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گزارش ورزشي

تحليل اختصاصى خبرنگار صحرا:
هفته خوب برای سردار آزمون

 و فرهاد قائمی

حاجى قربان طريك _ تيم ملى فوتبال و واليبال در هفته گذشته 
ايران در  تيم ملى  ديدارهاى مهمى را پشت سر گذاشتند. در فوتبال 
يك ديدار خارج از خانه مهمان تيم ملى فوتبال تركمنستان بود. تيم 
در  ديدار خود  نخستين  پيش  هفته  شنبه  ايران عصر سه  فوتبال  ملى 
را   2019 آسيا  هاى  ملت  جام  و   2018 جهانى  جام  انتخابى  مرحله 
مقابل تركمنستان برگزار نمود. كارلوس كى روش سر مربى تيم ملى 
فوتبال ايران اين بار از دو بازيكن تركمن براى اولين بار به تيم ملى 
فوتبال دعوت نموده بود تا به مصاف تركمن ها برود. سردار آزمون 
جوان آماده گنبدى و عزت اهللا پورقاز بازيكن جوياى نام اهل سيجوال 
شهرستان بندر تركمن بودند كه لباس تيم ملى فوتبال را برتن كردند 

ايران به داش اغوز تمامى نگاه هاى  با ورود تيم ملى فوتبال  اما 
 . بود  تركمن  بازيكن  دو  اين  به  تركمنستانى  عكاسان  و  خبرنگاران 
اين نگاه ها تا جايى پيش رفت كه خبرنگاران از كارلوس كى روش 
دو  اين  حضور  از  مطبوعاتى  كنفرانس  در  فوتبال  ملى  تيم  سرمربى 
بازيكن تركمن سئوال كردند. كى روش هم در جواب خبرنگاران گفت 
به  بازيكن  انتخاب  : اطالع خاصى درباره اين موضوع ندارم و براى 
مسايل فنى نگاه مى كنم و سطح و شرايط بازيكن را مورد ارزيابى قرار 
مى دهم. متخصص قوميت ها نيستم و فقط به مسائل فنى نگاه مى كنم. 
طبق پيش بينى ها كارلوس كى روش، سردار آزمون را از شروع بازى 
به ميدان فرستاد و او هم جواب  اعتماد سرمربى خود را با زدن گل 

زيبا در دقيقه چهارم بازى جواب داد . 

به لرزه در آورد  نيز سردار تير دروازه تركمنستان را  دقايقى بعد 
پايان رسيد.  نتيجه مساوى يك بر يك به  با  پايان اين ديدار  ولى در 
سردار آزمون پنجمين گل خود را در دهمين بازى ملى اش به ثمر 
رساند. او اين بار دروازه تركمنستان را باز كرد. آزمون درباره گلى 
كه وارد دروازه تركمنستان كرد مى گويد: همه بازيكنان تيم ملى در 
به ثمر رسيدن اين گل نقش داشتند البته ناراحتم كه اين گل نتوانست 
باعث برد تيم ملى شود. وقتى گل مى زنم و مى بريم واقعا خوشحال 
مى شوم اما اين بار خوشحالى ام چندان دوام نياورد و از اين بابت 
به پدر ومادرش كه در ورزشگاه نشسته  اين گل را  متاسفم. آزمون 

