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یک زن ،یک قصه

شهیده ناز قلیچی به یاد مادرش دو نهال کاشته بود

او قدر همه چیــ

فرماندار فقید بندرترکمن در کنار همسر و یکی از فرزندانش

یادآوری خاطرات هنوز برای همســر فرماندار فقید بندرترکمن سخت
توگو ميشود این روزها سکوت او بیشتر
است .او به سختی حاضر به گف 
شده و پسرهایش با اینکه سن کميدارند پدر را دلداری ميدهند .مردی
با چشــمانی لبریز از غم که انگار طوفان ســهمگینی سقف خانهاش را
برده اســت .شهرام کر دانش آموخته رشته حقوق است همان رشته ای
که مرجان ميخواســت بعد از بازگشت از مکه ادامه دهد و در آینده به
کار مشــترک بپردازند .آنها سال  1377با هم ازدواج ميکنند اما گویا
دوســتان خوبی هم بودند .این را ميتوان از صحبت های برجای مانده
خود مرجان و خاطرات اطرافیان فهمید .جایی که فرماندار بندرترکمن
در برابر سؤال عجیب یک خبرنگار که پرسیده بود وقتي فرماندار شديد،
همسرتان حسودي نكرد؟ گفته بود نه تنها حسادت نكرد بلكه با حمايت
و تشــويق او توانســتم عهده دار فرمانداري بندر تركمن شوم .او عضو
هيأت علمي يكي از دانشگاههاي تركمن است .آن دو با یکدیگر روزهای
دانشگاه را پشت سر گذاشته بودند و آقای کر ميگوید :با هم همفکری
زیادی داشــتیم .وقتی در دانشــگاه با هم یک واحد درســی مشترک
ميگرفتیــم هرکدام یک نیمه را ميخواندیــم و بعد با کمک هم نیمه
دیگر را ميآموختیم .او در مورد فرماندار شدن همسرش تعریف ميکند:
وقتی به عنوان فرماندار منصوب شــد همگی بســیار خوشحال شدیم.
باوجود مخالفت ها ،در تمام مراحل انتخاب خونسرد و مطمئن بود و در
قبال شایعات عکسالعملی نشان نميداد .او هیچ وقت ناراحت و عصبانی

چند تصویر از زندگی اولین زن فرماندار ترکمنصحرا که در فاجعه منا به شهادت رسید
به روایت خواهر و همسرش

فانوس راه زنان ترکمن
خاموش نخواهد شد
نغمه عقیلی

منیژه نازقلیچی وقتی چارقد بلند ترکمنیاش
را جلو ميکشــید و خاطرات خود را تعریف
ميکرد ،بیشــتر شــبیه خواهــرش به نظر
توگوی ما با اشک آغاز شد،
ميرســید .گف 
اندوه فراق خواهری که سیل هم آن را نخواهد
برد .خواهر او مرجان نازقلیچی نخستین زن
ترکمنی بود که به سمت فرماندار انتخاب شد
اما در فاجعه منای سال  1394جان خود را از
دست داد .منیژه از تالشهای خواهرش برای
بهتر خدمت نمودن به مــردم گفت و اینکه
فرماندار فقید بندرترکمن اکنون به نشــان و
الگوی زنان ترکمن تبدیل شــده است .انگار
نه فقط خواهرش بلکه همه زنان ترکمن شبیه
مرجان نازقلیچی شدهاند.

