
رمان «دايره سرخ»نوشته»عبدالرحمان اونق»از انتشارات»آموت» داستان 
پسرى به نام «حاجى مراد «است كه به خاطر جريان

كشته شدن پدرش توسط نيروهاى دولتى با مكر وحيله ،از آنها كينه اى 
ديرينه دارد و بر خالف نظر عموى خود «تويلى خان» در صدد گرفتن انتقام 
است. «جبار يك چشم» كه از «تويلى خان»، به خاطر مسايل پيش آمده در 
گذشته كينه به دل دارد و به دنبال فرصتى براى گرفتن انتقام مى باشد؛ سعى 
دارد «حاجى مراد» را در گروه خود بياورد و در اين بين «حاجى مراد» عاشق 
«ِجِرن «دختر جبار مى شود كه جبار درصدد است از اين موضوع به نفع 
خود استفاده كند، اما جريان فتح مرو و درگير شدن تركمن ها با نيروهاى 

دولتى،داستان را در مسير ديگرى قرار مى دهد و....
خوبى  به  دليل  همين  به  و  است  تركمن  يك  خود  داستان  نويسنده 
توانسته است خصلت ها و ويژگى هاى تركمن ها ، نحوه زندگى گروهى 
اين قوم، رسم ها و سنت هاى آنها را در البالى داستان بگنجاند و به فضا 
سازى خواننده كمك شايانى كند . صحبت فقط از رسم ها و ويژگى هاى 
يك قوم نيست بلكه؛ صحبت از خصوصياتى است كه جزيى از شخصيتهاى 
داستان شده اند، ويژگى هايى كه با پوست و خون آنها عجين گشته و از 
تركمنها مردان و زنانى آزاده و توانا ساخته است. نويسنده با كمك گرفتن 
از بيان همين رسوم و صفات ، مخاطب را در كل داستان هماهنگ با خود 
مى كند؛ يعنى خواننده با تركمن ها يك صدا مى شود و خواهان پيروزى 
آنهاست و در مقابل با ذكر ويزگى هاى نيروهاى دولتى و صفات شخصيتى 
آنها و داليلى كه آغازگر جنگ هستند ، خواننده در مقابل آنها قرار مى گيرد. 
گويى اين كتاب دادنامه اى عليه قشون ناصرى و حاكم وقت خراسان و 
همه مردمى است كه ندانسته قدم در اين راه گذاشته اند و اليته دفاعيه اى 

جانانه از اقوام تركمن است.
اين قوم در خالل داستان آورده شده  از جمله ويژگى هايى كه براى 
است مى توان به اين موارد اشاره كرد: اتحاد و يگپارچگى چه در مراسم 
شادى و چه در مراسم عزادارى ،زندگى بر پايه مشورت ومصلحت انديشى 
(صحرا خلق وخوى خودش را داره پسر جان؛ همه چيزش مشورتيه...)، 
مردى  و خوى جوان  و خلق  تركمن  توانايى جسمانى جوانان  و  آمادگى 
آنها كه در برگزارى جشن عروسى با انجام مسابقات به خوبى نمايش داده 
ميشود و همين جوانان پيروز مسابقات ،نقش آفرينان صحنه جنگ خواهند 
بود، پايبندى به اصول دين و ايمان ،در بيشتر قسمتهاى كتاب صحبت از 
برپايى نماز جماعت است و اولين مكانى كه بعد از حمله دشمن بازسازى 
ميشود؛ مسجد است و برپايى نماز جماعت كه نشان از اتحاد بين آنهاست.
پايبندى به اخالقيات ،(آنها ديدن ذبح دام را براى بچه ها نمى پسنديدند.مى 
گفتند :ديدن خون حيوانى كه دارند با آن زندگى ميكنند براى بچه ها شگون 
ندارد.)، صلح جويى و آرامش طلبى (ما كه حاضر بوديم زير بيرق ايران 
زندگى كنيم.در صلح وآرامش،هنوز هم هستيم. چرا بايد كمر به كشتار ما 
ببندند؟)، احترام به زنان تكه ها .بايد پذيرفت كه تمامى اين ويژگيها جزء 
خصلتهاى نيكوى انسانيست وهر مخاطبى با در نظر گرفتن اين موارد ،در 
ذهن به حمايت از تركمن ها در اين جنگ تحميل شده مى پردازد ونويسنده 