بودند تقديم كرد . 
اما برويم سراغ واليباليست محبوب گنبدى فرهاد قائمى كه اين 
مى  سر  پشت  را  خوبى  هاى  روز  واليبال  جهانى  ليگ  در  روزها 
در  واليبال  جهانى  ليگ  مسابقات  در  ايران  واليبال  ملى  تيم  گذارند. 
دور رفت مسابقات از مجموع 6 بازى توانست 7 امتياز كسب كند . 
6 امتياز شيرين تيم ملى واليبال با شكست تيم ملى روسيه در كازان 
روسيه رقم خورد. در اولين ديدار با روسيه كواچ سرمربى تيم ملى 
واليبال ايران تركيب خود را كمى تغيير داد و اين تغييرات باعث شد 
كه فرهاد قائمى روى نيكمت ذخيره ها برود و عبادى پور جاى او را 
بگيرد . البته نبود ظريف، ليبروى تيم ملى كه به علت آسيب ديدگى 
بود  فرهاد  نشينى  نيمكت  هاى  علت  از  يكى  بود  برگشته  ايران  به 
زيرا ظريف و قائمى هماهنگى هاى بسيار خوبى براى دريافت اول 
براى دريافت  پور  ميرزا جانپور و عبادى   ، تركيب مرندى   . داشتند 
اول در بازى با روسيه به علت ضعف سرويس زنى بازيكنان روسى 
جواب داد. در بازى اول دور برگشت بازى هاى ليگ جهانى تيم ملى 
آرايى  آمريكا صف  ملى  تيم   قدرتمند خود  مقابل حريف  در  ايران 
كرد. آمريكا تمامى بازيهاى دور رفت را با پيروزى پشت سر گذاشته 
بودند. اين بازى براى تيم ملى ايران حكم مرگ و زندگى را داشت 
اول  را داشت در گيم  ايرانى  تماشاگر  12 هزار  . كواچ كه حمايت 
تركيب خود را  با بدون تغيير بازى قبل به ميدان فرستاد تا  فرهاد 
قائمى همچنان در نيمكت ذخيره ها باشد. گيم اول ديدار با تشويق 
هاى بى امان تماشاگران ايرانى به سود ايران تمام شد. گيم دوم بازى 
آمريكاييها به خود آمدند و با زدن سرويس هاى ويران كننده از تيم  
واليبال ايران جلو افتادند . اشاره سعيد معروف به كادر فنى باعث شد 
كه فرهاد قائمى دوباره وارد زمين شود و اوج بازى و ارزش هاى اين 
بازيكن كليدى تيم ملى در لحظات پايانى و نفس گير گيم دوم بار 
ديگر مسجل شد سرويس زيبا و تماشايى قائمى باعث شد 12 هزار 
تماشاگر ايرانى در سالن آزادى يك صدا او را تشويق كنند. دريافت 
هاى بدون نقص فرهاد در گيم سوم و همچنين دفاع هاى زيباى عقب 
زمين اين بازيكن ارزشمند باعث شد تيم ملى ايران قهرمان دوره قبل 
مسابقات ليگ جهانى را به زانو در بيارد . اين ديدار زيبا و تماشايى در 
پايان با نتيجه 3 بر صفر به سود ايران به پايان رسيد تا تيم ملى واليبال 3 
امتياز ارزشمند ديگر را كسب كند . ديدار دوم تيم ملى ايران با آمريكا 

روز يكشنبه اين هفته خواهد بود.

تيم صحرا گاز آق قال قهرمان شد
واليبال  مسابقات  قهرمان  قال  آق  گاز  ساحلى صحرا  واليبال  تيم 

ساحلى آزاد بزرگساالن نور شد.
عمومى  روابط  از  نقل  به  گنبداسپورت  سايت  گزارش  به 
نور  آزاد  ساحلى  واليبال  مسابقات  نهايى  مرحله  واليبال،  فدراسيون 

ظهر امروز با معرفى چهار تيم برتر اين رقابت ها به پايان رسيد.
در ديدار نهايى تيم صحرا گاز آق قال (آق محمد سالق – بهمن 
قلى پورى) در ديدارى جذاب و نزديك موفق به شكست دو بر صفر 
امتيازهاى  با  عباس پورعسگرى)   – آفرين (صابر هوشمند  بيمه كار 
به  را  ها  رقابت  اين  قهرمانى  عنوان  تا  شد   22 بر   24 و   19 بر   21

دست آورد.

