
منصور آق - هر سال عيد قربان مصادف با 
اعزام كاروان هاى حج و زيارت خانه خدا توسط 
صحرا  تركمن  سنت  اهل  جمله  از  و  مسلمانان 
فرهنگ  در  حج  به  رفتن  و  شدن  حاجى  است. 
تركمن مصادف است با جشن و سرور. اما امسال 
فاجعه  بروز  علت  به  گذشته  هاى  سال  برخالف 
انسانى در صحراى منا، حج و عيد قربان تركمن 

صحرا و ايران، رنگ خون، ماتم و عزا گرفت!
عيد  ايرانى،  حجاج  از  مفقود  و  شهيد   464
امسال را به عزاى عمومى مردم ايران تبديل كرد. 
معظم  مقام  كه  بود  حدى  به  فاجعه  اين  عظمت 

رهبرى 3 روز عزاى عمومى اعالم كردند.
گنبدكاووس  به ويژه  تركمن صحرا و  اما در 
وضع اسف بارتر بود. 2 كاروانى كه با قريب به 50 
بيشترين تعداد شهدا و مفقودين  شهيد و مفقود، 
زبان  تركمن  سنت  اهل  كاروان  شد؛  متحمل  را 
نظرخانواده  تنها  نه  فاجعه  اين  بود.  گنبدكاووس 
هاى حاجيان حاضر در سرزمين وحى، بلكه تمام 
نمود، غم  به خود معطوف  را  ايران  تركمن هاى 
از دست دادن حاجيان تركمن و اهل سنت، تنها 
جامعه تركمن هاى گنبد و تركمن صحرا را عزادار 
نكرد بلكه دوستان اهل تشيع نيز در كنار تركمن 
ها، با هم دلى و احساسى مشترك، غرق در حزن 

و اندوه شدند.
عيد قربان سال 1394 بدون ترديد تلخ ترين 
و غم بارترين عيد تاريخ تركمن صحرا بوده و در 

حافظه تاريخى اين منطقه ثبت خواهد شد. 
امسال  به ويژه گنبدكاووس  تركمن صحرا و 
عيد نداشت. همه مردم، از كوچك و بزرگ، پير 
و  سنى  و  شيعه  غيرتركمن،  و  تركمن  جوان،  و 
ديد  كردند.  تجربه  را  خود  عيد  ترين  تلخ   .  .  .
هاى  تجمع  به  را  خود  جاى  عيد  بازديدهاى  و 
محفلى براى شنيدن خبرهاى جديد و اميدبخش 

غير  و  رسمى  اخبار  لحظه  به  لحظه  مردم  داد. 
رسمى را تعقيب مى كردند. خانواده هاى حجاج 
براى  و  بودند  اميد  روزنه  ترين  كوچك  منتظر 
گرفتن خبرهاى جديد به هر وسيله و دستاويزى 
متوسل مى شدند ولى افسوس و صد افسوس . . . 
بزرگ  نقشى  مجازى  هاى  گروه  بين  اين  در 
فيلم  و  تصاوير  اخبار،  انتقال  و  اطالع رسانى  در 
ايفا  تركمن  و  ايرانى  حاجيان  و  منا  فاجعه  هاى 
نمود. البته طبيعى است در رويدادى چنين بزرگ 
ضد  مواقع  برخى  در  منتشره  اخبار  گسترده،  و 
مبنى  شايعاتى  نيز  مواقع  برخى  و  بود  نقيص  و 
برخى  شدن  پيدا  يا  و  شدن  زخمى  شهادت،  بر 
نقش  وجود  اين  تمام  با  شد.  مى  منتشر  حجاج 
شدن  خارج  و  مجازى  هاى  گروه  رسانى  اطالع 
انحصار خبر از رسانه هاى رسمى كشورها، انكار 
ناپذير است و اين واقعه به عينه آن را اثبات نمود.
بازگشت حاجيان كه همه ساله با شور و شعف 
امسال صحنه هاى  بود؛  و شادى و جشن همراه 
تراژديك و غم بارى را رقم زد. تمام حاجيان، اعم 
نداده،  از شيعه و سنى، شهيد داده و حتى شهيد 
همه و همه با گريه و زارى از پلكان هواپيماهاى 

سعودى پياده مى شدند.
وزارت  مسئولين  مكرر  هاى  توصيه  عليرغم 
از  پرهيز  و  احتياط  رعايت  بر  مبنى  بهداشت 
روبوسى با حجاج به علت احتمال شيوع ويروس 
كرونا، حجاج عزيز و خانواده هايشان كه به شدت 
از فاجعه منا متأثر و متألم شده بودند؛ بدون هيچ 

مالحظه اى در آغوش هم زار زار مى گريستند.
بازگشت  در  انسانى  بكر  هاى  صحنه  خلق 
اين  در  خوشبختانه  كه  گلستانى  شيعه  حجاج 
در  بودند؛  شده  متحمل  را  آسيب  كمترين  حادثه 
هم دردى با خانواده هاى حاجيان اهل سنت، مثال 
بستگى  اوج هم  و  فاجعه  از عمق  نشان  زدنى و 

درونى حجاج شيعى براى حجاج تركمن و اهل 
سنت بود!