به هدف اصلى خود نزديكتر ميشود.
در مقابل ذكر اين ويژگى ها براى تركمن ها ؛»اونق»به خوبى و زيركانه 
آن  دولتى  نيروهاى  بين  در  موجود  فساد  وهمچنين  سركردگان  صفات 
در البه الى  و درست  ميكند  بازگو  تر  تمام  نحوى هر چه  به  را  روزگار 
و  ميشود  نوشته  در ذهن خواننده  آنها  عليه  دادنامه  كه  همين سطرهاست 
هرلحظه مخاطب انتظار پايانى خوش براى تركمن ها را مى كشد. ويژگى 
هايى همچون: سوء استفاده از احساسات مذهبى مردم . آنها ،قوم تركمن 
«كافر  ها  تركمن  كه  اند  كرده  تلقين  مردم  به  واينگونه  را»حرامى»مينامند 
اين قوم موجب ثواب و پاداش است چراكه؛ جنگ  «هستند وجنگ عليه 
فرماندهان جنگ،افرادى  كفايتى  بى  و  لياقتى  است.بى  كفر  برابر  در  ايمان 
دنبال تسويه حسابهاى شخصى  به  الدوله» كه  قوام  ميرزا» و  مانند «حمزه 
وهمچنين مقام و ثروت بيشتر هستند و در راه رسيدن به اهداف خود از هيچ 
گناهى ابا ندارند؛ چه آنجا كه براى اثبات قدرت و گرفتن انتقام از تركمن 
ها،اوبه هاى آنها را به آتش مى كشند؛ در برابر چشمان كودكانى كه حتى 
خود قوم تركمن، ديدن ذبح حيوانات را براى آنها نمى پسندد ،عزيزانشان 
را به گلوله و آتش مى كشند و چه آنجا كه هر يك درصدد بركنار كردن 
نيروهاى  از  نكردن  است.استفاده  هاى خود  به خواسته  رسيدن  و  ديگرى 
ناآزموده و بى  افراد  مانند»سرهنگ جبارى»و بكارگيرى  باتجربه و كارآمد 

تجربه براى جنگى عبث با تكيه بر ابزار ها و امكانات جنگى،عددم اتحاد و 
اعتماد متقابل در بين فرماندهان و دور شدن از هدف اصلى و درگير شدن 
در جريانى كه به راحتى ميتوانستند آن را حل كنند؛ اما فقط و فقط بخاطر 
اميال شخصى از برقرارى صلح با قوم تركمن خوددارى مى كنند كه همه 

نشان از فساد رايج در بين آنها نااليقى دولت و حاكمان آن ميباشد.
 ( پول كه دارند. قربانش برم توى اين مملكت حّالل تمام مشكالته.

سرباز خريدن كه هيچ، مقام هم مى شه خريد.)
(تاراج روستاييان وكاروانيان يعنى سرازير شدن پول به جيب فرماندهان 

و حاكمان...)
(اما اينها دتبال اين نيستند .اگر ارامش برقرار بشه به نفعشان نيست،نفع 

اينها در آشوبه..)
(شاه چه مى دونه قوام سربازهاى اصلى رو مى فروشه وبه جايش بين 

راه، سرباز اجير مى كنه...اونم از كجا؟)
(نگرانى من بيشتر از طرف حمزه ميرزاست كه به دنبال انتقام و كشتار 
همه ى تركمن هاست.خب اين يعنى غافل شدن از بازى بزرگيه كه شاه 

در سر داره..)
«قوام الدوله»و»حمزه ميرزا»، بخاطر نيل به اهداف كامال شخصى ،قدم 
متحد  و  ورزيده  هاى  آن؛تركمن  سر  يك  كه  ميگذارند  اى  مبارزه  راه  در 
هستند. افرادى كه به مصلحت و با فكر و انديشه.ميجنگند كه تسليم نشوند:
،با فكر وانديشه..طورى نجنگيم كه دشمن  (پس به مصلحت بجنگيم 
ميخواد آنگونه مى جنگيم كه خود مى خواهيم..) واين گونه جنگ تحميل 

