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فهرست جلد اول

فصل اول :تهران  -قم  -اصفهان  -نائين  -قهوهخانه نائين  -كرمان  -بم.
فصل دوم :شــورهگز ،آبادی نصرتآباد ،زاهــدان ،پمپ بنزين زاهدان ،خيابان
زاهدان ،هتل رؤيا ،چهارراه چهكنم؟ ،بازارهای شــهر ،خيابان پهلوی ،شــهرداری
زاهدان ،مسجد جامع ،استانداری ،هنگ ژاندارمری ،ميدان مجسمه
فصل سوم :جاده زاهدانـ خاش ،پاسگاه ژاندارمری ،قطار خَْنجَك ،كوه تفتان،
تخترستم ،شهر خاش ،دوراهی ايرانشهرـ سراوان ،جاده ايرانشهر ،رودخانه دامِن،
روستای دامِن ،نخلستان و شاليزارهای دامِن ،سياهچادرها و كپرها ،پاسگاه ژاندارمری
دامِن ،شــهر ايرانشهر ،خيابانهای شهر ،قلعه دوستمحمدخان ،ستون يادبود مستر
كارل امريكايی ،همسفر اصفهانی
فصل چهارم :جاده ايرانشــهرـ چابهار ،آبادی بمپور ،اهل بمپور ،كشــتزارهای
بمپور ،رودخانه بمپور ،كوير ،شنزار اِسْــپَكه ،آبادی اِسْپَكه ،نخسلتان اِسْپَكه ،قنات
اِْسپَكه ،سرخك در اِْسپَكه
فصل پنجم :جاده اســپكه به چابهار ،درددل همسفر اصفهانی ،داستان مأموريت
همسفر اصفهانی از جلفای آذربايجان به چابهار :نخلهای سوخته :يادگار واقعه دادشاه،
تنگ سَرْجِه ،آبادی هيچان ،پاسگاه ژاندارمری هيچان ،مدرسه آبادی هيچان ،معلمهای
مدرسه هيچان ،سيمبان پاسگاه هيچان ،سيمبان پاسگاه ايرانشهر ،دكتر و دارو در هيچان،
حكايت همســفر اصفهانی درباره دارو درمان و دكتر در چابهار ،نقل معلمهای مدرسه
هيچان ،تعداد دانشآموزان مدرسه هيچان ،دانشآموزان مدرسه هيچان
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فصل ششــم :خانه كدخدای هيچان ،قلعه ايوبخان مباركی :ســردار هيچان،
ايوبخان مباركی ،داماد ايوبخان ،كدخدای هيچان ،نقل ايوبخان مباركی ،باغها
و كشــتزارهای هيچان ،نخلســتان هيچان ،راكوهيلهای هيچان ،شاليزارها ،فصول
كشــت و برداشت ،درختهای ميوه ،محصول نخلها ،انواع خرما ،خريد و فروش
و معاوضه خرما ،تجارت در هيچان ،طرز تقســيم محصول نخلها ،ســهم زعيم،
ســهم صاحب نخل ،كشت ،آبياری ،مراقبت نخلها ،چيدن خرما ،برداشتن و جمع
كردن محصول كشــتزارها ،قاعده تقســيم محصول زمين ،سهم زعيم ،سهم مالك،
آبياری نخلها ،آفــت نخلها ،گاوهای كار آبادی هيچان ،طوايف هيچان و ترتيب
طبقهبندی طوايف آبادی هيچان :مباركیها ،شجره سرداران مباركی ،منطقه زندگی
ی َهل :بزرگ طايفه رئيسی هيچان ،قلمرو زندگی
مباركیها :طايفه رئيسی ،كدخدا ج 
طايفه رئيســی ،طايفه دُرازهی ،نقش طايفه ُدرازهی در توليد ،طايفه داوودی ،اصل
طايفه داوودی ،كار طايفه داوودی ،طايفه نوكریها ،سابقه طايفه نوكریها ،كنيزها،