صحنه بازگشت حاجيانى كه پس از سال ها 
انتظار و با هزاران شور و شعف و اميد، به همراه 
همسران خود به حج مشرف شده بودند؛ و اينك 
بدون شوهران و زنان خود قدم بر خاك پاك ميهن 
همراه  به  را  اندوه  و  حزن  نهايت  گذاشتند؛  مى 

داشت. 
حاجيان  جاى  به  كه  هايى  خانواده  مشاهده 
خود، تنها ساك و چمدان عزيزان خود را تحويل 
مى گرفتند و صحنه در آغوش گرفتن ساك ها به 
.  به شدت   .  . جاى پدر، مادر، برادر، خواهر و 
دردناك و غيرقابل وصف بود. تمام حاضرين در 
فرودگاه، حتى بدون هيچ وابستگى نسبى يا سببى 
تاب  ها  اين صحنه  ديدن  با  مفقودان،  و  با شهدا 

تحمل را از كف داده و هاى هاى مى گريستند.
گذشت  از  پس  يادداشت  اين  نوشتن  حتى 
چندين روز از فاجعه، يكى از سخت ترين نوشته 
هاى دوران 30 ساله روزنامه نگارى من بود. يافتن 
و چيدن واژه هاى مناسب برايم دشوار و سخت 
فاجعه و  با ديدن عكس ها و تصاوير  بود.  شده 
صحنه هاى استقبال از حجاج، غمى عظيم بر دلم 

سنگينى كرده و ذهنم يارى نمى كرد.
و آخرين كالم در هر مصيبتى كالم خداوند 
است كه مى فرمايند؛ همه از خداييم و به سوى او 
باز مى گرديم و هيچ مصيبتى اتفاق نمى افتد مگر 

بدون اذن خداوند!
تمام  و  خود  دردى  هم  و  تسليت  ابراز  با 
جامعه  و  عكاسان  خبرنگاران،  نگاران،  روزنامه 
با  صحرا  تركمن  و  گلستان  استان  اى  رسانه 
بازماندگان و خانواده هاى يكايك شهداى فاجعه 
منا، براى همه آنان صبرى عظيم از خداوند متعال 

خواستارم.

تركمن صحرا در روز عيد قربان گريست 

تلخ ترين عيد تاريخ تركمن صحرا
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جناب آقاي حاج عبدالجبار ولى پور
با قلبى آكنده از غم و اندوه، شهادت همسر وفادارتان حاجيه خانم 
سارا گل شيروانى را در واقعه اسفبار منا تسليت گفته، اميدواريم 
خداوند متعال در تحمل اين ضايعه بزرگ، شما را يارى فرمايد. 