شده را به نفع خود به پايان مى رسانند.
ميكنند و  ايفا  به خوبى  را  نيز هركدام نقش خود  داستان  شخصيتهاى 

همچنين اسامى شخصيتها نيز خالى از لطف نمى باشد.
نامش  معنى  از  كه  است وهماگونه  داستان  كل  داناى  «تويلى خان»كه 
هميشه  است)؛  آمده  دنيا  به  سرور  و  جشن  زمان  در  كه  (كسى  پيداست 
به دنبال صلح و ارامش است.»جبار يك چشم» فردى زورگو و ظالم كه 
همه چيز را از دايره همان يك چشم خود و به كوچكى فضاى ديدش مى 
بيند.»جرن» آهويى خرامان و آزاده كه نشان از زن تركمن با شهامت و توانا 
به  را  يكپارچگى  بر  مبنى  تكه  دو  ديدرينه  آرزوى  كه  مراد»  دارد.»حاجى 
واقعيت مى رساند.»اسن» با چشم هاى گرگى اش كه صفتى همچون گرگ 
دارد و گوياى اين نكته است كه دشمن هميشه در مقابل قرار نمى گيرد و 
گاهى عقده هاى درونى انسان را به دشمنى سرسخت تبديل مى كند در 
از  نشان  ميرزا»  براى «حمزه  روباه  به خود. صفت  افراد  نزديكترين  مقابل 
مكار بودن او براى انجام نقشه اى كه فقط نفع خودش در آن نهفته هست. 
واما؛»بردى كاكا» كه همانند پير طريقت اگرچه؛ بعد از مدتها لب به سخن 

مى گشايد اما نغزترين نكات را ياد آورى ميكند:
آسمان  تا  زمين  گويم  مى  من  كه  ماندن  زنده  آن  با  ماندن  زنده  (اين 

توفير داره)
نمى گم  باش؛  مبكنه. مواظب  تو غلبه  بر  بگيرى احساس  اگر  (خشم 
اما اجازه نده احساسات غضب تو  خشم نگيرى، خشم دست آدم نيست 

را احاطه كنه.)
دو شخصيت داستان»سرهنگ جبارى»و»جبار يك چشم» هر دو در ميان 
هم قطاران خود بيگانه هستند. گويا «اونق» با بكارگيرى اين دو شخصيت 
در ميان دوگروه متذكر مى شود كه حتى در اوج فساد و بى كفايتى نيروهاى 
دولتى، فردى مى تواند باشد كه انسانيت و وجدان را سرلوحه خود قرار 
داده و البته وظيفه شناس است و كابوسهاى پى در پى او از ابتداى داستان 
،سخن از ضمير آشفته اش دارد؛ كسى كه واقعيتها را آنگونه كه هست مى 
بيند و در تالش براى حل مسايل به بهترين نحو و كمترين خسارت و اشتباه 
است و البته تا آخرين لحظه نيز دست از مقاومت بر نمى دارد.اما در مقابل 
در بين قوم تركمن با صفات پسنديده نيز فردى مانند «جبار «حضور دارد كه 
بر خالف بقيه تكه ها به فكر منافع شخصى است و انسانيت خود را درگرو 
پول و كينه، به زير پا گذاشته و به آالمان و چپاول روى آورده و البته در 
اين راه از سازش با نيروهاى دولتى نيز روى گردان نيست. حتى اتحادش با 
ديگر افراد تركمن براى نيل به اهداف شخصى و چپاول است.و نكته جالب 

نام هاى دو شخصيت است ؛»جبار» و «جبارى».
اگرچه «اونق»با بكارگيرى كلمات گويش تركمنى در متن داستان،كلماتى 
اين  توضيح  براى  هاى خوب  پاورقى  البته  و  و..)  (اوبه،آالمان،تكه  مانند: 
فضا  شدن  تر  ملموس  به  آنها،  زندگى  مكان  و  نحوه  توصيف  و  كلمات 
قسمتهاى  در  پرش گويشى  اما  است؛  كرده  شايانى  توسط خواننده كمك 
اين  ديگر  ذكر  قابل  نكته  و  ميكند  ايجاد  ناهماهنگى  كمى  كتاب  مختلف 
است كه در ساختار نوشتارى داستان با درون مايه تاريخى ،نويسنده بايد در 
انتخاب كلمات دقت بااليى داشته باشد و ازبكاربردن اصطالحات يا كلمات 
كه  امروزى  اصطالحات  كند.چراكه؛  دورى  خود  نوشته  در  امروزى  رايج 
در گذشته كاربردى نداشته اند،مانند: (مخ او را زده بودند، تاكتيك حمله 
اى، باند بازى، كاناپه، عقده اى، غير قابل هضم) در اين اثر ديده مى شود 
و خواندن اين كلمات در چنين داستانى تا حدودى خواننده را از فضاى 
تاريخى قصه دور ميكند و گاهى اين حس به مخاطب دست مى دهد كه 

