
مراسم مردمی مختومقلی در آق توقای
ارديبهشت  پنج شنبه 24،  عصر  بيات، خبرنگار صحرا:  آنه محمد 
براى برگزارى مراسم 282 مين سال تولد مختومقلى فراغى  شاعر آزاده 

و نامى تركمن به سوى آرامگاه آن بزرگوار راهى مى شويم.
مراسم  برگزارى  مردمى  ستاد  و  فرهنگى  مسئولين  بين  بار  اين 
به چشم  همدلى  و  تفاهم   ايرانى  تركمن  نامى  فيلسوف  بزرگداشت 

مى خورد.
چادر شهرهاى تركمن نشين يا تشكل هاى فرهنگى، مدنى فعالند، اما 

ستاد برگزارى مردمى در استان برنامه اى در آق توقاى نداشت.
فرهنگى  تشكل  مى باشد  بسيار  امكانات  كه  آرامگاه  جوار  در 
جديد التاسيس «سونگى داغ» مراوه تپه با حمايت فرماندار آن شهرستان 
براى  تركمن  اساتيد  توسط  مختومقلى  آثار  بررسى  ساعته   2 مراسمى 
با  آينده،  در  ادب  اهل  بيشتر  هماهنگى  با  كه  گرديد  برگزار  بار  اولين 
دوستداران  و  مهمانان  بتواند  تا  داد،  خواهد  جواب  صحيح  مديريت 

مختومقلى را قانع نمايد.
چادر كوموش دفه براى سومين سال متوالى برگزارى نشست ادبى و 
مختومقلى شناسى را توسط ادب دوستان و مختومقلى شناسان تجربه كرد 

كه امسال استقبال تاحدودى خوب بود.
بسيار  تاريخى در چادركوموش دفه،  نمايشگاه كوچك عكس هاى 

طرح بديع و تازه اى بود كه مورد استقبال اهل فن قرار گرفت. 
حضور شاعر ترك زبان رحمت ياشار از آذربايجان و همدلى اساتيد 
فرهنگى  نشست  آن  ادبى  بُعد  افزايش  باعث  كوموش دفه  بزرگواران  و 
گرديد. جمعيت فرهنگى هنرى كوموش دفه و سردبير صحرا بانيان اين 
جهان  تركمن هاى  اتحاديه   از  ويژه  مهمان  حضور  بودند  ادبى  نشست 

«دُولت باى هان» فضاى ادبى مراسم را پربارتر كرد. 

براى اولين بار چادر بندرتركمن 2 گروه فرهنگى «چاووش صحرا» 
و «انجمن دريا» را با وحدت مثال زدنى در خود جاى داده بود و طبق 
سال هاى گذشته بندرتركمن جزو برترين ها در اجراى موسيقى سنتى و 

كالسيك بودند. مثل سال گذشته چادر گنبد با كالله باهم بودند.
گروه جوانان بيرلشيك  بندرتركمن چند سال متوالى در آق توقاى 
افزوده  آنان  تجربيات  به  سال  به  سال  خوشبختانه  مى درخشد،  خوش 

مى شود.
 چادر آق قال با حمايت دارايان آن ديار هرچند در حاشيه مسكن 
از  هنرمندى  و  عدلى  ابراهيم  سقر،  جليل  نمايى  هنر  با  اما  گزيده اند 
تركمنستان امتياز ويژه  و بارزى داشت و مشتقاقان بسيارى را جذب كرد.
باغشى خوش صداى  بار  اين  نبود  امچلى  از چارد  بار خبرى  اين 

امچلى بزرگ مراسم هنرى غايب بود.
موسى  مديريت  با  زمين  گرگان  تركمنان  چادر  بار  اولين  براى 
جرجانى و هنرنمايى نى نوازان برتر تركمن صحرا و با برپايى نمايشگاه 
كتاب و نشريات با گويندگى عاشرمحمد رئوفى خوش درخشيد. عالوه 
بر چادر شهرهاى متفاوت چادر بعضى عالقمندان و روستاييان از جمله 
عرصه ى  در  بسيار  توغدرى   كاكا  آخوند  سرپرستى  به  «چاى غوشان» 

هنرى فعال بودند.
از شروع مراسم هاى شبانه،  عصر برگزارى مسابقات گورش  قبل 
(كشتى) تركمنى و واليبال بنام «جام مختومقلى» در داخل دره عليرغم 
نبود امكانات، جالب و ديدنى بود و جمعيت و عالقمندان بسيارى را 
جذب كرده بود كه نشان از عجين بودن فرهنگ بومى تركمن با ورزش 