وظايــف طايفه نوكری ،دامهای آبادی هيچان ،تعداد دام خانوارها ،چوپان ،ســهم
چوپــان ،مراتع آبادی هيچــان ،گياهان مراتع و كوههای هيچــان :خانههای آبادی
هيچان :اتاقكهای گلی و خشــتی ،كپرها ،پالسهاِ ،گرتوپها؛ اهل آبادی هيچان،
آغلها ،باغ ايوبخان مباركی ،درختهای باغ ،كشتزارها ،انواع صيفی و كشتها،
آب و آبياری در روســتای هيچان ،قناتهای روستا ،چشمهها ،نهرها ،طرز تقسيم
آب در شب و روز
فصل هفتم :سيری در روستای هيچان ،طرز كوبيدن برنج ،زن اهل هيچان ،دوا
و درمان بومی در هيچان ،درآمد و هزينه خانوارهای نمونه اهل هيچان ،رســتنیها
و گياهان صحرايی هيچان ،طرز ســاختن ِگردتوپ ،ابزار و وســايل زندگی درون
ِگردتوپ ،طرز ساختن خانههای خشــتی و گلی هيچان ،استفاده از نُسوار بهجای
دارو ،طرز درمان بيماری ماالريا ،بيماریهای شــايع در آبــادی هيچان ،رودخانه
هيچان ،طرز بافتن حصير كنار رودخانه هيچانِ ،
لوگ پيشی :نوعی كپر در هيچان
فصل هشــتم :بازگشت از هيچان به ايرانشــهر ،حكايت جوان سيمبان ،آبادی
اسپكه ،نقل دادشاه از زبان بلوچها
فصل نهم :شعر دادشاه ،برگردان شعر دادشاه

سفر دوم و سوم :سال 45
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فصل اول :ميدان طيّاره زاهدان ،ساختمان فرودگاه زاهدان ،تاكسیهای زاهدان،
زاهدانـ خاش ،هتل خاش ،اتوبوس زاهدانـ خاشـ ايرانشــهر ،مسافرين اتوبوس،
شكار خرگوش
فصل دوم :مســافرخانه ايرانشهر ،ســالن بيليارد مســافرخانه ،اهل امريكایی
مسافرخانه ،گاراژ ايرانشهر ،مسافرين ايرانشهر ،چابهار ،وانت پست :خط ايرانشهر،
چابهار ،بالعكس
فصل سوم :ميدان اصلی شــهر ،قلعه دوستمحمّدخان ،جاده بمپور ،باغ آقای
عبدالغنی ريگی ،وضع ثبتی امالك ،باغها ،زمينهای كشــت ،مراتع در ايرانشــهر،
بلوچهای مهاجر ،بلوچهای بومی و اصيل بلوچستان ،زبان بلوچ ،نام كهن شهرها و
آبادیهای بلوچستان ،مذهب بلوچها ،مراسم عروسی ،نشيمنگاه نخستين بلوچها،
بلوچهای حاكم ،بلوچهای متوسطالحال ،بلوچهای دستتنگ ،بادهای ايرانشهر و
تأثير آنها بر كشت و كار ،منابع آب ايرانشهر ،محصوالت زمينی و درختی ايرانشهر،
فصول كشت و داشت و برداشت
فصل چهارم :كارمند قديمی و بازنشسته سجل و احوال ايرانشهر ،تأسيس شعبه
سجل و احوال در ايرانشهر ،كارمندان شعبه ،اوضاع ايرانشهر در زمان تأسيس شعبه
سجل و احوال ،دارو و درمان در ايرانشهر
فصل پنجم :حاجیكريمبخش سعيدی سردار طايفه سعيدی (بليدهی) ،ماشين
و راننده حاجی كريمبخش ،جاده ايرانشهر به نيكشهر ،مهمانی سردار شيرانیها در