شخصيتها در آن دوره تاريخى زندگى نمى كرده اند.
با همه اين اوصاف نويسنده با دستمايه قرار دادن رويداد تاريخى «جنگ 
مرو» در دوران پادشاهى» ناصرالدين شاه و بكار گيرى شخصيتهاى حقيقى، 
مانند:»قوام الدوله» و «حمزه ميرزا» در كنار شخصيتهاى خيالى و ساختگى از 

با  و..  ، «جبار يك چشم»  «تويلى خان»   ،» مراد  مانند: «حاجى  ها  تركمن 
توجه به نقش تركمن ها در اين جنگ و تاثير آنها در پيامدهاى آن ؛ داستانى 
پر كشش و سرشار از حوادث و ماجراهاى پيچيده ساخنه و پرداخته كه با 
وارد كردن داستان عشق بين «حاجى مراد» و «جرن» و نجواهاى دو علشق 
به  لطافت خاصى  براى نجات و وصال،  در ضمير خود، تالشهاى آن دو 
روايت تاريخى خود بخشيده است و داستانى را بيان ميكند كه عالوه بر 
تاريخى  ارايه اطالعات  تاريخى و نكته هاى مبهم آن و  اتفاقات  بازگويى 
دارا  را  خواننده  توسط  خوانش  ادامه  براى  كافى  وجذابيت  كشش  مفيد 
ميباشد. و شايد بتوان گفت «عبدالرحمان اونق» دين خود را به قوم تركمن 

با اين كتاب ادا كرده است.
انتشارات»آموت»به  قيمت22500توسط  وبه  412صفحه  در  كتاب  اين 

چاپ رسيده است

ادبى  ژانر  نخواهيم  چه  و  بخواهيم  چه  را  رمان   
شود  مى  ترش  ساده  نيست.  ايران  در  اى  شده  بومى 
اينكه رمان ساخته و پرداخته دست و زبان ما نيست و 
يك كاالى وارداتى و البته از نوع غير لوكس به شمار 
مى رود. در تمامى سال هاى گذشته بر ادبيات ايران، 
رمان هيچ گاه به معناى كامل كلمه مسخر نويسندگان 
و  انديشه  سپهر  در  جهانش  جان  و  است  نبوده  ما 
البته كه حاصلش  كالمشان جاى نگرفته است و صد 
نيز اين بوده كه در رمان هميشه چند قدم از نوآورى 
هاى معمول و آنچه كه با خمير مايه آن مى توان ورز 
داد و ساخت، عقب تر بوده ايم و در بهترين حالت از 
منظر فرم و شيوه روايت مقلد و ادامه دهنده راه هاى 
پيموده شده و البته مورد پسندمان بوده ايم. راه پيموده 
شده كمى محتاط بارمان آورده است و پسندمان نيز ما 

را از تجربه تازه باز داشته است.
با اين حال تجربه و تالش براى خلق رمان بومى 
در كشور ما تالش ابترى نبوده است. مكتب هاى ادبى 
اصفهان و تبريز و جنوب در ايران همگى نمونه هاى 
خوبى از تالش ما براى كشف لحظات ناب و بكر و 
منحصر به فرد ايرانى در خلق رمان بوده است. لحظاتى 
كه تنها در بستر و قالب رمان امكان پذير و قابل تحقق 
است و تنها و تنها رمان نويسى را قالبى براى بيان اين 

لحظات بكر مى داند.