سنتى و مدرن را نشان مى دهد.
در  روز  همان  در  ورزشى  مراسم هاى  قبل  سال هاى  در  متاسفانه 

مراوه تپه برگزار مى شد كه با استقبال چندانى روبه رو نمى شد.
فراغى  مختومقلى  و  آزادى  محمد  دولت  آرامگاه  ديواركشى جوار 
فعاليت فرماندار دولت تدبير و اميد عليرغم كمبود بودجه درايت وى 
نامى  فيلسوف  آن  جوار  در  اوليه  امكانات  اميد  اين  با  مى داد  نشان  را 
به  آق توقاى  با  مراوه تپه  محروم  منطقه ى   و  يابد  افزايش  سال  به  سال 
منطقه ى توريستى تبديل شود، همكارى فرماندار و آموزش و پرورش 
با مديريت فرهيخته  اى چون ستار فجورى و شهردارى آن  تپه  مراوه 
با مدوعين مثال زدنى بود. شايان ذكر است حضور كانديداهاى احتمالى 
اساتيد  از  چند  تنى  و  استاندارى  شوراهاى  امور  كل  مدير  و  مجلس 
فرهنگى،  چادر  خصوصًا  مختلف  چادرهاى  در  گرگان نشين  تركمن 
ادبى كوموش دفه مثال زدنى بود. مديران اصحاب رسانه و سايت هاى 
مجازى و نشريات خبرگزارى ها، پيشكسوتان عرصه ى خبرى، منصور 
خبرنگاران  و  ايزدى  لطيف  سايت ها،  مديران  و  آق، مصطفى صبوحى 
خاصى  نگاه  تيزبين  چشمان  و  فعال  حضور  با  مطبوعاتى  همكاران  و 
متوالى  قطع  و  همراه  تلفن  پهناى  كمبود  متاسفانه  داشتند.  مراسم ها  به 
اينترنت اوقات آنان به خصوص حاجى قربان طريك را تلخ كرد، آنان 

نتوانستند به صورت آنالين مراسم را تحت پوشش خبرى قرار بدهند.
البته پخش ويژه نامه هاى مختومقلى جرايد محلى و سراسرى، صحرا، 
ياپراق، گلشن مهر، جام جم و ... كمى از نگرانى هاى خبرنگاران باعث 

قطع اينترنت كاسته بود.

در آستانه روز جهانى تئاتر اعالم شد؛ 
راهيابی نمايش آيينی «ِتلِپک» به جشنواره 

سراسری تئاتر بومی 
نمايش آيينى- سنتى «تِلپِك» توليد گروه هنرى «آرنا» وابسته به اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمى گنبدكاووس به نويسندگى و كارگردانى اسفنديار 

قرنجيك به مرحله نهايى دوازدهمين جشنواره تئاتر بومى تيرنگ راه يافت.
بنا به اين گزارش، جشنواره فوق قرار است از 28 الى 31 ارديبهشت 
سالجارى در شهرستان سارى مركز استان مازندران برگزار شود. گفتنى است؛ 
نمايش آيينى تلپك با بازيگرى ايرج رجبى، متين خوزئين، اسفنديار قرنجيك، 
پرديس ميرزايى، سحر روان و نوازندگى عبدالحميد وجدانى و قربان محمد 
روان (دوتار) و يارمحمد ماهرخ(اُرگ) به نويسندگى و كارگردانى اسفنديار 
قرنجيك در استان گلستان حائز رتبه برتر شده بود. معاون هنرى اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى گلستان نيز با ابراز خرسندى از راهيابى نمايش آيينى 
«تِلپِك» به جشنواره سراسرى تئاتر بومى، گفت: استان گلستان درعرصه تئاتر 
و نمايش پتانسيل بسيار خوبى دارد و هنرمندان بسيار خوبى نيز را به جامعه 
هنرى معرفى كرده است. قاسم قندهارى، افزود: شهرستان گنبدكاووس يكى 
از قطب هاى هنرهاى نمايشى استان و كشور محسوب مى شود و اميدوارم 
با تالش وحمايت همگان از هنرمندان خالق استان، بتوانيم برخى از نيازها 
و خواسته هاى اهالى تئاتر را برآورده كنيم. وى تصريح كرد: راهيابى آثار 
هنرمندان گلستانى به مسابقات منطقه اى و كشورى با وجود امكانات و سالن 