نيكشهر ،دشتياری ،راسك ،قصرقند :مقصد سفر
فصل ششــم :قضيه قهوهچی مســافرخانه ايرانشــهر ،خون در عوض خون،
نفرين مادر ،داســتان ميرنوابخان و ميرگهرام ،كتابفروش ايرانشهر ،كتابهای دكه
كتابفروشی ،دبيرســتانهای پسرانه و دخترانه ايرانشــهر ،اهل كتاب در ايرانشهر،
معامله كتابفروشی ايرانشهر و سازمان انتشارات جيبی ،دريای عمان ،بندر چابهار
فصل هفتم :جاده چابهار طيس ،بندر طيس ،مســافرت در شــب كوير ،طوفان
كوير ،طوفان و كورهراههای كوير ،بامداد كوير
فصل هشتم :سياهچادرها ،خشكسالی ،گوســاله قربانی ،خيرات برای گوساله
قربانی ،مراســم قربانی در روستای وشنام ،نخلهای آبادی ،خشكسالی و دامها در

حکایت بلوچ (جلد اول)

12

آبادی ،رسم كهن قربانی در آبادی
فصل نهم :آبــادی نوبنديان ،اهل آبادی ،معلم مدرســه نوبنديــان ،نقل مدير
مدرسه ،هوتك نوبنديان ،سفر گاوميشها در جستجوی آب ،نهر هوتك نوبنديان،
ســفره نهار ،اهل نوبنديان ،خورد و خوراك مردم نوبنديــان ،لباس اهل نوبنديان،
درختهای َچش در كوير ،مدرســه نوبنديان ،شاگردان مدرسه نوبنديان ،مهاجرت
شاگردان مدرسه ،مولوی آبادی نوبنديان ،طعام صرف كردن مولوی نوبنديان ،سفر
به كوير با شتر و االغ
فصل دهم :درددل مدير مدرســه نوبنديان ،وضع استخدامی مدير مدرسه ،نقل
مولوی نوبنديان ،مراســم عروســی در نوبنديان ،درمان و دارو در آبادی نوبنديان،
گذران اهل دشتياری در قحطی ،سفر اهل دشتياری به امارات ،قاچاق گوسفند و بز
به امارات ،چای و برنج قاچاق ،بهای شكر و قند و چای و برنج قاچاق در پاكستان
و ايران
یپَك در جســتجوی آب،
یپَك ،زنان آباد پایين ر 
فصل يازدهم :آبادی پایين ر 
یپَك ،عثمان زائر بيابان ،قصه ســفر
یپَك ،جمعيت آبادی پایين ر 
كپرهای پایين ر 
عثمان به دوبی ،كرايه النچ تا دوبی ،داللهای دوبی ،رؤيای عثمان ،داستان سفر يك
یپَكی در كويت،
یپَك به كويت ،مكانيكی در كويت ،دستمزد جوان ر 
جوان اهل ر 
یپَك
قضيه فرار خر مولوی نوبنديان در ر 
یپَك ،آبادی غالممحمدبازار ،مدير مدرسه
فصل دوازدهم :حال و روز مردم ر 
غالممحمدبازار ،كالسهای مدرســه غالممحمدبازار ،تعداد شاگردان كالسهای
مدرســه ،مدير مدرسه آبادی صديقزهی ،شــاگردان مدرسه صديقزهی ،جمعيت
آبادی غالممحمدبازار ،غالمان ســياه و كنيزهای سياه آبادی ،آب آشاميدنی آبادی،
شيوع ســل در آبادی ،م ّ
الی آبادی ،دعای دفع و درمان بيماریها ،كدخدای آبادی
غالممحمدبازار ،قضيه وام بانك كشاورزی ،جمعيت سامان دشتياری ،دولت و اهل
آبادی ،ژاندارمهای پاسگاه آبادی ،قضيه مرغ پيرمرد بلوچ و ژاندارم ،داوری كدخدا،
