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مرجان به ترانهای غمانگیز عالقه داشت .شعری از یک حاجی
واقعی که در بندرترکمن بر سر زبانها افتاده بود ،مردی که
قبل از سفر حج به او الهام ميشود که برنخواهد گشت و شعری
مينویسد و آن را در گوشه ای از خانه پنهان ميکند .موقع رفتن هم
به خانوادهاش ميگوید من آنجا ميمیرم ،ناراحت نشوید

بدهم حتمــاً انجام ميداد .حتی ميتوانســت
پدرم را راضی کند.
«مرجان در تحصیل هم جدی بود او در رشته
تربیت کودکان استثنایی در تهران قبول شده
بود ولی پدر فوت ميکند و مادرم نميخواست
دخترانش را جای دور بفرستد .مرجان هم برای
تحصیل در رشته علوم تربیتی شاخه مدیریت
و برنامه ریزی در ساری ثبت نام کرد .همزمان
با ساری کالس های قرآن و کامپیوتر ميرفت
و همیشــه احساس ميکرد نیاز دارد که به روز
باشد و یاد بگیرد».
عروسی که فرزند شد
مرجان درآخرین ســال تحصیالتــش ازدواج
ميکند منیژه ميگوید :خانواده شوهرش او را
بسیار دوست داشــتند ،مادرشوهرش هرکاری
داشت مرجان باید کنارش باشد .مادرشوهرش
به چشــم عروس به او نگاه نميکرد و به چشم
یک دختر او را ميدید .اکنون هم مادرشوهرش
نميگوید عروســم ميگوید دخترم را از دست
دادم .مرجــان هــم نميگفــت مادرشــوهرم
ميگفــت «اجکه» یعنی عمــه .به گفته منیژه
ترکمن ها مــادر را فقط به مادر ميگویند بعد
از مادر ،عمــه را نزدیک ميدانند و مرجان هم
به مادرشــوهرش ميگفت عمه که نزدیکی را
نشان ميداد.
بخشدار سه ساله
در کنار همین آرامش خانوادگی مرجان با اینکه
فرزند داشت تصمیم ميگیرد از تحصیالت خود
اســتفاده برد و کار کند .بعد از اینکه در ســال
 81امتحان ميدهد در اســتانداری استخدام و
یکسال بعد به عنوان بخشدار انتخاب ميشود
و بــه اعتقاد منیــژه چــون زن توانمندی بود
نزدیک سه سال بخشدار ماند .منیژه ميگوید:
همان موقع در شــورای حل اختالف هم عضو
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نميشد و مشکالت را با توجه به توانمندی که داشت با برنامه ریزی و از
راه قانونی و منطقی حل ميکرد .خصوصیت خوب او این بود که همیشه
دفتر یادداشتی داشت و تمام برنامه هایش را مينوشت در نتیجه کارها
را فراموش نميکرد .از همدلی مرجان با خانواده شوهرش هم آقای کر
تعریف ميکند .فرماندار بندرترکمن یک بار گفته بود من و مادرشوهرم
همســايه هســتيم .بنابراين از سوي او حمايت ميشــوم .مادرشوهر و
پدرشــوهرم بسيار خوب و تحصيلكرده هســتند .با من خيلي همراهي
ميكنند .آقای کر هم همین را ميگوید :مادرم ،پدرم ،خواهران و همه
خانواده همیشه و همه حال از روی عالقه پشتیبان مرجان بودند .مادرم
مرجان را خیلی دوست داشت و مرجان هم برای خانواده احترام زیادی
قائل بود .آنها بعد از فرماندار شــدن مرجان در پخت و پز ،رسیدگی به
بچهها و امورات زندگی به مرجان کمک ميکردند .مرجان هم خیالش از
بابت بچهها راحت بود که در نبود او و در زمان سفرهایش مواظب بچهها
هســتند .حتی در ماه رمضان هم سحری را خانه مادرم آماده ميکردند
و مرجان ميتوانست به وظایفش عمل کند و روزهای جمعه به کارهاي
خانه و درس بچه ها رسیدگی ميكرد .خانواده همیشه نگران سفرهای
زیــادی بود که مرجان مجبور بود برود اما در جایی که انتظار حادثه ای
را نميدادند؛ یعنی در سفر مکه جان خود را از دست داد 9 .ماه از بستن
چمدانها و آخرین خداحافظی ميگذرد و آقای کر به یاد همسرش یک
جمله ميگوید« :قدر همه چیز را ميدانست».