هاى معدود بسيار حائز اهميت و درخور توجه ويژه است. 
منبع: هفته نامه ياپراق

   ١
٣٩

ه ٤
 ما

داد
خر

  ٢
به 

شن
 ـ  

٤٧
ه ٥

مار
 ش

م ـ 
ده

هج
ال 

س
3جامعه و فرهـنگ جامعه و فرهـنگ           

گزارش

لزوم تأسيس راديو گنبدکاووس
 به زبان ترکمنی

شده  برگرفته  ايران  اسالمى  جمهورى  اساسى  قانون   - آق  منصور 
انقالب  ميثاق خون شهداى  و  انسانى  اسالمى،  متعالى  ديدگاه هاى  از 
اسالمى ايران در راستاى احقاق حقوق مردم مظلوم و ستم ديده ايران 
عزيز در اقصى نقاط آن تهيه و تنظيم شده است. بر اين اساس بر دولت 
اصول  رعايت  براى  همواره  تا  است  واجب  اسالمى  جمهورى  مردان 
اوليه برابرى، برادرى و عدالت اجتماعى بين همه ايرانيان از هر قوم و 
نژادى و ساكن جاى جاى ميهن عزيزمان بكوشند. بدون ترديد در اين 
روند طى ساليان پس از پيروزى انقالب اسالمى در حد وسع اقدامات 
نيك و پسنديده اى صورت گرفته ولى هنوز تا حد كفايت و مطلوب 

فاصله دارد.
يكى از نمودهاى عدالت اجتماعى بين اقوام و ساكنين نقاط مختلف 
سيماى  و  در صدا  محلى  گويش  و  زبان  از  استفاده  امكان  كشورمان، 
سيماى  و  مسئولين صدا  نيز  اين خصوص  در  است.  استانى  و  محلى 
جمهورى اسالمى ايران اقدامات متعددى براى ضبط و پخش برنامه به 
زبان ها و گويش هاى محلى انجام داده اند. به عنوان مثال راديو سنندج 
و شبكه استانى كردستان، شبكه زاگرس و راديو كرمانشاه، شبكه استانى 
ايالم، تلويزيون مهاباد و راديو مريوان در طول شبانه روز برنامه هاى 
متعددى به زبان كردى ضبط و پخش مى كنند. همين طور هموطنان 
از  غربى  و  شرقى  آذربايجان  اردبيل،  هاى  استان  در  آذرى  زبان  ترك 

برنامه هاى راديو و شبكه تلويزيونى استانى بهره مند هستند و . . .
در اين بين تنها تركمن هاى اهل سنت ساكن استان گلستان از اين 
نعمت به نحو شايسته اى برخوردار نيستند. راديو گلستان (مركز گرگان) 
در طول شبانه روز كمتر از 2 ساعت و سيماى گلستان )شبكه سبز( نيز 
حدود نيم ساعت در طول روز مبادرت به پخش برنامه به زبان تركمنى 
مى كنند. اين در حالى است كه قريب به نيمى از جمعيت 1/7 ميليون 

نفرى استان گلستان را تركمن زبان ها تشكيل مى دهند.
تأسيس راديو تركمنى در گنبدكاووس از خواسته هاى ديرينه مردم 
اين بخش از ميهن اسالميمان بوده و هست. در ساليان گذشته اقداماتى 
مراتع  از  هكتار   50 واگذارى  است.  شده  انجام  منظور  اين  براى  نيز 
روستاى سلطانعلى از توابع بخش مركزى گنبد، كلنگ زنى 2 فرستنده 
استان گلستان توسط محمد  براى پوشش شرق  راديويى موج متوسط 
هاشمى رياست وقت صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران، عمليات 
با حضور مرحوم  ماه سال 1373  KW در دى  ساخت فرستنده 600 
دكتر  رياست  زمان  در  سيما  و  مالى صدا  و  ادارى  معاون  كردان  على 
  KW 50 الريجانى و در نهايت راه اندازى دو فرستنده راديويى600 و

از آن جمله بود.
طى مدت 20 سالى كه از واگذارى 50 هكتار زمين به صدا و سيما 
در گنبدكاووس مى گذرد؛ تنها به احداث دو فرستنده براى رله امواج 
برنامه هاى راديو سراسرى و استانى (راديو گرگان) اكتفا شده و هنوز به 
نياز منطقه براى احداث يك مركز توليد، ضبط و پخش راديويى به زبان 