به  دليل  به  نيز  ايرانى  اقوام  ادبيات  مسير  اين  در 
تصوير كشيدن بسيارى از صحنه هاى ناب و غير قابل 
تجربه هاى  ناب  آميختگى طعم  نيز  و  تجربه عمومى 
انسانى در بستر طبيعت يكى از موفق ترين نمونه هاى 
كه  است  بوده  ايرانى  بومى  رمان  خلق  براى  تالش 
برخى از مهمترين نمونه هايش را مى شود در بيشينه 
ادبيات قوم تركمن در ايران دانست. قومى كه شايد از 
منظر كميت تعداد زيادى نويسنده تربيت نكرده باشد 
اما از منظر كيفيت برخى از قابل اعتنا ترين نمونه هاى 
ادبيات بومى واصيل ايرانى را كه سعى كرده قالب نوين 
نوشتن را مسخر خود كرده و به آن فرم تازه بدهد را 

مى شود در اين نوع از ادبيات جستجو كرد.
اين مساله زمانى از اهميت بيشترى برخوردار مى 
شود كه در پؤوهش هاى تاريخى به اين مساله برخورد 
مى كنيم كه منطقه تركمن صحرا در گذشته معاصر با 
وجود پيشينه قابل اعتناى خود، در دوران پهلوى حتى 
از داشتن نشريات نيز محروم بوده است و كمتر ابزار 
نگارش و نيز آثار مكتوب به آن راه پيدا مى كرده است 
با اين وجود در اين منطقه ادبيان و شاعران زيادى رشد 
و نمو پيدا كرده و حس تغزلى خود را در قالب شعر و 

داستان بلند به نمايش كشيده اند.
به  رمان «دايره سرخ» نوشته عبدالرحمن اونق كه 
تازگى از سوى نشر آموت منتشر شده است به گواه 
بازار  در  آن  از  گرفته  صورت  استقال  نيز  و  منتقدان 
كتاب يكى از خوش فرم ترين و مستحكم ترين رمان 
هاى  داشته  بر  تكيه  با  كه  است  فارسى  معاصر  هاى 
تاريخى قوم تركمن و در بستر نوين داستان نويسى به 
قلم نويسنده اى خلق شده كه تمامى توان ادبى خود 
را در سال هاى گذشته در ساخت و پرورش آثارى با 

پس زمينه بومى خود قرار داده است.

قوم  ميان  رابطه سياسى  به  داستان خود  اونق در   
تركمن و درباره ناصرى باز مى گردد. قصه تاريخى او 
از ماجراى تصميم ناصرالدين شاه براى لشكر كشى به 
مرو آغاز مى شود و واگذارى آن به والى خراسان كه 
روابط خصمانه اى با تركمنان دارد و البته تصميم دارد 
تا لشكر خود را از منطقه محل زيست آنها عبور دهد 
تا شايد به بهانه اى بتواند با آنها نيز تسويه حساب كند. 
قوم  استقامت  اميد  و  بيم  از  داستان روايتى است  اين 
تركمن براى مقابله با لشكر كه در نهايت نيز شكست 
خورده و مرزهاى شمال شرقى ايران را به سرحدات 

امروزى مى رساند.
اين رمان نيز مثل رمان هاى ديگر اونق پر از ماجرا 
تا آخر  را  اى است كه خوانندگان  پيچيده  و حوادث 
قصه با خود همراه مى كند به ويژه اينكه اونق به سبك 
ادبيات مردمان شمالى تبحر قالب توجهى در توصيف 
و به تصوير كشيدن صحنه هاى پر جنگ و جدال در 

داستان هايش دارد.
به  كه  خود  گفتگوهاى  معدود  از  يكى  در  وى 
انتخاب  بود ردباره  داده  انجام  اثر  اين  انتشار  مناسبت 
است  داشته  عنوان  خود  روايت  براى  تاريخى  بستر 
تاريخ به ذات خود موضوعى گزارش گونه است و در 
صحن زندگى اجتماعى مردم نمى گذرد اما در رمان ما 
سعى مى كنيم به اين گزارش جنبه اى تازه بدهيم و آن 
را در قالب يك قصه درباره زندگى و آداب و رسوم 
نيز  سرخ»  «دايره  رمان  خلق  اصلى  بن مايه  كنيم.  بيان 