كشــتهای آبادی غالممحمدبازار ،گاوهای سندی آبادی ،ديمكاری ،گندم و آرد و
تنورهای آبادی ،غلتكمالی زمينهای بارانخورده برای ذخيره آب ،غالمان آبادی،
معلم مدرسه غالممحمدبازار ،شام مدرسه :بركت زمينهای دشتياری ،تجارت ماهی
خشــكيده ،صيد ماهی در دريای بزرگ :امامزادههای دشتياری ،دخيلبندی ،مراسم
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زيارت امامزادهها ،داروهای سنتی و طرز معالجه بيماریها در آبادی غالممحمدبازار،
مثلهای رائج ،شــاعر و نوازنده غالممحمدبازار ،انواع اشــعار بلوچی ،شعر و آواز
شــاعر آبادی ،نغمههای قيچك ،شعر خداحافظی ،شعر عاشقانه ،شعر موتَك ،شعر
زهيروك ،ترانههای بلوچی ،شعر داستانی ،پندنامهها ،مناجاتها ،قصه مريمخاتون،
شــعر مريمخاتون ،نمونه يك شعر ُكردی (ترانه عاشقانه) ،نمونه شعری در ستايش
بلوچ ،نمونه يك زهيروك ،نمونه چند چيستان ،نمونه مثلها
فصل سيزدهم :جســتجوی يك مشــت ذرت برای االغ ،شيوه درست كردن
نان با ســوهو ،ســفر به بوتی ،هوتكهای بين راه ،آبادی بوتی ،پالسهای آبادی،
مسجد آبادی بوتی ،مولوی بوتی ،دگارهای بوتی ،سهم ّ
الل ،مالكيت زمينهای آبادی،
وظايف مولوی ،نذورات و قربانیها ،گورســتان آبادی و مراســم تدفين مردگان،
مراســم تولد ،بيماریهای شايع در آبادی ،بردگان و كنيزان بوتی ،يك شيوه درمان
در بوتی ،پيرمرد جدگالــی ،كتابخانه پيرمرد ،زبان جدگالی ،مهاجرت جدگالها به
بلوچستان ،داســتان صنمبر دختر حاجی كشميری و حيدربك پهلوان نامدار دربار
شاهعباس ،غالمها و كنيزهای پيرمرد جدگالی ،وظايف غالمها و كنيزها ،بيماریهای
شايع بين غالمان و كنيزان سياه ،شيوه معالجه و درمان سياهان ،زارها و واليت زارها
فصــل چهاردهم :مولوی بوتی و تهران ،كاروانهای شــتر ،قاچاق كاروانها،
آبادی شاهبيكزهی ،حفر كناره مسيلها در جستجوی آب ،عريضه بلوچها ،سرانجام
عريضهها ،مهمانی كدخدای شاهبيكزهی ،ورقبازی جوانان روستا ،موعظه مولوی،
شب و موشها
فصل پانزدهم :ســفر به باهوكالت ،درختهای كويــر ،كدخدای باهوكالت،
خانه انصاف باهوكالت ،خشكســالی در باهــوكالت ،جمعيت آبادی ،تجارت در
باهوكالت ،مهاجرت به جزائر و امارات خليج فارس ،كشتهای آبادی ،چگونگی
كشت و برداشت ،ايام كشت و برداشــت محصول ،معنی باهوكالت ،خداحافظی
آقای مدير و عثمان ،عريضه بلوچها
فصل شانزدهم :سفر به گرمبيد ،چاههای آب گرمبيد ،باران و سيل در دشتياری،
باغهای حاجی كريمبخش در گرمبيد ،باغ موز؛ باغ ليمو عمانی ،باغ انبه ،باغ نارگيل،
باغ زيتون ،باغ سيتاپَل ،باغ خربزههای درختی ،چيكو ،نخلستان گرمبيد ،انواع رطب