حاج پيخى موحد - آق قال

حاجى قربان طريك ـ آرى تركمن صحرا 
پاس  به  كه همه  در روزى  آن هم  بازهم گريست 
روز بزرگ عيد قربان بايد جشن مى گرفتيم . همه 
براى خالق خود در جاى جاى تركمن صحرا قربانى 
انگار قرار بود در كنار خانه خالق  مى كردند ولى 
جز  قربان  عيد  روز  شايد  بدهيم.  قربانى  نيز  خود 
معدود روزهاى سال  ماست كه همه با اندك داشته 
هايمان جشن مى گيريم. فرقى ندارد  غنى و فقير 
. آرى  باشيم  نبود همه شاد  امسال قرار  انگار  ولى 
تقدير اينگونه رقم خورد  نزديك به 50 نفر از انسان 
هاى شريف ما با دلى پاك و هزاران آرزو كه قرار 
ترين  پاك  به عنوان  را  بود آب زالل چشمه زمزم 
سوغات براى مردم خود بياورند خودشان به علت  
فقدان آب به ديار باقى شتافتند .  يكى از دوستان 
تعريف مى كرد : آن روز صبح كه بيدار شديم خود 
را براى مراسم رمى جمرات آماده مى كرديم مدير 
رفته  جمرات  محل  به  صبح  اول  خودش  كاروان 
اند  كرده  اعالم  كه  پيچيد  كاروان  در  خبرى  بود 
ما  نرود  جمرات  به  كسى  صبح  ونيم  ده  تا  امروز 
قصد  دوستان  از  بعضى  نه؟  يا  برويم  بوديم  مانده 
قرار  آخر  سر  ماندن  قصد  ديگران  و  داشتند  رفتن 
انبوهى  جمعيت  شديم  خيابان  وارد  شد.  رفتن  به 
ديگر دوستان  و  به همراه خانم  كرديم  را مشاهده 
مسير را مى پيموديم. لحظه به لحظه بر تعداد افراد 
وارد  ما  به  چهار جهت  از  فشار   . شد  مى  افزوده 
مى شد نيم ساعت يك سانت يك سانت حركت 
پايم  از  بارها دمپايم  نبود.  ناى تحمل  كرديم ديگر 
خارج شد ولى به زور بدون ديدن آنها را پيدا كردم 
قسمت باالى احرامم از تنم افتاد تشنگى شديد بر 
من غالب شد ولى خبرى از آب نبود به آخر خط 
در  كردم  بخشش  طلب  خداوند  از  بودم.  رسيده 
يك لحظه به ياد فرزندانم افتادم. مرگ ديگر كامال 
نفس  براى  هوايى  هيچ  ديگر  بود.  آمده  سراغم  به 
كشيدن نبود. ضربه سنگينى به بغل من زده شد به 
دوستانم گفتم يكى از اين سياه ها ضربه سهمگينى 
به من زد آنها گفتند ما زديم داشتى بيهوش ميشدى.  
خواستيم به هوش بيايى آن لحظه، لحظه مرگ من 
بود ولى دوستان مرا نجات داده بودند دقايقى بعد 
دوستانم را ميديدم كه همچون برگ خزان به زمين 
مى افتادند. ناى كمك كردنشان را هرگز نداشتم. به 
ناگاه خود نيز افتادم يادم نميايد نيم ساعت بود و 
شايد يك ساعت بود كه از هوش رفته بودم. چشم 
روبرو شدم.  زيادى  هاى  با جنازه  كردم  باز  كه  را 
كردم  حركت  ها  جنازه  روى  از  وپا  دست  چهار 
آشنايانم  از  ناله زن ومردى را شنيدم كه  كنارم  در 
ناى كمك  هم  باز  داشتند.  التماس كمك  و  بودند 
گوشه  به  را  خود  تالش  تمام  با  نداشتم  را  كردن 
اى رساندم. هنوز هم نگاه هاى ملتمسانه آشناهايم 

از جلوى چشمانم نمى رود. آرى من شاهد مرگ 
بهترين عزيزانم بودم و از دستم هيچ كارى برنمى 
آمد. بارها اين صحنه عذابم داده است ولى افسوس 
كه نميتوانستم كارى بكنم به كمك سه سياه پوست 
از مهلكه نجات يافتم يكى از اين سياه ها كمى آب 
به من داد. با نوشيدن كمى آب خودم را باز يافتم 
.فقط به فكر سنگ انداختن به شيطان بودم راه خود 
را ادامه دادم 2 ساعت طول كشيد با هزاران زحمت 
و تشنه و درمانده خودم را به جمرات رساندم و 7 
سنگ خود را پرتاب نمودم. دوباره مسير برگشت 
را پيش گرفتم. هيچ آشنايى را نمى ديدم حتى يك 
ايرانى هم نبود ديگر همه چيز را گم كرده بودم. تازه 
به خودم آمدم  و يادم آمد امروز چه بر من گذشته 
را   عزيزانم  تا شايد  آن چادر  به  اين چادر  از  بود. 
زنده بيابم ولى خود گم شده بودم. با هزاران مشقت 
در هنگام شب چادرخودمان را پيدا كردم. همه از 