محلى تركمنى پاسخ مثبت داده نشده است.
كامل  مجموعه  با  راديويى  ايستگاه  يك  احداث  ترديد  بدون 
واحدهاى توليد، فنى و پخش شامل استوديوهاى توليد و پخش برنامه 
نظام  منويات  و  فرهنگ  توسعه  و  گسترش  در  راديويى،  متعدد  هاى 
استان  ايران در شهرستان مرزى گنبدكاووس و كل  جمهورى اسالمى 
و  نظام  با  سنت  اهل  زبان  تركمن  مردم  همگرايى  چنين  هم  گلستان، 

دولت مردان ايران اسالمى تأثيرگذار خواهد بود.
گراميداشت « مختومقلی فراغی» 

در عشق آباد

همچنين  و  تركمنستان  اساسى  قانون  روز  گراميداشت  مراسم 
با حضور  تركمن  اديب  و  شاعر  فراغى»  «مختومقلى  مقام  بزرگداشت 

مقامات داخلى و خارجى در «عشق آباد» برگزار شد.
مراسم  امروز  صبح  فارس،  خبرگزارى  خبرنگار  گزارش  به 
گراميداشت روز قانون اساسى تركمنستان و همچنين بزرگداشت مقام 
پايتخت  آباد»  «عشق  در  تركمنى  اديب  و  شاعر  فراغى»  «مختومقلى 

تركمنستان برگزار گرديد.
اين مراسم با گل گذارى در محل «برج قانون اساسى تركمنستان» با 
حضور مقامات عالى رتبه دولت تركمنستان و نيز سفرا و ديپلمات هاى 

خارجى مقيم اين كشور آغاز شد.
«مختومقلى  ميدان  در  حضور  با  تركمنستان  شهروندان  ادامه  در 
فراغى»و اماكن فرهنگى، ميادين و بوستان ها بر پاى مجسمه هاى يادبود 
تبريك  پيام  همچنين  و   كردند  نثار  گل  شاخه هاى  فراغى  مختومقلى 

رئيس جمهور تركمنستان نيز به اين مناسبت قرائت شد.
بناى يادبود به مناسبت  قانون اساسى تركمنستان كه به زبان تركمنى   
به  مى شود،  گفته    Türkmenistanyň Konstitusiýa binasy
شكل برج 185 مترى با سنگ مرمر و نيز 5 نقش اصلى فرش دست باف 
رئيس  حضور  با  ميالدى   2011 سال  در  و  شده  است  تزئين  تركمنى 
جمهور تركمنستان به عنوان بناى يادبود به مناسبت قانون اساسى اين 

كشور در مركز عشق آباد احداث شده   است.

گزارش فرهنگی

* بى بى مريم شرعى ، آلتاى قاضى
معراجينگ گيجه سى سيره بارانده /

 اول جبراييل امين بيله يورنده
بهشت قاپى سيندا گليپ دورانده / 

بسم اهللا دييپ ، ايشيك آچدى محمد
«مختومقلى فراغى»
قلب  مقدس  محضر  به  بيكران  و سالم  درود  با 
(ص)  محمد  حضرت  بشريت  افتخار   ، امكان  عالم 
بزرگمردى كه به شرف پيغمبرى رسيدند و نماينده ى 

خداوند بر روى زمين گشتند.
هفتمين ماه سال اسالمى ، ماه مبارك رجب است 
و از ماههاى حرام مى باشد.مقدمه الجيش ماه شعبان 
و ماه رمضان و ماه بزرگ خداست.رجب طبق برخى 
از روايات ، ريزش سرشار از رحمت و فيضان فيض 
از طرف خداوند بر خلق است.به روايتى ، رجب به 
معنى تعظيم و قربانى است.شب بيست و هفتم رجب، 
حضرت رسول اكرم (ص) به جسم مباركش با «براق» 
از  المقدس و  بيت  به  از مكه  يعنى  به معراج رفتند، 
آنجا از محدوده بلنديهاى جوالن از كنار ديوارى به نام 
«براق» به باالتر از هفت آسمان راه يافتند ، تا آنجا كه به 
عرش عظيم رسيدند (براق «باراق» نام يكى از طوايف 
تركمن است و تركمن هاى بلندى جوالن منسوب به 
اين طايفه هستند.) در بين تركمن ها و تركان افسانه 

