميپرسند پدر مي گويد من كه  ميدانم نام آن كالغ است 

ولي او خود را عقاب تصور ميكند.
تمثيل مثل: دست زدن به كاريكه توان انجام آنرا 

نداري جز خود را مسخره عام خاص كردن نيست.
منابع: كتاب كليله و دمنه، چهل طوطي، افسانه اي 
كوچك چيني، قصه هاي الفونتن، مقاله افسانه هاي 

ازوپ و افسانه هاي يوناني و تركمني و غيره.

ادامه از همين
 گزارش تشست جمعيت مختومقلی کالله ...

اشعار  عميق  مضمون  و  صحيح  قالب  و  محكم  هاى  پايه  به  توجه  با 
تنظيم  در  دارم  تقاضا  جمعيت  بزرگواران  و  ادب  اهالى  از  غالقان  مرحوم 
شعراى  نشست،  ادامه  در  بگماريد.  مضاعف  همت  مرحوم  اشعار  چاپ  و 
 ، ايلمه و مشهدقلى قزل  با شعر  از جمله ستار سوقى  بنام تركمن  فاضل و 
عاشورمحمد رئوفى و كاكا نورانى اشعار خويش را به سمع حاضران رساندند.
عبدالرحمان  نوازى  نى  با  پور  باقى  دردى  شاه  و  اراززاده  محمد  آنه  آقايان 
اينكه جوان رعنايى چنين  زيارتى فضاى جلسه تغيير محسوسى يافت و از 
گفتند. آفرين  دل  در  و  مواجه  امان  بى  تشويق  با  دارد  تسلط  نوازى  نى  به 

ستار فجورى رئيس آموزش و پرورش مراوه تپه و اسماعيل تقى زاده رئيس 
آموزش و پرورش كالله مى باشد از مهمانان دولتى ويژه بودند. از آنجايى كه 
تقى زاده شاعر و از اصحاب رسانه مى باشند بر روى صحنه دعوت شدند و 
به نكاتى ارزشمند اشارت داشتند . تقى زاده اعالم داشتند: جا دارد از اعضاى 
ساعى و پرتالش جمعيت كه توامان در عرصه فرهنگ گامهاى سترگ و ستبر 
در اعتالى فرهنگ دارند صميمانه قدردانى نمايم. به زعم بنده بايد از چنين 
تشكل ها و جمعيت ها از لحاظ مادى، معنوى و مسئوليتى حمايت شايان بعمل 
آيد. همچنانكه واقفيد شاعران مرزشكن ميباشند و هيچ حد و مرزى براى آنان 
نمى توان متصور شد .تقى زاه اظهار داشتند: بزرگانى همچون گوته، تولستوى، 
با اينكه در ديارى ديگر زندگى كرده اند چون جهانى انديشيده اند در قلوب 
اينگونه  تكه  غالقان  مرد حتى  بزرگ  اين  مختومقلى  يا  دارند،  جهانيان جاى 
جاودانه و اسطوره شعر و ادب شده اند صرفاً بخاطر مردمى بودن، ظلم ستيزى 
و انعكاس آالم و دردهاى اجتماع، در قلبها و ذهنها و خاطره ها ماندگار گشته 
اند. رئيس آموزش و پرورش كالله دو پيشنهاد به حاضرين اعالم داشتند. اول 
اينكه بكوشيم شعرا را در حصار و دايره اى بسته نگذاريم، بايد بسترى آماده 
شود تا با اهتمام اشعارشان ترجمه شود و به گويش هاى ديگر معرفى شود. 
پيشنهاد دوم اينكه ما الزاماً شعر را تكريم نماييم. با اينكه گذشتگان بر ذم و عهده 
ما حق دارند آنان چهره هاى شاخص و ماندگار اين مرز وبومند اما سزاوارتر از 
شعرايى كه در حين حياتند تجليل نمائيم تا انگيزه و دلگرمى شان افزون گردد.
امانپور  نمودند.  ايراد  سخنانى  خويش  كتاب  خصوص  در  امانپور  قادير 
شعراى  از  كتابى  منزل  در  داشتند  اذعان  خويش  سخنان  از  بخشى  در 
قلبى  و  ذهنى  تراوشات  ام  آورده  خويش  كتاب  در  كه  آنچه  و  ندارم  قديم 
ايشان  بودند.  جلسه  ديگر  سخنران  قليچى  محمد  باى  باشد.  مى  خودم 
داغ  حقدا،  ايلم   ، سوغات  ايليمه  دامجه،  بر  دريادان  عناوين،  با  تأليفاتى 
اند. گذاشته  دوستداران  اختيار  در  باشد  مى  شعر  غالباً  كه  را  لرى  بأگول 