و خرما ،مســافرت ســردار بيزنجو به ايران ،مالقات سردار با شاه ،زادگاه نخستين
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بلوچها به روايت ســردار بيزنجو ،باغ مركبات ،كشــتهای گرمبيد ،كشت پنبه در
َكهنا َكش ،فصول ســال و فصول كشــت ،آبياری و شيوه تقســيم آب در گرمبيد،
رودخانهها و تمساحها در دشتياری ،شكار تمساح
فصل هفدهم :ســفر به راســك ،خانه حاجی كريمبخش در راســك ،منشأ و
زادگاه طايفــه بليدهی ،چگونگــی مهاجرت طايفه بليدهی به بلوچســتان ،پيوند
طايفه بليدهی با ســاير طوايف بلوچســتان ،حاجی نوابخان بليدهی پدر حاجی
كريمبخش ،كشــته شــدن حاجی نوابخان در جنگ با انگليسیها ،تبار پدری و
مادری حاجی كريمبخش ،وقايع مهم دوران حاجی نوابخان و حاجی كريمبخش،
جنگهای دوســت مح ّمدخان باركزائی و قشــون دولت ايــران به روايت حاجی
كريمبخش ،ذكریهای بلوچستان ،فتوای مولوی بزرگ بلوچستان درباره ذكریها،
جنگ ذكریها و ســرداران بلوچ ،سفر دوستمحمّدخان باركزائی به تهران ،طايفه
باركزائی ،رابطه دوستمحمّدخان و رضاشاه ،پايان كار دوستمح ّمدخان باركزائی،
جنگ پدر و برادر دوســت محمّدخان با قشــون دولت در قلعه ســرباز ،طوايف
اطراف راسك و پيشين ،طايفه سردار زائی ،چگونگی مهاجرت طايفه سردار زائی به
بلوچستان ،سرداران طايفه سردار زائی ،طايفه رئيسی ،بزرگان طايفه رئيسی ،طايفه
شيرانی ،سردار طايفه شيرانی ،جنگهای طايفه بليدهی و طايفه شيرانی ،طايفه ُكرد،
ســردار طايفه ُكرد ،مهاجرت ُكردها به بلوچســتان ،فرق بين سردار ،حاكم ،رئيس
طايفه ،تقسيم طايفهها به تيرهها ،تقسيم تيرههاَ ،هلكها ،اجزاء َهلكها ،خانوادهها:
وقايع دوران حاجی كريمبخش ،خلع سالح عشاير بلوچستان ،بلوچستان آزاد ،بانی
بلوچستان آزاد ،سردار ميرعبدی ،پايان كار بلوچستان آزاد ،قضيه دادشاه به روايت
حاجی كريمبخش سعيدی ،سردارانی كه كمك میكردند به دادشاه ،طايفه مباركی،
طايفه الشاریها ،طايفه رندها ،انتخابات مجلس شورای ملی در بلوچستان ،وكالی
بلوچستانمراسم عروسی در راسك ،مراسم تولد ،قتل و خونخواهی ،مراسم فوت
فصل هيجدهم :ســياحت آبادی راســك ،درمانگاه بهداری راســك ،پزشك
درمانگاه ،بيماریهای شــايع در منطقه ،مدرسه راسك ،شاگردها و كالسها ،پُست
در راسك ،پيكهای پُست ،يك گردتوپ راسك ،پذيرایی صاحب گردتوپ ،مالكان
راسك ،طرز تقسيم محصول خرما ،ســهم ّ
الل ،گلهها ،مراتع ،چوپانها ،سهم شبان،
كشتها ،فصول كشت و برداشت ،خورد و خوراك خانوارهای راسك ،انواع صنايع
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دستی در راسك ،طايفه صنعتگران آبادی راسك.