اى قديمى به نام «باراق و بوراق» نيز وجود دارد.
خداوند متعال در قرآن كريم سوره مباركه اسراء 

آيه «1» مى فرمايند:
بنده  شبى  در  كه  خداوندى  است  منزه  و  «پاك 
القصى كه  به مسجد  الحرام  از مسجد  ى خويش را 
داد...»  ساخت،سير  پرنعمت  و  مبارك  را  پيرامونش 
دوم  تا سال  يعنى  به مدت 13 سال  االقصى  مسجد 
بيت  كه  آنجا  از  و  بود  مسلمانان  ى  قبله  هجرى 
الحرام دورتر بود و در وراى آن  المقدس از مسجد 
مسجدى نبود، آن را مسجد االقصى (مسجد دورتر) 
ناميدند. اين مسجد با واقعه ى اسراء و معراج پيامبر 
اكرم (ص) جايگاه ممتازى يافت. در 27 رجب سال 
اول هجرى، رسول اكرم (ص) شبانه از مسجد الحرام 
به مسجد االقصى و از آنجا به عرش اعال راه يافتند.
حركت اول را «اسراء» و دومى را «معراج» مى گويند.

والدت  به  توان  مى  ماه  اين  تاريخى  حوادث  از 
حضرت على (ع) در سيزدهم ماه رجب اشاره كرد. 
گاهى از سخن گهربار رسول ختمى مرتبت (ص)اين 
چنين استنباط مى شود كه ماه رجب ماه حرام و داراى 
حرمت و مقدمه تشرف به ساحت مقدس شعبان و 
رمضان است. روزه گرفتن در ماه رجب «سنت»است 
شعبان  مبارك  هاى  ماه  به  ماه  اين  ى  روزه  پيوند  و 

و رمضان ، مورد عنايت خاص رسول اكرم (ص) و 
ماه  اين  در  الهى  اليزال  رحمت  است.  مكرم  اولياى 
بيش از ساير ماهها بر اهل عالم ريزش دارد. چه هدف 
است. معرفت  و  و غرض خلقت، شناخت  آفرينش 
خداوند سبحان انسان را جز براى شناخت نيافريدند. 

همانطوريكه حضرت على (ع)
فرمودند: «آغاز دين معرفت است و كمال معرفت 
مباركه  سوره  در  منان  خداوند  و...»  است  ايمان 

الذاريات آيه 56 مى فرمايند:
«و ما خلقت الجن و االنس اال ليعبدون» (ما جن 
و انس را جز به خاطر بندگى نيافريديم.) اصوال بندگى 
آنجا كه معرفتى  بر شناخت است و  و پرستش فرع 
اين هدف  اثر چندانى نيست تحقق  نباشد،عبادت را 
و  «رسالت»  واضحتر  عبارت  به  «بعثت»و  گرو  در 
به  توجه  با  است.  آفرينش  نفسه غرض  فى  «نبوت» 
تحقق اين هدف، ماه مبارك رجب، ماه ريزش رحمت 
عام است «و ما ارسلناك اال رحمة للعالمين» (سوره 
مباركه انبياء/ آيه 107) و اى رسول ما تو را نفرستاديم 
به درستى  باشى.»  اهل عالم  براى  آنكه رحمت  مگر 
كه پيامبر (ص) سرتاسر رحمت و هدايت براى ايمان 
آورندگان است خداوند سبحان در 27 رجب لطفش 
مخلصش  و  پاك  بنده  و  كردند  كامل  جهانيان  بر  را 
را مامور كردند تا دست مردم را بگيرند و آنها را به 
سرچشمه كمال و عزت راهنمايى كنند و آنها را اگرچه 
بردند به  به سر مى  در ضاللت و گمراهى آشكارى 

شاهراه هدايت و نور برسانند.
كريم،  قرآن  تعليم  كريم،  قرآن  تالوت  آموزش 
تعليم حكمت و تزكيه از جمله وظايف اصلى و غايت 
بعثت پيامبر صلى اهللا عليه و سلم هستند كه هر يك از 