قليچى با شعرى كه سروده خودشان بود كنفرانس را آغاز كردند و اذعان داشتند 
بيشتر از سروده هاى مختومقلى ايشان الهام گرفته اند. در بين سخنان به آرايه 
هاى ادبى عمدتا تشبيه تلويحاً با استناد به ادبياتى كه قرائت مى كردند پرداختند . 
قليچى در ادامه به حمد و ثنايى كه در اشعار بكار برده و به ظن وى هر شاعر 
به اندازه وزن و درك خويش شعر مى سرايد و اشعار بنده نيز خالى از اشكال 
نيست. وى استفاده از نقل و روايت مثل و متل هاى قديمى كه از آبا، اجدادمان به 
ميراث مانده را چاشنى بعضى از اشعار خويش دانست. در نهايت اظهار نمودند: 
نكته اساسى كه قصد بازگويى دارم حقيقت گويى در متن اشعارم مى باشد. 
سخنران و شاعر و دوتارنواز باى محمد چندرى پس از حضور در صحنه و 
تريبون به طنز و مزاح به سنگينى مسئوليت اشاره نمودند و به خنده گفتند: هر چه 
به مسئولين جشنواره گفتم حاضرم چند ساعت دوتار بنوازم و آواز بخوانم اما اين 
وظيفه دشوار و خطير را به من وا مگذاريد. دست كم هفت شبانه روز به رفرنس هاى 
موجود سرك كشيدم و بى تاب و بيقرار اكنون در خدمتتان هستم. حضار بخاطر 
يكرنگى و خلوص چندرى سخت تشويق نمودند. بهر روى گوشه اى از آرايه 
هاى ادبى در شعر كه استعاره و كنابه مى باشد عصاره و محور سخنان چندرى بود.
مهارت  با  پنهانى  و  گفت  نتوان  پرده  بى  كه  سخنانى  است:  معتقد  چندرى 
معناگرفتن  معنى،  از  يعنى  كنايه  شود  مى  تعبير  كنايه  كشيد  تصوير  به  بايد 
دارد. را  قوى خويش  استدالل  در شعر  آن  از  استفاده  با  گمان شاعر  بى  كه 
شاعر شب را در شعر تجلى گاه ظلمت و تاريكى و بيعدالتى و موردى كنايه 
آميز قلمداد كرد. به باور چندرى بايد كوتاهترين سخن يا كالم به سخنى سنگين 
و عميق اشاره كند. باى محمد چندرى ضمن خواندن گوشه اى از اشعار كه 
در كتاب ”كوپرى“ از تأليفات وى مى باشد در مور نمك و تقدسى كه بين ايل 
تركمن دارا مى باشد نقبى جدى زده كه درسى ژرف براى نسل جديد و جوانان 
حاضر شد. وى در ادامه گفت: شاعر متعهد حتى االمكان از درد و اندوه مردم 
بايد بكاهد و ضرورتاً دامن زدن و تشديد آالم از منظر اخالق حرفه اى نيز 

مردود مى باشد. 
وى در پايان با احساسى ناب يكى از اشعار خويش را خواند و مورد ستايش 