فصل نوزدهم :باغ حاجی كريمبخش در راســك ،مهمانی نهار ،آب و آبياری
در راســك ،شيوه تقســيم آب در راسك ،غالمان ســياه حاجی ،طوايف راسك،
سلســلهمراتب طايفهها :دوادیها ،لوریها ،دُرازهیها ،نوكریها ،عايدی سرداران
بلوچستان
فصل بيســتم :مسجدیهای راســك ،مولویهای راســك ،مراسم مذهبی در
راسك ،سلســلهمراتب روحانيون ،ســالهای تحصيل مولویها ،حوزههای علمی
هندوستان و پاكستان ،مدارس علوم دينی بلوچستان ،دورههای مقدماتی و تكميلی،
الل ،تقسيم سهم ّ
دروس دورهها ،قضات شرع ،سهم ّ
الل ،غروب راسك ،گردتوپها،
لوگهای پيشی ،اجاق لوگها
فصل بيستويكم :اتاق پذيرایی خانه حاجی كريمبخش در راسك ،فرق لباس
ســردار و رعيت ،كشت پنبه در دشــتياری ،جوهكها ،اجزای لباس ،تجار هندی،
تجارت بين بلوچستان و هند و كلمبو ،آقاخانیهای بلوچستان ،كوجاها؟ ،لوطياها،
ذكریها ،رئيسیها ،دخيلبندی در راسك ،امامزاده راسك ،درختهای مقدس
فصل بيستودوم :اكيپ مبارزه با ماالريا در راسك ،اعضای اكيپ ،نقل كارمند
روزمزد مبارزه با ماالريا ،ماالرياییها
فصل بيستوسوم :رودخانه راسك ،ماندابها ،بارانهای موسمی ،سيالبها و
َملها ،شستشو در رودخانه راسك ،گاوهای كار ،گاوهای ماده ،كارگاه جواهرسازی
يعقوب داودی ،معامله طال و روپيه و ريال در راســك و پاكستان ،انواع جواهرات
كارگاه يعقوب داودی ،انواع ُسرمه و ُسرمهدانها ،طرز ساختن ُسرمه ،زينت دندانها،
داد و ستد در راسك ،مردها و زنها ،تقسيم كار بين مردها و زنها ،وظائف زنها،
وظائف مردها
فصل بيســتوچهارم :گفتگو با دكتر درمانگاه راسك ،شربت سينه ،مهاجرت
اهل راســك به امارات و جزائر خليج فارس ،عربســتان ،افريقــا ،زنگبار ،فيليپين،
قاچاق شكر ،سهم نوكریها
فصل بيستوپنجم :عروسی در راسك ،نوازندگان و شاعران ،ترانهها و آوازها،
انواع ســازها ،اصل و منشأ كهن داودیها و لوریها ،انواع رقصهای بلوچی ،انواع
رِنگ رقصها ،وظيفه شاعر و نوازنده داودی

فصل بيستوششــم :آواز و سرود پهلوان ،حماسه بلند دودای دالور ،برگردان
حماسه
فصل بيستوهفتم :عزيمت از راسك ،وانت بلوچی ،سفر در رودخانه سرباز،
آبادی سرباز ،جاده كوهستانی سرباز به ايرانشهر
پيوســت :نامه آقای دكتر يزدی وزير خارجه دولــت موقت به آقای مهندس
بازرگان نخستوزير دولت موقت درباره اوضاع بلوچستان.
واژهنامه بلوچیـ فارسی
واژهنامه فارسیـ بلوچی
کودکان افسانهها میآورند
درج در افسانهها بس راز و پند
(مثنوی موالنا جاللالدین محمد بلخی)
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درآمد

ســال  1343برای نخستين بار سفر كردم به بلوچســتان ،كارمند دولت بودم،
آمار عمومی .میرفتم بــرای آمارگيری هزينه و درآمد خانوارهای روســتايی ،در
چند روســتای نمونه .ســخت تحت تأثير حال و هوای بلوچستان قرار گرفتم .آن
روزگار ،نه هواپيما بود و پروازهای منظم ،نه جاده اسفالت و رفتوآمد منظم .خطه
دورافتادهای بود بلوچستان و سيستان .فكرم را هميشه مشغول میداشت ،اين سفر.
شروع كردم به نوشتن يادداشتهايی در شرح و تصوير حال و هوای بلوچستان ،در
حاشيه مأموريت دولتی كه انجام داده بودم.