اخبار

احيای زمين فوتبال دارايی گنبد کاووس
بيات:  محمد  آنه   - صحرا 
زمين ورزشى دارايى نرسيده به پل  
گدم آباد َ به محل مسكونى تبديل 
شد. وجود زمين هاى خاكى موقت 
باعث ظهور ورزشكارانى از خطه ى 
شوراى  است.  شده  كاووس  گنبد 
فعلى به جد  يگير امالكى مى باشد 

كه به فضاى ورزشى، فرهنگى يا فضاى سبز تملك نمايند، در اين خصوص 
على پورمندى رئيس شوراى اسالمى شهر گنبد كاووس گفت:

انتهاى خيابان ميهن، امامزاده غربى عرصه اى حدود 4 هكتار كه از تغيير 
مسير رودخانه احيا شده و بستر گرگانرود مى باشد جزو شهر واقع شده كه 
طى هماهنگى با ادارات ذيربط به شهردارى واگذار گرديد، با پيگرى صورت 
گرفته بخشى از زمين مذكور به فضاى ورزشى ترجيحا فوتبال اختصاص 

خواهد يافت.
پورمندى افزود: زمانى نه چندان دور در زمين معروف دارايى جوانان 
گنبدى توپ مى زدند كه هم اكنون به فضاى مسكونى تبديل شده است كه 
مرا آزار مى داد به عنوان يك ورزشكار بعد از انتخاب و عضويت در شوراى 
شهر از سوى شهروندان، هميشه به فكر مكانهاى ورزشى بودم تا اينكه 
خواسته ى درونى بنده تحقق يافت و طى بازديدى كه دوشنبه 18 خرداد از 

ملك فوق داشتيم. تصميم گرفتم زمين دارايى را احياء نمائيم.
سه شنبه 19 خرداد به صورت رسمى زمين فوتبال در غرب شهر كلنگ 

خورد و آرزوى جوانان محالت محروم بر آورده شد.
على پورمندى اضافه كرد: بخشى از زمين مورد نظر به زمين فوتبال 
اختصاص خواهد يافت و بعد از تسطيح اوليه در اختيار ورزشكاران، جوانان 

گنبدى قرار مى گيرد.
قسمتى از اين ملك به پارك و فضاى سبز و در گوشه اى از آن ساختمان 

شماره 3 آتش نشانى احداث خواهد شد.
با توجه به گستردگى مساحت شهر فعال ساختمان آتش نشانى در يك 
نقطه از شهر مستقر مى باشد، البته زمينى جهت ساختمان شماره 2 نيز در 

شمال شهر پيش بينى گرديد.
شايان ذكر است، با توجه به اعالم على پورمندى رئيس شوراى شهر در 
مصلى اهل سنت گنبد كاووس جهت احياى فضاى سبز و مكانهاى ورزشى، 
وى به طور جد همگام با ساير اعضاى شوراى شهر پيگير گسترش فضاهاى 
ورزشى هستند كه با سپاس خدامند منان اين امر تحقق يافت و 19 خرداد 

زمين فوتبال دارايى در غرب شهر كلنگ زده شد.
در  آينده  در  شهر  شوراى  طرف  از  كرد:  تأكيد  خاتمه  در  پورمندى 
و جوانان خواهيم  به ورزش دوستان  خصوص ورزش  خبرهاى خوبى 

داشت.

تالش مسئوالن گميشان برای بهره گيری از 
يک ظرفيت بالقوه 

به گزارش پايگاه اطالع رسانى فرماندارى گميشان - ميراث فرهنگى 
و گردشگرى اين شهرستان براى بهرمندى از ظرفيت صيدگاه بال استفاده 

شيالت اين شهر در حال تالش است.
اداره كل ميراث  معاون فرماندار گميشان به همراه كارشناس عمران 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان، مسئولين ادارات محيط زيست، 
شهردار  و  گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  طبيعى،  منابع 
كميش تپه به منظور استقرار كمپ ساحلى براى جذب توريست، مسافر و 

سرمايه گذار از سواحل شهرستان گميشان بازديد نمودند.