حاضرين واقع شدند.
غفور خوجه ، از گوشى همراه خويش شعرى خواندند. كامياب نفس پور 

شاعر ديگرى بود كه شعر خويش را به زيبايى اجرا كردند.
سخنرانى اساتيد كه به پايان رسيد نوازندگان و خوانندگان به صحنه دعوت شدند. 
در مرحله اول بايرى پاشا، جالل خواجه، مقصد بگ نظر چند آهنگ اجرا كردند.
استاد عيدى اونق شاعر و فرزانه سينه سوخته آق قاليى بر روى صحنه حاضر و 
در تكميل سخنان بدخشان اشاراتى در واقع خاطراتى از مرحوم غالقان تكه ياد 
آور شدند و گوشزد كردند اطالعات كافى در روستاى كوشكى مى باشد و با 

قرائت شعر غالقان تكه سخنان خود را به پايان رساندند.
كاكا عنصر بيانات پرمغز خويش را چنين شروع كردند. سئوالى به ذهنم 
خطور مى كند كه شعر با چه فرايندى آفرينش مى يابد؟ به نظر بنده چشمه 
جوشان شعر به 3 پارامتر مربوط است اول خود شاعر كه با انديشه و تفكر و 
تعمق درخلوت كلنجار مى رود. دومين مؤلفه يا فاكتور دوران و فضا و محيط كه 
از اين ابعاد روحى و فهم و ذهن تاثير مى پذيرد. سومين فاكتور تجربه شخصى 
در واقع داده ها و دريافت هايى است كه بازخوردهاى تلخ و شيرين روزگار را 
مى بيند و مى چشد و در اين راستا خياالت و جوششها و الهامات فرايند آن شده 
و با اين اسلوب و اساس شعر پديدار مى شود كه جانمايه و درون مايه آن جهان 

بينى شاعر مى باشد كه تراوشات آتى هويدا مى گردد.
قهار صوفى راد شاعر و مدرس گنبدى اظهار داشتند: نشست امروز جلسه 
اى شايسته بود دوستان اشعار خود را بصورت انتقادى، تحليل كردند كه اين موج 
از درايت اعضاى جمعيت و به نظر بنده روز مباركى شد و در آينده درك و قبول 
نقدپذيرى بين شعرا كه بازتكرار مى كنم درس آموزنده نشست امروز جمعيت 
بود جدى تر و علمى تر ادامه يابد. وى ادامه دادند: برجسته سازى و اعتبار بخشى 
و البته بها دادن به نقد و نقادى كتب شعر تركمن تاكيد و نهايتاً يادآور شدند در 
روزگارى كه شعر مختومقلى فراغى نقد مى شود ديگر اشعار من نوعى و امثال 

من چرا نبايد نقد شود.
اتا نظر برزين شعرا را به مطالعه جدى و مستمر و ممارست توصيه نمودند و 
اعتقاد داشتند سكوى پرتاب شعر مطالعه مى باشد . قلى قلى زاده معروف به قلى 
بخشى با اجراى چند آهنگ زيبا خستگى از جان و روح حضار زدود. مقصدبگ 
نظر كه اهل تركمنستان مى باشد با قيجاق حال و هواى جلسه را دگرگون نمود 
و جان تازه اى به روح جلسه دميد. ايشان تنها و مستقل قيجاق (كمانچه) نواخت 
كه سوز و گداز آن به قلبها رخنه نمود و چنين استعداد خويش را عيد امانپور و 
حاجى مراد آق به نمايش گذاشت. آخرين شعرايى بودند كه شعرخوانى داشتند 

ناصر بردى زاده با دستگاه ارگ چندين آهنگ اجرا نمودند.
پيشگامان فرهنگ و هنر بارى ديگر شعر و شاعرى را همچون ستارگان در 
سپهر ادب درخشاندند. چهره هاى نامى و سرشناس تركمن در جلسه حضورى 
پررنگ داشتند .بسيارى از بزرگان كه تأليفات بيشمارى دارند و با سوابق طوالنى 
و پربار خويشتن را وقف اعتالى فرهنگ و هنر منطقه نموده اند حاضر بودند. 
شعراى تركمن در اوج صداقت شعرهاى كالسيك و مدرن را كه در حقيقت 
اين نشست به حق  ايل تركمن بود در  ادبيات آكادميك  خواسته دوستداران 