آنها محتاج تأمل و تفكر هستند.
اهداف  از  حفاظت  رسالت  كه  اماكنى  مهمترين 
بعثت نبوى را بر عهده دارند حوزه هاى علميه هستند 
از توطئه  پيشگيرى  قاريان و حافظان قرآن،  . تربيت 
و...  قرآن  هاى  نسخه  كردن  نابود  برابر  در  دشمنان 
ميباشد.طلبه ها و يا ساير عالقمندان به علوم الهى مى 
توانند با كمك حافظه شان قرآن را به كتابت بسپارند 
و سد راه كفر و شرك و ملحدان شوند. يا تعليم و 
نيازمند استاد است زيرا خوب  آموزش مفاهيم قرآن 
فهميدن و استنباط صحيح از آموزه هاى كتاب آسمانى 
بدون معلم ميسر نيست همانطور اگر كسى بخواهد 
فقط با خواندن كتب پزشكى ، پزشك شود و به مداوا 
بپردازد، كارى جز آبادانى قبرستان ها نخواهد كرد و يا 
با مطالعه كتابهاى مهندسى و عمران نمى تواند مدعى 
نظمى  بى  و  شهرها  ويرانى  كارى جز  شود  مهندس 
تعاليم  و  آمد.  برنخواهد  دستش  از  عمرانى  كارهاى 

انسان  كه  موضوع  اين  به  گردد  برمى  الهى  حكمت 
صرفا با تكيه بر عقل خود بدون توجه به وحى الهى 
گمراه خواهد شد. از اهداف ديگر بعثت تزكيه نفس 
ميباشد يعنى انسان وجودش را از پليديها و بديها پاك 
سازد،زيرا در غير اين صورت رذايلى همچون ظلم و 
ستم و استثمار ، تكبر ، تظاهر ، كينه و حسد ، بغض 
و عداوت و... بروز نموده و موجب هرج و مرج و 
عدم اتحاد بندگان و در نهايت اسيرخودخواهى و خود 

برتربينى، جنگ و خونريزى پديدار مى گردد.
اكرم  بعثت رسول  بارز  ترديد خصوصيت  بدون 
(ص) كه ابعاد گوناگون انقالب بزرگ تاريخ بشر را در 
بردارد و منشاء احيا و به فعليت رسيدن استعدادهاى 
انسانهاى حقيقت جو و حركت در مسير تكاملى و 
گرديد.  قيامت  قيام  تا  متعال  درگاه خداوند  به  قرب 
محمد (ص) سرور دو عالم مبعوث شد تا قرآن را بر 
سرنوشت مردم حاكم سازد تا آنها به قسط و عدالت 
رفتار كنند امروز اكثر بشر متمدن ، تحصيلكرده ، اما 
تزكيه نشده و ناآگاه بيش از هر زمانى به اين پيام الهى 
مشقات  و  رنجها  تحمل  با  كه  انسانى  است.  نيازمند 
بسيار به باالترين حد پيشرفت هاى علمى و صنعتى 
نايل آمده است ، اما نه تنها خوشبخت تر و آسوده تر 
نشده، بلكه روح و روانش در زير گردش چرخهاى 
آن مجروح گشته است.افسردگى و اضطراب و عصيان 
زورگيرى  و  تجاوز  و  قتل  و  معنوى  و  مادى  فقر  و 
وآدم ربايى و سنگدلى ارمغانى است كه علم و صنعت 
بشر  به  خداوند  از  مانده  دور  و  هدف  بدون  صرف 
هديه كرده است و شايد در جهان جاهليتى ديگر در 

حال رخ دادن است. 
حضرت موالنا رحمة اهللا عليه مى فرمايند:

اى شهان كشتيم ما خصم برون
ماند خصمى ز آن بدتر در اندرون

كشتن اين كار عقل و هوش نيست
شير باطن سخره خرگوش نيست

چونكه واگشتم ز پيكار برون
روى آوردم به پيكار درون

قد رجعنا من جهاد اصغريم
با نبى اندر جهاد اكبريم
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منصور آق - مراسم بزرگداشت سالروز تولد 
نامدار تركمن،  مختوم قلى فراغى عارف و شاعر 
رويداد  نظيرترين  بى  و  ترين  باشكوه  بدون شك 

فرهنگى ايران اسالمى است.
پنج شنبه و  در آخرين  مراسم همه ساله  اين 
در  شاعر  آرامگاه  محل  در  ماه  ارديبهشت  جمعه 
روستاى آق توقاى از توابع شهرستان مرزى مراوه 

تپه برگزار مى گردد.
مهم ترين نكته اين مراسم حضور هزاران هزار 
تركمنى  هنر  و  ادب  فرهنگ،  مشتاق  و  دوستدار 
ترين  بزرگ  و  نماد  فراغى  قلى  مختوم  كه  است 