مديركل شيالت گلستان خبر داد:
آغاز ذخيره سازی بچه ميگو در مجتمع 

پرورش ميگوی گميشان
مديركل شيالت گلستان از آغاز ذخيره سازى بچه ميگو در مجتمع 

پرورش ميگوى گميشان خبر داد.
«جواد  سيد  گلستان،  شيالت  كل  اداره  عمومى  روابط  گزارش  به 
بچه  ميليون  تعداد 80  امسال  بينى مى شود  پيش  قدس علوى» گفت: 
ميگو ذخيره سازى شود كه اين ميزان نسبت به سال گذشته رشد 60 

درصدى خواهد داشت.
 به گفته وى، پيش بينى مى شود امسال بالغ بر 900 تن ميگو در 

اين مجتمع توليد شود.
كرد:  تصريح  ميگو  زيركشت  مفيد  به سطح  اشاره  با  علوى  قدس 
امسال 18 مزرعه با سطح مفيد بالغ بر350 هكتار زيركشت مى رود و 

دوره پرورش ميگو خرداد تا مهر ماه سالجارى مى باشد. 
وى افزود: با توجه به رشد دو برابرى ذخيره سازى بچه ميگو در 
سالجارى پيش بينى مى شود امسال ميزان توليد ميگو رشد چشمگيرى 

داشته باشد.
وى اظهار اميدوارى كرد، با احداث كانال جديد و انتقال آب از دريا 

و استفاده از سيستم هوادهى توليد خوبى در اين بخش داشته باشيم.
 50 تعداد  گذشته  سال  در  شد:  يادآور  گلستان  شيالت  مديركل 
ميليون قطعه پست الرو ذخيره سازى و 481 تن ميگو در سايت ميگوى 

گميشان توليد شده بود.
ميگوى  سايت  در  شده  ايجاد  اشتغالزايى  ميزان  به  اشاره  با  وى 
گميشان گفت: در اين سايت بطور مستقيم و غيرمستقيم بيش از 500 

نفر مشغول بكار شده اند.
مستقيم  بطور  بار  اولين  براى  امسال  كرد:  علوى خاطرنشان  قدس 
آب مورد نياز جهت ذخيره سازى از دريا وارد مجتمع شده و با احداث 
كانال بطول 12/5 كيلومتر آبرسانى به مجتمع پرورش ميگو راحتر انجام 

مى شود.

اولين نشريه رسمي گلستان 
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درختان مقدس
را  خود  تحصيالت  دميدف  سرگى 
مسكو  دولتى  دانشگاه  وتاريخ  اقتصاد  دردانشكده 
بپايان  شناسى)  مردم  (شعبه  م.و.لمونوسف  بنام 
ميرساند.دميدف ازسال 1959 تا اواسط دهه 1990 
درجمهورى تركمنستان شوروى زندگى وكارميكند.
انستيتوى  مردم شناسى  وى درسال 1959 درشعبه 
تاريخ فرهنگستان علوم تركمنستان شوروى استخدام 
درآنجا   1997 سال  پايان  تا  بالوقفه  شد،جاييكه 
كاركرد. دميدوف مولف هفت كتاب (پنچ مونوگرافى) 
وبيش از 350 مقاالت علمى درباره اعتقادات تركمن 
ها است. سرگى ميخايلويچ دميدوف بازنشسته است 
ناحيه  بروخووتس  منطقه  باتورين  روستاى  ودر 

كراسنودارزندگى ميكند.
مترجم
بى  موضوعات  ديگر  اى  پاره  همانند  درختان، 
نباتات وحيوانات تركمنستان،  جان طبيعت، جهان 
جاى مهمى را درافسانه ها و باورهاى تركمنها كه 
از دوران پيش از اسالم حفظ شدند، اشغال ميكنند.
بخشى ازآنها – بازتاب بازنمود ها وتصورات باستانى 
كشاورزان ده نشين ايرانى زبان آسياى مركزى دوره 
پيش از تركان است، كه نزد آنها كيش گياهان جاى 
ويژه اى را داشت (كافى است سيماى حامى فرهنگ 

كشاورزى بابا دايخان (1) را بخاطر بياوريم).
مقدم  كه  وفرهنگ  زندگى  عناصر  بسيارى 
نو  بصورتى  هستند  واتنيكى  قومى  برقشروسازند 
توسط مردمان ترك زبان درك شدند و بخشى ازاين 
عناصر را خود اين گروه قومى درخود گنجانده شد. 
بنحويكه حتى تصور درخت اساطيرى زندگى 