متجلى ساختند. 
شور و التهاب، اشك و لبخند، حزن و مسرت، باورهاى مقدس ايل، درك عميق 
از احساس ناب، رنج هاى جارى و سارى در ايل، در يك كالم محتواى شعرها
پيامى در واقع تعبيرى بنام جهاد ادبى داشت. آنكه خويشتن را تركمن ميداند ببايد 
به خود ببالد. باليدن به زبان و ايل و قوم خويش قداست دارد البته اگر در جوانى 
ميسر گردد تقديس آن ارزنده تر و بالنده تر و ترديد نداشته باشيد انرژى زا تر 
خواهد بود. گفتنى است آتاباى ارازى به تمام كسانيكه بر روى صحنه حاضر 
ميشدند لوح و سپاس تقديم ميداشتند و عكس يادگارى را هنرمند و خبرنگار 

حرفه اى حاجى محمد خدرى تهيه ميكردند.
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3جامعه و فرهـنگ جامعه و فرهـنگ           
گزارش٤

گزارش يکصدو دهمين نشست جمعيت 
مختومقلی کالله

گزارش از دانگ آتار ارجبی
در  كالله  هنرى  فرهنگى  جمعيت  نشست  يكصدودهمين 
پيروزى  سالگرد  ششمين  و  سى  ميمنت  به   93/11/24 مورخه 
مراسم  داشت.  شاعرى  و  شعر  صنعت  به  اختصاص  اسالمى  انقالب 
اسالمى  جمهورى  سرود  و  مجيد  قرآن  تالوت  با  و   2/50 ساعت 
نمودند. تالوت  را  مجيد  قرآن  فجر  سوره  دلبرده  طه  گرديد.  شروع 
حضار  به  فاخر  ادبياتى  با  سيدى  قمرالدين  فرهيخته  شاعر  برنامه  مجرى 
جلسه  يكصدودهمين  اجرائى  برنامه  مجرى  مقام  در  وى  گفتند،  خوشامد 
اثنا استاد برزين عضو  با آوايى خوش و دلنشين اعالم نمودند. در اين  را 
تربت  و  تهران  از  كه  مهمانانى  به  خوشامدگويى  ضمن  جمعيت  برجسته 
تبريكى  بودند،  آمده  قال  آق  گنبد،  گرگان،  بندرتركمن،   ، گميشان  و  جام 
و  دور  از  كه  گرانقدرى  و  گرامى  مهمانان  كليه  و  آنان  به  اخالص  با 
نمودند عرض داشتند. ارسالن زيارتى 10 ساله  نزديك در جلسه شركت 
قرائت  حفظ  از  را  مختومقلى  از   شعرى  معصومانه  و  كودكانه  صداى  با 
و  برانگيخت  را  حضار  پاك  احساسات  ارسالن  زيباى  صداى  كرد . 
همواره  كه  نوجوانى  دهنه  ارازى  ياسين  گرفت.  قرار  تشويق  مورد  جانانه 
خواند. را  مختومقلى  از  ديگرى  شعر  باشد  مى  هاى جمعيت  برنامه  ياور 
معرفى غالقان تكه يكى از موضوعات جلسه با تبيين سخنان گهربار استاد 
قربان صحت بدخشان رخ عيان نمود. بسيارى از حاضرين با مرحوم غالقان 
تكه بيگانه بودند. بدخشان با اين پرسش كه ”غالقان“ كيست؟ در پاسخ به 
سئوال خويش چنين ادامه دادند: مرحوم غالقان در سال 1929 ميالدى در 
به جهان  باشد، ديده  آباد واقع مى  نزديكى عشق  ”آنوكه ” در  بنام  مكانى 
گشود. از ابتداى زندگى خالقيتى شگرف و شگفت در سرشت وى عيان 