همين موضوع است.
تركمن صحرا  در   1339 متولد  اونق  عبدالرحمان 
آثار  از  بعضى  سال هاست.  اين  مطرح  نويسندگان  از 
منتشر شده او عبارتند از قصه هاى تركمن (مجموعه 
داستان)- سورتيك(مجموعه داستان)- در عمق شبهاى 

تار (رمان نوجوان)- چوپان كوچك (رمان نوجوان)- 
راز خاير خوجه (رمان بزرگسال)- آواى صحرا (رمان 
سماجت  (رمانس)-  گوراوغلى  حماسه  بزرگسال)- 

(مجموعه داستان ترجمه از تركمنستان).
همچنين رمان رازخاير خوجه و آواى صحرا جايزه  
جشنواره معلم كشور را در سالهاى 81 و83 دريافت 
كردند و به سفارش شبكه 2 از روى كتاب سورتيك 

فيلم تلويزيونى نيز ساخته شد.

تير  يئلئنگ  نجي   -  ۱۳۳۱ مرادلي  خانمراد 
آيئنئنگ اُونونا تربت جام شهرينينگ يحيي آباد 
ايندي  دوٌنيأ  ماشغاالدا  آبرايلي  بير  اُوباسئندا 
اُونونگ قاقاسي آمان حان توٌركمنيستاندان گلن 
توٌركمنلردن دي. آمان حانئنگ قاقاسي غايرادان 
جه  يكه  همدمي  ليك  هميشه  اؤزوٌنينگ  گلنده 
هيلي  هر  دوتاري  اُول  باردي.  هم  دوتاري  بير 
قئنچئلئق بيلن گتيرمه لي بُولسادا اُوني حؤكمان 
تيركه  بيله  دوتار  اُول  سبابي  دي.  لي  گتيرمه 
شيپ و گيجه گوٌنديز واقتئني بيله گچيريأن اينگ 
بيرغُووي گؤريان يُولداشالرنئنگ بيري مشهور 
غارلي باغشئنئنگ يادگأرليگي دي. شول يكه جه 
دوتار انچمه يئلالپ دينگه ايكي آدامئنئنگ الينده 
ايكينينگ  اُول  يانگالنياردي.  تُويالردا  چالئنئپ، 
بيري خانمراد مرادلي نئنگ قاقاسي آمان خان و 
ينه ده بيري آغاسي عبدي خان دي. هُووا شول 
شُول  يانگالنيان  خانمراد  ياشاجئق  يئلالردا 
باشغا  ده  ينه  سالئپ  دينگ  واقتالر  كأ  هنگلره 
آستا  آستا-  اُول  ماشغولالنياردي.  زادالرا 
دبيرستاندا  سُونگالر  و  ده  مدرسه  اواللدئغئچا 
نقاشي چكِمك بيلن هوسلندي. اُونونگ ياني بيلن 
اوٌچ،  يؤنه  باشالدي.  ياساپ  مجسمه  نأچه  بير 

دؤرت يُولداشي بيلن قاقاسئنئنگ و آغاسئنئنگ 
ولين  سازالري  توٌركمن  جادئاليجي  چاليان 
اُونونگ اندامئني دئغالدئپ بير هيلي باشغچا بير 

تأسين لذتلر اُوندا تاپئلياردي.
اُول ايندي اييأم ييگريمي ياشاپ يؤرن ياش 
بير  هي  چااليماق  آلئپ  دوتاري  يؤنه  آدامدي 
بُولجاق زادمئقا. نأمه ده بُولسا اُول قاقاسئندان 
تارالرئني  آلئپ  الينه  دوتاري  رأگ  گيزلين 
قاقياردي يؤنه نأديپ سُورامالئقا. نأاديپ اِورنمه 

لي كأ؟ قاقاسي و آغاسئندن چكينيأردي.
يئلالپ داغي گزيپ يؤركأ  بير  اُول   شيديپ 
آخئر بير گٌون اُول دوتاري پاتدئق - سوتدوق 
اديپ اُوتئرقا قاقاسي اُوني گؤردي. آنا شُوندان 
توتمالي  نأديپ  دوتاري  اُونگا  قاقاسي  سُونگ 
ديپ  اوره  آستادان  آستا-  قاقمالئني  نأديپ 