ايرانيان باستان بنام درخت حيات كه درآن هربرگى 
كه ظاهرو زوال ميابد مظهرانسان زنده برروى زمين 
بردارى ترك زبانى عمرآغاجى  بود، درشكل گرته 
(درخت زندگى) (2) دراسطوره شناسى تركمن وارد 

شد. 
طبق تصورات موهوم پرستانه مذكور، زنگ توى 
گوش هاى اين يا آن شخص آنگاه بوجود ميايد كه 
با مرگ كسى برگ مربوطه با نام او از شاخه هاى اين 
درخت كنده ميشود و به آرامى چرخش كنان سرراه 

برخوردن برگ با نام همنام آن روى زمين مى افتد.
طبعا، درختان، چه بلحاظ فرهنگى وچه جهان 
نباتات وحشى تركمنستان نقش مهمى در زندگى 
بمثابه  كشاورزى  درمناطق  بويژه  تركمنها،  روزمره 
مصالح  عنوان  به  وهمچنين  وحرارت  تغذيه  منبع 

ساختمانى بازى كردند وميكنند.
دراثرتحقيقى بزرگ « گياهان وحيوانات در افسانه 
ها وباورهاى تركمنها»، كه مولف اين سطور چندين 
سال پيش تدارك ديد، اما متاسفانه انتشار آن ممكن 
يافتند.  بازتاب  از بيست گونه  درخت  نشد، بيش 
بطورمختصر  كنونى  گفتمان  در  ما  را  ازآنها  برخى 

اشاره ميكنيم.
در گياهان موجود درنزد تركمنها درخت داغدان 
جاى ويژه اى را اشغال ميكند – درختى كه تنها در 
مناطق كوهستانى يافت ميشود وتا اندازه اى كمياب 
درخت  بعنوان  درخت  اين  علمى  درادبيات  است. 
شده  شناخته   (4) قفقازى  داغداغان  يا   (3) سنگى 

است. 
داغدان بويژه به دره ها وشكاف هاى كوه جاييكه 
ذخيره  باران  آب  سنگى  هاى  وشكاف  ها  درترك 
دريكى  بزرگ  است.مختومقلى  عالقمند  ميشوند 
از كوه حصار(5) در  از اشعارخود ضمن توصيف 
منطقه غاررى غاال تركمنستان، ازجمله اشاره ميكند 
كه آن - « بيلى داغدانلى» است، يعنى «كمرگاهش 

پراز درخت داغدان» است.
درخت  اين  هاى  چوب  غيرمعمولى  خاصيت 
نسبتا كم ارتفاع، كه بيشتراز چهار- پنچ متر نيست 
وداراى استحكام و ثبات فوق العاده دربرابر پوسيدگى 
است–  مدتها است كه توسط انسان گوشزد شده 

بود.
ازاين رو درخت داغدان، همپاى درخت آرچا 
سقف  حامل  چوبى  تير  بعنوان  اُرس)  درخت   )
درساخت وساز خانه ها وهمچنين در ساختن برخى 
لوازم خانگى براى استفاده طوالنى مدت بكارميرفت: 
مثال براى پايه هاى چوبى زين شتر(هاتاپ، خاتاپ: 
تركمنى)، دستگاه بافندگى (غيليچ : تركمنى)، دسته يا 

دستگيره سنگ آسياب دستى وغيره.
اما درميان صنايع دستى از درخت داغدان از زمان 
هاى ديرين طلسم چشم زخم بيشترين شهرت را پيدا 
كردند ، كه تحت همين نام از چوبى كه ازآن درست 

ميشوند معروف هستند.
سفيدى چشمى، كه نگاه را جذب ومانند زره 
و  ميكند  خنثى  خطرات»  از«  اورا  كه  است،  بدنى 
زمانى او خوب ونيك نيست، كه با گذشت ساليان 
ودهه ها  زرد وسپس قهوه اى شوند. درباره داغدان 
بعنوان طلسم محافظ درجنوب تركمنستان مورد زير 