نخوانده  درس  بيشتر  سالى  سه  دو،  شاعر  شنيديم  كه  جايى  تا  البته  بود. 
بنا به شنيده ها و  اين گفته مى باشد.  اند كه شعر ”بو گون“ گويا و سند 
تحقيقات از هم نشين ها و خانواده شاعر، در سن 12 سالگى اكثر كتابهاى 
نويسندگان و كتابهاى ترجمه شده عصر خويش را مطالعه نمودند. بدخشان 
را  شاعر  چنته  در  تابان  نبوغ  و  ذهن  چيرگى  وقتى  وقت  مسئولين  افزود: 
تا  گذاشتند  اختيارشان  در  و  معرفى  را  آموزشى  كتابهاى  كردند،  مشاهده 
جايى كه مرحوم غالقان گفته است: يك انبار كتاب در اختيارم گذاشتند و 
دوران كودكى و نوجوانى را با مطالعه سپرى نمودم قربان صحت بدخشان 
اظهار داشتند: مرحوم غالقان تكه همنشين بردى كربابايف بوده و از فضل 
چنين بزرگانى مستفيض گشته است . وى افزود در عنفوان جوانى به ورطه 
كه  شدند  واقف  كوتاهى  مدت  از  پس  و  نمودند  ورود  سياسى  بازيهاى 
سياست نه سفيد است نه سياه صرفًا بازى و بازيچه بودن مى باشد كه دوامى 
نمى يابد و مدتى نمى گذرد به ايران مهاجرت ميكند. سوغات هجرت شاعر 
كوله بارى از تجربه بهمراه درد و رنجى بى حد و مرز از بى مهرى هاى 
روزگار است كه به همراه مى آورد و در روستاى ”باش درگ ” جرگالن 
از  آباد  اشاره شد در عشق  اينكه  با  ساكن و روزگار سپرى مى كند .البته 
اما شخصيت غالقان تكه ظلم و جفا را نمى  دنياى سياست كناره گرفت. 
تواند تحمل و سكوت كند و در زندانهاى تهران، مشهد، گرگان، حبس و 
زندانى شدند. مرحوم غالقان شاعر در زندان بيمار و بواسطه توصيه پزشك 
از زندان آزاد تا در كانون خانواده و فرزندان جان را به جان آفرين تسليم 
نمايد. بدخشان خاطرنشان كردندكه: براى آخرين درمان به بجنورد اعزام 
و متاسفانه در مسافرخانه با دنياى فانى وداع و سر در نقاب خاك فرو برد. 
 4 تكه  غالقان  داد:  ادامه  درگذشت وى  نكرده  سپرى  را  45 خزان  غالقان 
فرزند دارند 1 پسر 3 دختر كه در روستاى باش درگ زندگى مى كنند. با 
توجه به جالى وطن و زادگاه و ترك اقوام و ياران و دوستان ناگزير به ايران 
مى آيد در فحواى اشعار غالقان تكه: وطن خواهى، ايمان، عشق، ستيز با 

ستم، ايل دوستى، انسانيت و شرافت به وضوح مشهود است. 
ادامه در همين صفحه

گزارش ازوپ خالق افسانه در تاريخ ادبيات دنيا
بايرام قليچ فرزام  

آگهي دعوت مجمع عمومي 
فوق العاده نوبت سوم

دوم  نوبت  العاده  فوق  عمومي  مجمع  جلسه 
ساعت  در  گنبد  خاورداران  تعاوني  شركت 
 1393/12/14 مورخه  شنبه  پنج  روز  ظهر   12
خاورداران  تعاوني  شركت  دفتر  محل  در 
اعضاء محترم  كليه  از  گنبد تشكيل مي گردد. 
نسبت  تصميم  اتخاذ  جهت  شود  مي  دعوت 
بهم  اين جلسه حضور  در  زير  موضوعات  به 