سال  ،1345ســال سرشماری عمومی بود ،دو بار ســفر كردم به بلوچستان و
سيســتان .ســال  1348همراه كارشناســان وزارت برق و آب آن روزگار ،فرصتی
دســت داده بود؛ باز رفتم و سياحتی كردم در بلوچستان و سيستان ،اينبار بهعنوان
كارشناس اقتصادی آب .در اين سفر ،امكانی فراهم شده بود تا با جنبههای تازهای
از زندگی آشنا گردم ،در آن سامان هنوز دور و يگانه.
اواخر ســال  1349و اوایل سال  1350رفتم و با امكانی كه فراهم شده بود ،به
قول بلوچها ،نشستم در بلوچســتان ،در دفتر آمار ناحيهای كار میكردم ،بعد دفتر
برنامهريزی و بودجه استان ،مركز پژوهشهای خليج فارس و دريای عمان ،سازمان
توسعه سيستان و بلوچستان ،دانشــگاه بلوچستان ،دانشكده دريانوردی چابهار ،تا
سال .1357
طی يازده سال اخير نيز ،هر سال دو نوبت ،سه نوبت ،فرصتی دست میداد ،ابر
و باد و مه و خورشــيد و فلك مرحمتی میكردند و اجازتی میدادند و رخصتی،
ســفركی میكردم و سير و سياحتی ،بدان قصد كه ارتباطم را حفظ كنم با تحوالت
و دگرگونیهای جنبههای مختلف زندگی در بلوچستان و سيستان.
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شش سال پيش كه شــروع كردم به تنظيم يادداشتهايی كه فراهم كرده بودم،
و نوشــتن آنها ،همه كوششــم و قصد و نيتم بر آن بود كه همان حال و هوايی را
تصوير كنم كه از روز نخســت و سفر نخستين تأثير گذارده بود در ذهن و فكر و
ديدگاهم :فضای بیهمتایی كه بلوچ در آن نفس میكشــد ،زندگی میكند .نه قصد
نوشتن رسالهای تحقيقی داشــتم ،بهرسم اهل مدرسه و سازمانهای تحقيقاتی ،نه
تاريخنگاری ،نه تحليلهای اجتماعی و اقتصادی و از ايندست كارها .احساس دين
میكردم به مردم بلوچ ،میخواستم ادای دين كنم و بس.
آنچه آمده اســت ،كتاب اول اين حديث نفس اســت و ادای دين ،برگ سبزی
تحفه درويش .اشكال دارد ،ايراد دارد ،كاستی دارد ،بهخصوص هنگامیكه از ديدگاه
اهل نظر و تحقيق در آن نگريسته شود .ولی اين كاری است كه كردهام و همين كار
را میخواستم بكنم.
در نقــل روايتها و قولها و وقايع و حادثات زندگــی ،نام راوی را آوردهام،
هميشــه واقعهای را به دو روايت ،يا چند روايت شــنيدهام ،گاه با اختالف بسيار با
يكديگر ،همه روايتها را نقل كردهام ،مانند قضيه دادشاه ،واقعه دوست محمدخان...
در واقع ،آنكه سخن میگويد ،داستان میسرايد ،حديث نفس میكند ،شرح عشق و
هجران میدهد ،گله میكند ،شكوه میكند ،شعر میخواند ،بلوچ است .قلمزن ،كار
ميرزابنويس َدم در پستخانه را انجام داده است ،همين.
اكنون كه مشغول نوشتن اين درآمد مختصر هستم ،احساس حقشناسی عميق
میكنم نســبت به همه مردمان مهربان و صميمی بلوچستان ،ياران اهل آن واليت،
كه هيچگاه دريغ نكردهاند از بذل محبت ،مهماننوازی ،آنچه برمیآمد از دستشــان،
چه آن سالهايی كه مشغول كار بودم و ،به قول معروف ،دستم به عرب و عجم بند
توپاشــی بود ،چه اين ساليان خانهنشينی و عزلت و فراموشی ،گرامی
بود و ريخ 
باد يادشان .و در واقع ،اين كتاب هديهای است ناقابل و ادای دينی ناچيز به پيشگاه
مهربانیها و صميميتها و جوانمردیها.
دكتر محمود زند مقدم
اردیبهشتماه شصتونُه