رايج بود.
ساحرى (جاديُغوى) تصميم ميگيرد كه نيروى 
سحرآميز خود را نشان دهد و ديد كه شترى نزديك 
ميشود،ساحر نگاه خود را به او متمركز ميكند، به 
پيرامونيان خود اطمينان ميدهد كه شتر ازنگاه اش 
بايد برزمين بيفتد. اما شتر تنها مكث ميكند ونمى 
افتد. جادوگر از اين امر بسيار به شگفت ميايد، اما 
از  پايه چوبى درزين شتر  سپس معلوم ميشود كه 
چوب داغدان ساخته شده است.از نگاه جادوگربه 
پايه چوبى درزين شتر تركى درچوب بوجود ميآمد، 

اما حيوان آسيبى نديد.
 طلسم ها ى داغدان اشكال بسيار گوناگون را 
چرخ  شكل  كوچك،  كدوى  شكل  همانند:  دارند، 
،شكل قارچ، شكل شانه، شكل شاخ هاى نمادين 
لوله اى  ناى كوچك  قوچ (ُغچاق.تركمنى)، شكل 
نقش  تزيين  بعنوان  آنها  درباالى  وغيره.  توخالى 
ونگارهاى ساده كنده كارى ميشوند و دربيست – 
سى ساله اخيراين الگوها گاهى اوقات رنگ آميزى 

ميشوند.
اندازند،  مى  سينه  روى  را  ها  طلسم  اين  زنان 
دركودكان وبرخى پيرمردان آنها به كاله (6) دوخته 
ها  بردروازه  يا  منزل  ورودى  درب  روى  ميشوند. 

بعنوان طلسم تنها يك قطعه چوب داغدان ميتوان 
ديد.

براى استفاده درمقاصد جادويى داغدان درسنن 
ملى نام درخت مقدس ( كرامتلى آغاچ) را گرفت، 
 » آنرابه گروه  از مصاحبه شوندگان  برخى  هرچند 
درختان ناپاك ونجس (حرام آغاچ) منسوب داشتند 
كه كامال درارتباط با كاربرد خصوصيت داغدان عليه 

چشم « بد» و«ناپاك» قابل فهم است.
اينكه درخت آرچا (درخت  نكته شايان توجه 
اُرس)، كه با داغدان براساس خاصيت چوبى خود 
به  درطبيعت  كه  است  بخاطرآن  ميكند،  رقابت 
مراتب بيشتر مشاهده ميشود ( نايابى يكى ازشرايط 
بكارگيرى در سحر است) ومفتخر به موادى براى 

تبديل  شدن به طلسم نشد.
انتهاى  و  نوك  كه  است  جالب  حال  اين  با 
پانزده   – ده  كه  (اُرس)  آرچا  درختان  تيرهاى 
سانتيمتر برجسته تر از پايه استوانه اى جايگاه مقبره 
معروف سلطان سنجر درحوالى بايرام آلى هستند ( 
اثرمعمارى تاريخى سده دوازده ) درسالهاى شصت 
بارها  سطور  اين  نويسنده  كه  بطورى  بيست  سده 
شاهد بود، توسط ساكنين محلى كنده كارى شدند.                                                        
عقيده براين بود كه اين ذره هاى كنده شده وبرگرفته 
شده از مكان مقدس كه شامل مقبره مورد نظر است، 
به سردردها بسياركمك ميكنند. گاهى اوقات درخت 
با  درآميزه  تنهايى،بلكه  به  نه  اُرس)  (درخت  آرچا 
مكان مقدس، همچنين به موضوع پرستش بدل شده 
واقع  (اُرس)  آرچاى  درخت  با  مثال،  است.چنانكه 
دردويست مترباالتر از مكان مقدس شوالن در منطقه 
غاررى غاال روى داد. شاخه هاى اين درخت كامال 
با تكه پارچه هاى گره خورده نذرى، با كمان اسباب 
بازى،با گهواره و با ديگر مطالبات خاص از قديس 

پوشيده شده بودند.
ازجمله درختان مورد احترام درخت چناربزرگ 
زيبا است ، كه درطبيعت، شايد بازهم كمياب تراز 
درخت داغدان ديده ميشود وتنها آنجايى وجود دارد 
كه چشمه هاى هميشگى آب هست. عقيده براين 
است كه نيروى درختان چنار به نيروى افسونگرى 