رسانند.
دستور جلسه:

تصميم گيري در خصوص تطبيق اساسنامه - 1
جديد تعاوني

الزم به يادآوري است كه:
اعضاي تعاوني مي توانند نماينده تام االختياري 
(از بين اعضاي تعاوني يا خارج از آنان) براي 
نمايند.  حضور در مجمع و اعمال راي تعيين 
هر  و  راي  سه  عضو  هر  وكالتي  آراي  تعداد 
بنابر  بود.  شخص غير عضو يك راي خواهد 
اين اعضاي محترم در تاريخ 1393/12/13 از 
ساعت 8 صبح لغايت 14 در محل دفتر شركت 
آزادشهر  گنبد-  جاده  درابتداي  واقع  تعاوني 
تاييد  جهت    385 پالك  راه  اداره  جنب 
همراه  به  مجمع  در  حضور  برگه  و  وكالتنامه 
عضو و نماينده تام االختيار با در دست داشتن 
حضور  سهام  برگه  و  شناسايي  معتبر  مدارك 

بهم رسانند. تاريخ انتشار: 93/12/2

هيئت مديره شركت تعاوني 
خاورداران گنبد

صورت فشرده اي دارد و در
اي مي شكفد. افسانه هاي
از  و 
ديگر

از ديرو
به  فرداهاي

آنكه از پاي
كهن ترين

از تاريخ ميالد مسي
بببببببه شش سال قبل از
ججججججنجججججججججججججنگ
ح
كككككككككككك

آگهي دعوت مجمع عمومي 
عادي نوبت دوم

تعاوني  شركت  اول  نوبت  عادي  عمومي  مجمع  جلسه 
مورخه  پنجشنبه  روز  صبح   10 ساعت  در  گنبد  خاورداران 
ابتداي  در  واقع  تعاوني  شركت  دفتر  محل  در   1393/12/14
جاده گنبد به آزادشهر جنب اداره راه پالك 583 تشكيل مي 
اتخاذ  جهت  شود  مي  دعوت  محترم  اعضاء  كليه  از  گردد. 
بهم  اين جلسه حضور  در  زير  موضوعات  به  نسبت  تصميم 

رسانند.
دستور جلسه:

گزارش هيئت مديره و بازرس شركت تعاوني- 1
بررسي و تصويب صورت هاي مالي سال 1392- 2
بودجه پيشنهادي سال 93- 3
انتخاب هيئت مديره جديد به مدت سه سال- 4
انتخاب بازرس جديد به مدت يك سال مالي- 5

الزم به يادآوري است كه:
اعضاي تعاوني مي توانند نماينده تام االختياري (از بين اعضاي 
تعاوني يا خارج از آنان) براي حضور در مجمع و اعمال راي 
هر  و  راي  سه  عضو  هر  وكالتي  آراي  تعداد  نمايند.  تعيين 
اعضاي  اين  بنابر  بود.  خواهد  راي  يك  عضو  غير  شخص 
محترم در تاريخ 1393/12/13 از ساعت 8 صبح لغايت 14 در 
محل دفتر شركت تعاوني واقع در گنبد كاووس جهت تاييد 
نماينده  وكالتنامه و برگه حضور در مجمع به همراه عضو و 
تام االختيار با در دست داشتن مدارك معتبر شناسايي و برگه 

سهام حضور بهم رسانند
هيئت -  سمت  كانديداتوري  متقاضي  كه  افرادي 

مديره و بازرسي مي باشند مدارك زير را حداكثر ظرف يك 
تحويل  و  مراجعه  دفتر شركت  به  آگهي  انتشار  از  پس  هفته 

نمايند.
ملي، كارت -  تحصيلي، كارت  شناسنامه، مدرك  كپي 

پيشينه، فرم درخواست سمت  پايان خدمت، گواهي عدم سوء 
كانديداتوري.

تاريخ انتشار: 93/12/2
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