آمدنم مى گريستند و خانمم از همه بيشتر .
 اما آن  شب در تركمن صحرا در گروه هاى 
مجازى خبرها بوى فاجعه ميداد تماس هاى مردم به 
سمت عربستان بود. تا اندك خبرى از حاجيانشان 
بگيرند. پشت خط يا كسى جواب نمى داد يا كسى 
 . نداشت  خوبى  هاى  خبر  داد  مى  جواب  كه  هم 
اولين گروه از اسامى اعالم شد. نور محمد مختوم 
حاجى  روستاى  كوش  سخت  دهيار  همان  نژاد 
قوشان كه در روز مراسم جشن ساليانه بزرگداشت 
مختوم قلى در زادگاهش اولين نفرى بود كه با روى 
ليست  در  اسمش  گفت.  مى  آمد  ما خوش  به  باز 
اوليه بود با دوستان ساكن حاجى قوشان تماس مى 
گوشى  است  زنده  نورچى  گويد  مى  يكى  گيريم 
اش را جواب داده است  و ديگرى مى گويد فقط 
اهالى روستا جواب گوشى اش را ميدهد  از  يكى 
او هم با بغض و گريه مى گويد همه حاجى هاى 
ماندم  زنده  تنها  من  فقط  و  كردند  فوت  روستا 
هنوز نميدانيم كدام يك از حرف هاى دوستانمان 
روستاى  از  ديگر  دردناك  هاى  خبر  كنيم.  باور  را 
قورچاى مى رسد ولى دامنه اين خبرهاى بد تمام 
سوم  و  دوم  .روز  ميگيرد  را  صحرا  تركمن  شعاع 
عيد هم مى گذرد و بر آمار درگذشتگان افزوده مى 
شود شايعات دوست دارد فقط فاز منفى بروند و 
اكثرا هم اين شايعات منفى رنگ واقعيت پيدا مى 
خانم  صحرا  تركمن  زن  شير  و  پدرى  استاد  كند. 
شايعات  صدر  در  تركمن  بندر  فرماندار  نازقليچى 
قرار مى گيرند. بيشتر از مرگ اين عزيزان شايعات 
كس  هيچ  شكند  مى  را  صحرا  تركمن  مردم  كمر 
كه  خبرى  هر  بشنود  مكه  از  خبرى  ندارد  دوست 
مى آيد نشان از ياس و نااميدى است. چند عكس 
از حضور حاجيان در تلگرام مى چرخد و در يكى 
از عكس ها خانمى با لباس تركمنى ديده مى شود. 

رويم  مى  عكس  اصلى  صاحب  خانواده  سراغ  به 
آنها هم دم درب نگران و مضطرب منتظر ما بودند 
خودمان را معرفى ميكنيم و مى گويم اين دوستمان 
از نزديكان خانم خديجه خرمالى است كه در گوشه 
اين عكس كه برادرتان ايستاده در قاب عكس جاى 
نيز گم شده  من  برادرم  ميگويد  قارى  آقاى  گرفته 
بود او با ما از بيمارستان مكه ديشب تماس گرفته 
با برادرش تماس دوباره ميگيرد و ما با حاجى  او 
در بيمارستان صحبت مى كنيم.  او مى گويد حادثه 
وحشتناكى بود و اين عكس متعلق به قبل از حادثه 
بوده و من هم زخمى شدم و خبرى از آشنايان شما 
ندارم اندك بارقه اميد نيز رنگ مرگ مى گيرد. اين 
نمونه اى از بى خبرى و درماندگى خانواده هايى كه 
براى آمدن حاجيانشان قرار بود جشن بگيرند مى 
باشد. اولين گروه از حاجيان با قامتى شكسته وارد 
فرودگاه گرگان مى شوند. چهره هاى مضطرب و 
اشك هاى پر از غم محوطه فرودگاه گرگان را فرا 
مى گيرد پدرى نميداند چگونه به فرزندانش بگويد 
كه مادرشان را از دست دادند و مادرى كه نميداند 
مواجهه  شدند  يتيم  ديگر  كه  فرزندانى  با  چگونه 

شود .
تو  آرى  برادرم  كن  گريه  خواهرم  كن  گريه 
مادرت  هم  و  دادى  از دست  را  پدرت  هم  امروز 
پيام  نوازند  مى  ها  بچه  امروز سوتى  ،گريه كن  را 
كن  گريه  آرى   . نيست  حجاج  بازگشت  شادمانه 
نه  و  شده  تبديل  گريه  به  امروز  تو  سوت  صداى 
تنها دوستانت بلكه تمامى اهالى روستايت با صداى 
گريه ات همصدا خواهند شد. ديگر همه از مرگ 
حاجيانى خبر ميدهند كه ليستشان در بين مفقودين 
بود حاال آمار فوتى ها بسته مى شود و حدود 50 
نفر از عزيزان ما در ليست فوت شدگان حادثه منا 
فرودگاه  وارد  ديگر  هواپيمايى  گيرند.   مى  قرار 
آراسته،  زنان  و  مردان  به جاى  و  مى شود  گرگان 
تابوت هايشان را پياده ميكند. شهر ها و روستا ها 
اى  قهوه  تابوت هاى  دوباره رنگ غم مى گيرد و 
دوباره  آرى   . گيرد  قرار مى  مردان  بر دوش  رنگ 
تركمن صحرا ميگريد . گريه كن برادرم گريه كن 
خواهرم كه جز گريه چيز ديگرى تو را تسلى نمى 

دهد .
ناده يين آغالماسام 

يوره گيم داش كى دأل 
ياراسيز چولده ياتان ألش كى دال 
يوره گيم آخ گره گيم نيره ده سن ؟

 نيره ده سن ؟
(ت. م. ايازى (غريب )