خاطرات کودکی مرجان را بیشتر از همه منیژه
به یاد دارد چرا که ميگوید :فاصله سنی من و
مرجان  3سال بود و خصوصیات اخالقی شبیه
هم داشــتیم ،با هم مدرســه ميرفتیم ،بازی
ميکردیــم و با هم بزرگ شــدیم .او از همان
بچگی پرانرژی و شــاد بود و کارهای بزرگتر از
ســنش انجام ميداد .من اما احساس بزرگتری
ميکردم .هرجا ميرفتم دنبالم ميآمد و به من
وابسته بود اگرچه خودش دختر بسیار توانایی
بود و حتی از من هم جلو میزد.
منیژه که خاطــرات کودکیاش با دارقالی گره
خورده ميگوید :در دوران تحصیالت راهنمایی
یک روز به مرجان گفتــم ميخواهم قاليبافی
یــادش دهم .اما قبول نکرد .ميگفت دوســت
ندارم .گفتم« :نه مــا حتماً باید یاد بگیریم .ما
ترکمــن ها باید قالیبافی بلد باشــیم ».به زور
قالیبافی را به او یــاد دادم .اوایل ميآوردمش
ســر دار قالی فرار ميکرد و ميرفت .ميرفتم
دنبالش و دوباره ميآوردمش .یادم نیست چرا
قالیبافی را دوســت نداشت اما بعد از اینکه یاد
گرفت دیگر کسی جلودارش نبود او از من هم
بیشــتر قالیبافی کرد و انواع نقوش ترکمن را

ميشناخت.
از مدرسه که برميگشت اوقات بیکاری را قالی
میبافــت .منیژه تعریف ميکند :بهخاطر جنبه
اقتصادی آن نبود حتی پدر مرحومم ميگفت
الزم نیســت قالی ببافید اما آن زمان سرگرمي
زنان و دختران ترکمــن دارقالی بود و صدای
شــانه زدن قالــی از همه خانههــا ميآمد .ما
هم دوســت داشــتیم قالی ببافیم  .این طوری
بود که من و مرجــان هم یاد گرفتیم .خانه ما
همیشه دار قالی داشــت .مرجان اول درسش
را ميخواند ،اولویت برایش درســش بود و بعد
ميرفت سر بافت قالی .مادر هم کنارمان بود و
همه با هم ميبافتیم.

عالقه به شــعری از یــک حاجی که
برنگشت
سیل اشــک بازهم منیژه را ميبرد به آنجایی
که مرجان به مادرش ميگفت شــعر ترکمنی
بخواند .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 ميشــود که برنخواهد گشت و
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شــعری مينویسد و آن را در گوشه ای از خانه
پنهان ميکند .موقــع رفتن هم به خانوادهاش
ميگوید مــن آنجا ميمیرم ،ناراحت نشــوید.
«مرجان همیشــه به مادرم ميگفت این شعر
را بخوان.
اما من به او ميگفتم چرا شــعرهای غم انگیز
دوســت داری و ما همیشه ســر شعرخواندن
دعــوا داشــتیم .بهخاطر همین هــر وقت من
نبودم مرجان به مادرم ميگفت همان شــعر را
بخوان .مرجان به شــعرهای دیگرهم عالقهمند
بود .او همیشــه دو بیت بیا تا گل برافشانیم و
ميدر ســاغر اندازيم /جهان را سخت بشکافیم
و طرحــی نودراندازیم را ميخوانــد .واقعاً هم
طرحی نو درانداخت و به عنوان یک زن ترکمن
فرماندار شد».
از تشکیل کانون مردم نهاد تا فرمانداری
«برای یــک زن که مــادر خانه اســت انجام
کارهای اجتماعی آســان نیست مخصوصاً که
جامعــه هم مخالــف حضور یک زن باشــد».
کارســختی بود پس خواهــرم واقعاً طرحی نو
درانداخت .زن فعالی که همیشــه برای وقتش
برنامه ریزی داشت .در سال  82کانونی تشکیل
داد به نام زنان ســاعی ،سپس در زمینه عفاف
و حجاب ،بــرای طرح رحمت در روســتاها با
آموزش و پــرورش همکاری نمود ،کالس های
قرآن و کمک به خانواده معتادان هم بخشی از
فعالیتهای او بود .همه ساله به کنگره تقریب
بین مذاهب دعوت ميشــد و مقاله ميفرستاد.
ســه ســال هم امتحان داد تا به عنوان معینه
کاروان حج قبول شود.
منیژه ميگوید :برای رسیدن به هدفش تالش
ميکرد و اص ً
ال خســته نميشد تا به هدفی که
ميخواست ميرســید .از بچگی این طور بود.
وقتــی ميگفت فــان کار را ميخواهم انجام