مردم، كه توسط دشمنان تعقيب ميشوند درميايند. 
نشانه اين امرگويا برگ پنچ انگشتى چناراست، 
درختان  رو  است.ازاين  انسان  پنچه  آور  ياد  كه 
بعنوان مواد  نبايد سوزاند و  چنار راهمانند داغدان 
خاك  در  چنار  كرد.معروفترين  استفاده  سوختى 
تركمنستان درخت « هفت برادران» بشمارميرود كه 
در استراحتگاه كوهستانى شهرستان فيروزه در سى 

وپنچ كيلومترى عشق آباد است.
درخت باقى مانده ى منحصر بفردى، كه بيش 
از پانصد سال عمردارد واز هشت تنه تشكيل شده 
( يكى از تنه ها خشك واّره شده است) وموجب 
كه  شد  او  برادران  هفت  و  فيروزه  زيبايى  حماسه 
دليرانه ازخود دربرابرانبوهى از دشمنان دفاع كردند 

وسرانجام ناگزير شدند از نيرويى واالتر در خواست 
كمك كنند كه آنها را به چنار تنومندى با هشت تنه 

درهم ادغام شده تبديل كنند.
دردوران شوروى چنار« هفت برادران» يكى از 
نقاط تفريحى براى گردشگران متعددى شد كه به 
اينجا از سراسر شوروى مى آمدند.بسيارى افسانه ها 
با برخى درختان ديگرى كه درتركمنستان مشاهده 

ميشوند مرتبط هستند.
درختان درحال رشد درمكانهاى مقدس، صرف 
نظرازجنس آنها  مقدس بشمار ميروند.آنها را نبايد 
قطع ، سوزاند وشاخه هاى آنها را خرد كرد. مرتكب 
شدگان چنين اعمالى گويا مجازات سخت درانتظار 
است.به اين امربويژه پيشامدى، كه مولف اين سطور 
درآوريل  است.  مرتبط  آن شد  ناخواسته ى  شاهد 
همكاران  با  كه  افتاد  اتفاق  من  براى   1960 سال 
انستيتوى فيزيك آكادمى علوم تركمنستان به گردش 
به حوزچه آب گرم زيرزمينى  بهردِن  غار معروف 

منحصربفرد آن برويم.
كاميون  وراننده  ساله  چهل  آذربايجانى  مامد، 
با دونفرتركمن بومى درباره جنس درخت  نفربرما 
اهالى  ، كه نزد  برفرازمحل ورود غار  درحال رشد 
اطراف، بعنوان مكان مقدس « ُغوو– آتا» (غار- پدر.) 
معروف است، گفتگو ميكرد. او مدعى بود كه اين 
درخت انجير است. مامد درحال باال رفتن از درخت 
شاخه اى را شكست و بعنوان اثبات حقانيت خود 

آنرا نزد ما آورد.
روستاى  از  عبور  ضمن  بازگشت،  درراه  اما 
گؤكجه كه دردوازده كيلومترى عشق آباد، درجاده 

اى هموار كاميون نفربرما واژگون شد. بااين حال از 
هفده نفربه انضمام خود راننده، هيجكس بطورجدى 
آسيب نديد.هنگاميكه پس ازمدت زمانى ما با مامد 
درباره اين پيش آمد صحبت كرديم، او اذعان داشت 
كه معتقد است اتفاق پيش آمده كيفراعمال او است: 
او متوجه شده  ضمن شكستن شاخه اى كوچك، 
بود كه به ديگر شاخه ها ى اين درخت تكه پارچه 
هاى زائران گره خورده بودند و درنتيجه اين درخت 

همچنين مقدس بشمار ميايد.
مامد مرا مطمئن ساخت كه خيال دارد گوسفندى 
بعنوان قربانى جهت آمرزش قديس بياورد. همانطور 
كه مى بينيم، درختان درتصورات ملتها اغلب درنوع 
خود بعنوان نمونه اى از رابطه تنگاتنگ وبهم فشرده 
طبيعت وانسان عمل ميكنند.                                                      
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