فرمانداری که در خانهاش همسر و مادری نمونه بود

ــز را ميدانست

خواهرم در زمان
بخشداری
امتحان خود را پس داده بود
و کسی نميتوانست بگوید که
توانا نیست .سرانجام هم با
حمایتهای دولت و استاندار
 31فروردینماه  93مخالفان
هم در معارفه وی شرکت
کردند .با فرماندار شدن او
فعالیت ها و سطح اجتماعی
زنان بندرترکمن هم باال رفت
و اکنون خیلی ها ميخواهند
فرماندار شوند .خانم ها حاال
به این یقین رسیدند که از
پس کارهای بزرگ هم
برميآیند انگار مرجان
فانوس راهشان بود که دیگر
خاموش نخواهد شد

دیگر نتوانست در شورا کار کند اما قصد داشت
کارشناســی ارشد رشــته حقوق را بعد از سفر
حج شروع نماید.
یک زن فرماندار ميشود
در سال  92و در دولت یازدهم یکی از آشنایان
به منیــژه ميگویــد« :خواهــرت ميخواهد
فرماندار شــود البته سرپرســت اســت وقتی
فرماندار انتخــاب شــود او را برميدارند ».اما
منیژه یادش ميآیــد آن زمانی هم که مرجان
بخشــدار شــد ميگفتند موقت است آدم پیدا
نکردند خانم نازقلیچی را گذاشتند .ولی با همه
حرف و حدیث ها  3سال بخشدار شد و کسی
را جایش نیاوردند.
مخالفــان فرماندار شــدن او حتی اذعان کرده
بودنــد که از حجاب و اخــاق نازقلیچی هیچ
ایرادی نميتوان گرفت .به گفته منیژه حجابش
همیشه کامل بود .از وقتی که از سال  90مکه
رفته بود همیشــه یک روســری سفید سرش
ميکــرد و یک چارقــد ترکمنی هــم رویش
ميانداخت.
بــه گفته منیژه آنها ميگفتند امکان ندارد یک
زن فرماندار شود اما هیچ کدام نگفتند که لیاقت
ندارد و نباید فرماندار شــود فقط ميگفتند او
زن اســت و یک زن نباید فرماندار شود .حتی
گفته بودنــد چطور با یک خانــم فرماندار در
یک خودرو بنشــينيم و جایی برویم .استاندار
هم که همیشه ازفرمانداری نازقلیچی حمایت
ميکــرد پاســخ داده بود در خــودرو دیگری
بنشــينيد .منیژه ميگویــد :خواهرم در زمان
بخشداری امتحان خود را پس داده بود و کسی
نميتوانست بگوید که توانا نیست .سرانجام هم
با حمایتهای دولت و استاندار  31فروردینماه
 93مخالفان هم در معارفه وی شرکت کردند.
با فرماندار شدن او فعالیتها و سطح اجتماعی
زنان بندرترکمن هــم باال رفت و اکنون خیلی
ها ميخواهند فرماندار شــوند .خانم ها حاال به
این یقین رسیدند که از پس کارهای بزرگ هم
برميآیند انگار مرجان فانوس راهشــان بود که
دیگر خاموش نخواهد شد.
برای مردم باید تالش کرد
منیژه تعریف ميکند :وقتی مرجان فرماندار شد
ابالغ کــرد جلوی دانشآموزانی که ميخواهند
با لباس سنتی به مدرســه بیایند را نگیرند .او
اعتقاد داشــت جوان ها هویت خود را از دست
داده و نميداننــد که چه هســتند .باید آنها را
تشویق کرد و خودش هم به برند زنان ترکمن
تبدیل شده بود .او بعد از فرماندار شدن و حتی
قبــل از آن از بیکاری و اعتیاد جوانان بیشــتر
از همــه چیز ناراحت ميشــد .وقتی در جمع
خانوادگی صحبت ميکرد ميگفت باید کاری
برای مردم انجام داد با این حال برای استخدام
خواهر و تنها برادرم هیچ کاری نکرد و ميگفت
من هم تالش کردم آنها هم انشاءاهلل خودشان
تالش ميکنند.