شخصيت آن محسوب مى گردد.
مراسم نكوداشت مختوم قلى در محلى برگزار 
مى شود كه از آب و آبادانى خبرى نيست. آرامگاه 
و يادمانى كه با نزديك ترين شهر يعنى مراوه تپه، 
25 كيلومتر فاصله دارد. در محل آرامگاه امكاناتى 

هر چه اندك طى 15 سال اخير ايجاد شده 
ولى اين امكانات تنها جواب گوى زائران 
اندك در طول سال را پاسخ گو بوده و در 
برابر درياى بيكران مردم حاضر در مراسم 
كفايت  وجه  هيچ  به  قلى،  مختوم  ساليانه 

نمى كند.
با تمام اين تفاصيل، مراسم بزرگداشتى 
براى يك شاعر با حضور 20 تا 30 هزار 

برگزار مى  توقاى  تپه ماهورهاى آق  ميان  نفر در 
گردد كه در هيچ جاى ديگر ايران و در هيچ مراسم 

مشابهى سابقه نداشته و ندارد!
دوست داران و عاشقان مختوم قلى از شهرها 
و روستاهاى سرتاسر استان گلستان، منطقه راز و 
تربت  شهرستان  شمالى،  خراسان  استان  جرگالن 
ايران  شهرهاى  ساير  و  جنوبى  خراسان  از  جام 
و  پرگرد  بيابانى  در  امكانات،  كمترين  با  اسالمى، 
خاك، حتى بدون آب و سرويس دستشويى كافى، 
شبى را در كنار شاعر شيرين زبان خود بيتوته مى 
كنند و شبى را پاى صحبت انديشمندان، پژوهش 
گران، شاعران، نويسندگان و هنرمندان موسيقى به 
صبح مى آورند و لحظاتى به ياد ماندنى و نادر ثبت 

و به يادگار مى گذارند.
انفرادى،  و  گروهى  چادر  از  دريايى  مشاهده 
برگزارى  عمومى،  و  شخصى  اتومبيل  هزاران 
با  شنبه  پنج  روز  در  كشتى  و  واليبال  مسابقات 
شركت كشتى گيران به نام رشته گورش از استان 
و  سمنان  گلستان،  جمله  از  كشور  مختلف  هاى 
قلى  مختوم  جام  عنوان  تحت  شمالى  خراسان 
فراغى، براى هر بيننده تازه واردى اعجاب برانگيز 

است!

نكاتى چند در مورد مراسم مختوم قلى در 
آق توقاى:

بدون ترديد برگزارى چنين مراسمى و ميزبانى 
از هزاران هزار دوستدار مختوم قلى، برنامه ريزى، 
تداركات، دوندگى و هماهنگى هاى بسيارى را مى 
طلبد كه غالباً بر دوش فرماندارى و شوراى شهر 
شاعر،  آرامگاه  امنا  هيئت  تپه،  مراوه  شهردارى  و 
اين  نهادهاى  و  ادارات  امنيتى،  و  نظامى  نيروهاى 

شهرستان كوچك و مرزى است.
در اين نوشتار به هيچ وجه قصد زير سئوال 
ولى  نيستيم  و  نبوده  عزيزان  اين  زحمات  بردن 
معتقديم براى برگزارى بهتر اين مراسم در ساليان 
آتى نياز به آسيب شناسى، شناسايى موانع، كمبودها 

و اتخاذ راهكارهاى عملياتى است.
* در برگزارى اين مراسم اسماعيل تاجى قرجه 
فرماندار، اعضاى شوراى اسالمى و شهردار مراوه 

نيروهاى  قلى،  مختوم  آرامگاه  امناى  هيئت  تپه، 
نظامى و انتظامى و ساير ادارات و نهاد هاى مراوه 

تپه تالش وافرى داشتند.
فرهنگ  اداره  كاركنان  و  رئيس  شجاعى    *
برپايى سن  در  نيز  گنبدكاووس  اسالمى  ارشاد  و 
مشاركت  مراسم رسمى  و  برگزارى شب شعر  و 

گسترده داشتند.
* انجمن ها، موسسات و گروه هاى فرهنگى 
و هنرى شهرهاى مختلف تركمن صحرا، شاعران، 
و  سنتى  موسيقى  هنرمندان  محققين،  نويسندگان، 
كالسيك تركمنى و عالقمندان به فرهنگ و ادبيات 
فراغى،  قلى  مختوم  واالى  شخصيت  و  تركمنى 