باشالدي.
گوٌنديزي  و  سي  گيجه  حانمرادئنگ  ايندي 
طاراپ  دوتارا  تاپسا  واقت  هاچان  اُول  يُوقدي 

ائلغاردي....
چالماغئندن  دوتار  يئل  دؤرت  اوٌچ،  اُونونگ 
مشهد  و  جام  تربت  اهلي  يؤنه  گچدي 
هم  اُول  باردي  دوتار  جه  يكه  توٌركمنلرينده 

اُوني  دوتاردي.  شول  غاالن  يادگارليك  دينگه 
بُوالنُوقدي.  اكيديپ  بويان  اُويان-  واقت  هيچ 
پارس  جامئنگ  تربت  پيكيرلرده  و  اُوي  شيله 
پرده  يدي  كيچيرأك  بير  دوغانالرمئزئنگ 
دن  پرده  يدي  اُوني  تاپدي  ايدأپ  دوتارئني 
اُون اوٌچ پردأ گچيردي يؤنه ولين اُول توٌركمن 
چئقمادي.  اُوندان  واقت  هيچ  سسي  دوتارنئنگ 

كؤنه  شول  اؤزي  آخئر  اُول  يؤركأ  شيديپ 
بير  بيلن  ازبرچيليگي  اؤز  اديپ  اوٌلگي  دوتاري 

آراستا توٌركمن دوتارئني بجردي.
يئلدا  نأچه  بير  اُول  غئسغاسي  سؤزوٌنگ 
نأچه  بير  ياسادي.  دوتار  غُووئراق  اُوتوزدان 
دوتار  موغتونا  اُوالرا  يتيشديريپ  شأگيرت 
بريپ اوغرادي. دوتاري چالئپ بيلجك تاالنتلي 
اُوغالن گؤرسه اُونگا دوتار بجه ريپ بريأردي.

كأميل  گچن  بأشدن  اللي  ياشي  ايندي  اُول 
آدام. يؤنه ولين كيچي گؤوين يوٌره گي آراستا 
ائنسان.   عاجايئپ  بير  يأن  بيلمه  منليگي  من 
بير خوداي  بير حالئپا گؤرمأن اؤزي  اُول هيچ 
تاراپئن بير اوستاد حؤكموٌنده بيزينگ آرامئزدا 

اهلي توٌركمنلره بير اولي غووانايمالي ائنسان.
بيلن  ازبرليك  سازلرئني  چاليان  اُونونگ 
زادئنا  مادي  بير  دوٌنيأنينگ  آدام  باشاريان 
عؤمروٌني  دينگه  برمأن  گؤوين  واقت  هيچ 

توٌركمنچيليك اوغروندا خئذمات اديپ يؤر.
جامدا  تربت  حأضير  شأگيرتلري  اُونونگ 
غالم   » آالن  تاغلئم  اُوندان  باريار  ليپ  كؤپه 
باغشي»- « غفور باغشي»- « رضا باغشي» و 

ينه تأزه اؤسٌوپ گليأن ياشالر.

3 توٌرکمن صاحئپاتوٌرکمن صاحئپا    
   غـُوشــغو ال غـُوشــغو ال رر   

   عئشقئنگ اؤلچه گی

سنگ عئشقئنگدا اولالنماغا
ايکی دوٌنيأ دم گتيريأن

                          ينه دارئغيان، دميگيأن
                      کم گتيريأن، کم گتيريأن

سؤيگيمينگ پأکليگنه شايات
يئلدئزدان آدام گتيريأن

                    سوٌيشه ده اکيأن سانگا
                    اُونگا آيدان غوم گتيريأن

گوٌلوٌنگ ايسی چوٌمسه نأزه
يوٌز پريشته اِم گتيريأن

                  بو گوٌرروٌنگ لردن ِگِچيلی
                 من عئشقئنگدا کم گتيريأن

حاجی مئراد آق
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تربت جام تٌورکمنلرنينگ هوٌنأرمندي

در باره رمان «دايره سرخ» نوشته عبدالرحمن اونق

يازان: احمد ساالري نيا

عشق در بستر تاريخ
سحر دهقانی

به بلنداي آواي ايل
حميد نورشمسي

 (مجله پنجره)