بود ولی خیلی ناراحت ميشــد ميگفت زن و
شــوهرها نباید به این راحتی از هم جدا شوند
و از طــاق گرفتن آنها ناراحــت بود .بهخاطر
همین مسأله کارشناسی رشــته حقوق را هم
از دانشــگاه گرفت ،چون ميخواست در کاری
که فعالیت ميکند بهترین باشــد و به حقوق
خانواده آشنا شود .بیشتر نگران زنان جوانی بود
که از شوهرشــان جدا ميشدند عقیده داشت
حــق زنان ضایع ميشــود و خیلــی چیزها را
نميدانند .ميگفت زنی که بچه ندارد بیشــتر
از زنی که بچــه دارد ارث ميبرد اما خیلی ها
این چیزها را نميدانند اگر اینها را بدانیم بهتر
ميتوانیم به هم کمک کنیم .وقتی فرماندار شد

مادربزرگ باخدا و پدر معتمد
مرجان نازقلیچی چطور تربیت شــده بود؟ این
سؤالی است که منیژه توضیح ميدهد :خانواده
پدری و مادری ام مذهبی هســتند .مادرمادرم
در خانواده مذهبی به دنیا آمده بود .درخانه ما،
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مرجان پرستار همین مادربزرگ بود که نماز را
به ما یاد داد ،سورههای قرآن را با تلفظ صحیح
به ما آموخت .در مورد حجاب تاکید ميکرد .ما
بعــد از هر وعده غذا دعا ميکنیم و او ميگفت
سر سفره حجاب داشته باشید فرشتههای خدا
از بی حجابی خوششان نميآید .مرجان اخالق
مادربزرگ را گرفت و آدميمعنوی شد که اهل
ماديات نبود و تا جایی که ميتوانست در تمام
زندگــی به مردم کمک ميکرد« .شــخصیت
پدر هــم در روحیات مرجان نقش بســیاری
داشــت .پدرم معتمد محل بود و آن زمان که
مردم بیســواد بودند و قانون را نميفهمیدند
پــدرم مــورد اعتمادشــان بــود .اگــر بانک
ميخواســتند بروند یا دادگاه ميرفتند پدرم را
با خودشــان ميبردند بعد از ازدواج هم شوهر
مرجان هیچگاه بــا او مخالفت نکرد و خانواده
شــوهرش هم از او حمایــت کردند .همه اینها
در توانمندی و اعتمــاد به نفس باالی مرجان
نقش گذاشت».
وداع در عید قربان
آن طــور که بــه خانواده نازقلیچــی گفته اند
مرجان در فاجعــه منای  94تا آخرین لحظات
زنده بود و حتی به آمبوالنــس انتقال یافته با
اینکه ســاعت ها چند نفر رویش افتاده بودند و
سمت راست بدن و سرش بیرون بوده اما دائم
ميگفته آب ميخواهم .خانواده حاال افســوس
ميخــورد اگــر ذره ای آب ميدادند یا کمک
ميکردند نه فقــط مرجان بلکه این همه زن و
مرد نميمردند.
منیژه قصه  48روز انتظار خانواده را که تعریف
ميکند گویی هنوزم هم باورشــان نميشود او
را از دســت داده باشــند .وقتی خبر فوتش را
به خانواده اعالم کردند گفتهاند همان روزهای
اول به خاک سپرده شده و آزمایش دی ان ای
هم هویت او را تأیید نموده اســت .با این حال
خانواده یک نشانه از فوت او ميخواهند عکسی
یا تکه ای از وســایلش .منیژه ميگوید :مرگ
مشــيت الهی است هرزمان که اجل برسد باید
برويم و ما راضی هســتیم .اما ما برای آرامش
و قــرار خانواده به یک مــدرک قطعی از مرگ
او نیــاز داریم .قرار بود  2نفــر از خانواده را به
عربســتان ببرند .پاسپورت ها را هم گرفتند اما
حتی نميدانیم پاســپورت ها کجا هســت .ما
نرفتیم و متاســفانه نه عکسی آمد و نه وسیله
های او که ما را آرام کند.
آخرین وصیت
مرجان اما قبل از رفتــن ،پیش ملیحه خواهر
کوچکترش وصیت کــرده بود .خواهر کوچکتر
وقتي ديــد که خانــواده امید دارنــد مرجان
برگردد تا  48روز نتوانســته بود این وصیت را
به کســی بگوید اما وقتی خبر قطعی فوت وی
رســید و اعالم شــد جنازه را ميتوانند انتقال
دهند .ملیحه بی قراری هایش را بازگو ميکند
و آخریــن حرف های خواهرش را در روز اعزام
به مکه به زبان آورد که به او گفته بود اگر آنجا
بمیرد او را نیاورند .خواهرکوچکتر اما از مرجان
پرســیده بود دو پسرت چه ميشوند؟ و جواب
شنیده بود پدرشــان هست ولی زود به زود به
آنها سر بزن ،بچهها پیتزا دوست دارند برایشان
درست کن.