حضور و تالشى جانانه داشتند.
* براى نخستين بار ماشين هاى وارده به آق 
توقاى وروديه 2000 تومانى پرداخت كردند. اين 
آورى  جمع  براى  قلى  مختوم  امناى  هيئت  اقدام 
به شرطى  است  ابتكار خوبى  مردمى  هاى  كمك 
آبادانى  براى  اندك  هرچند  شده  تجميع  مبالغ  كه 

آرامگاه شاعر هزينه شود نه برگزارى مراسم! 
ميراث  و  ارشاد  كل  ادارات  *استاندارى، 
فرهنگى بايد براى تأمين هزينه هاى مراسم رسمى 
كه با حضور مهمانان خارجى و مقامات كشورى 

را  الزم  تمهيدات  گيرد؛  مى  صورت  استانى  و 
به  را  دولتى  مراسم  يك  هاى  هزينه  و  بينديشند 
فرماندارى شهر كوچك و محرومى چون مراوه تپه 

يا هيئت امناى مختوم قلى حواله نكنند!
* به علت دورى مزار شاعر و محل برگزارى 
مراسم از شهر مراوه تپه و تنگناهاى انتقال امكانات 
اى  عديده  و مشكالت  كمبودها  مراسم،  محل  به 
هزاران مشتاق و دوستدار مختوم قلى را آزار مى داد 
كه مسئولين اجرايى براى سال هاى بعد تمهيدات 

عملى و اجرايى بينديشند.
*يكى از موارد آزار دهنده طى 2 روز اطراق 
مهمانان در آق توقاى، كمبود شديد سرويس هاى 
بهداشتى و دستشويى است كه همگان بر آن واقفند. 
اين كمبود حداقل  تعديل  براى  پيشنهاد مى شود 
مى توان از شهردارى هاى سطح استان درخواست 
سرويس هاى سيار نمود و با استقرار آن ها در نقاط 
مختلف به شركت كنندگان مراسم خدمات 

ارائه داد.
*يكى ديگر از موارد مراسم سال جارى 
هفته بزرگداشت مختوم قلى، نشست هاى 
شهرهاى  هنرى  و  فرهنگى  هاى  انجمن 
قلى  مختوم  بنياد  محل  در  استان  مختلف 
و  استانى  ستاد  تشكيل  و  گنبدكاووس 
مردمى بزرگداشت مختوم قلى بود. تشكيل 
چنين ستادى فى نفسه پسنديده است ولى در عمل 
اين ستاد استانى در نحوه برگزارى و برنامه ريزى 
هاى مراسم شاعر در شهرهاى مختلف استان و آق 
توقاى محلى از اعراب نداشت. پسنديده بود اگر 
انجمن هاى  به  احترام  براى  تپه  مراوه  فرماندارى 
فرهنگى فعال استان و ستاد استانى، نمايندگان آن 
توقاى  آق  مراسم  ريزى  برنامه  به جلسات  نيز  را 
دعوت مى كرد و از نقطه نظرات و مشاركت اين 
گروه ها نيز بهره مى برد. بدون شك اين مهم ضمن 
غناى  در  تركمنى،  ادبى  و  فرهنگ  فعالين  تكريم 

برنامه هاى اجرايى مثمرثمر واقع مى شد.
بى  و  ها  ناهماهنگى  اين  پيامدهاى  از  *يكى 
توجهى به انجمن ها فرهنگى شهرستان هاى استان، 
عدم استقبال آنان از شب شعر روز پنجشنبه در مزار 

شاعر بود.
جارى  سال  مراسم  مثبت  موارد  از  *يكى 
محل  به  كشتى  و  واليبال  مسابقات  بازگشت 
برگزارى مراسم بود. اين مسابقات طى سال هاى 
92 و 93 از مزار مختوم قلى به مراوه تپه منتقل شده 
بود كه بنا به درخواست هاى متعدد عالقمندان و 
صالح ديد فرماندار و مسئولين شهرستان مراوه تپه 

به محل سابق خود بازگشت.

مراسم بزرگداشت مختوم قلى در آق توقاى
باشكوه ترين و بى نظيرترين رويداد فرهنگى ايران

مقاصد و اهداف بعثت حضرت رسول اكرم (ص)


