
 «بِها یَأْتُوا وَلَمْ السَّیِّئاتِ یَهْجُرُونَ الَّذینَ الْمُهاجِرُونَ اِنَّمَا یُهاجِرْ وَلَمْ هاجَرْتُ الرَّجُلُ وَیَقُولُ»

 «.نشوند آن مرتکب و کنند هجرت گناهان از که هستند آنها( واقعی) مهاجران است، نکرده واقعی مهاجرت که حالی در کردم مهاجرت گویدمی کسی»

 (ع) علی حضرت

 .هجر مادّه السنائی، مکتبة البحار، سفینة قمی، عباس شیخ

 

 ثُرب

 استان خراسان رضوی –امین اطمینان 

 

 از عبور درحالِ آسوده، دید،می را کاروانی شترهایِ صفِ. خاکیایقهوه زمینِ سرتاسر به. آبی آسمانِ سرتاسر به بود خیره شاهین

 هایلهزنگو انگار. پیچیدمی گوشش توی صدایی. نداشت وجود ایچیتفنگ و گماشته آخرش و اول که پنداری، زیارتیتجاری ایجاده

 خودش با.  «فَاهْجُرْ وَالرُّجْزَ» زَنجُر،. پُرصدا و مداوم. زَنجُر مثل صدایی. بخورند تکان مغزش توی باهم همه راه، در کاروانِ شترهای

 یپارچه طرح. تصویر خاکیِایقهوه یزمینه بر ای،ورورفتهرنگ و شدهخشک قرمزیِ هایِلکه به افتاد چشمش. کرد زمزمه

 هایعکس. آپاراتخانه بود گذاشته را اتاق اسم. بود کرده خوش جا اتاق سردِ فلزیِ میز روی ،آبی و ایقهوه یشدهپریواردوزی

. آمدندمی نظربه جنایی فیلمی نگاتیوهای هم سر پشت هایفریم مثل کدر، هایقاب توی اتاق، گچی دیوارِ روی هاقاضی یشدهردیف

 و یکاغذ یادهای یهمه. داشتند را سوخته و شدهخراب نگاتیوی حکمِ بود چسب تصویرشان یگوشه سیاهی روبان که هاقاب بعضی

 زدیکن و شدندمی دور. آمدندمی کش در پایینِ شلواری،وکت محافظِ دونفر هایسایه. شدمی نگهداری جاهمین نشسته،چلهبه فریمیِ

 صدای. اندبسته تیربه کِالش با را ایقاضی گوات، روستایِ همسایگیِ شهری، بینِ ایجاده در بود، رسیده خبر قبل ایلحظه. شدندمی

 داییص را جایش و. بود پریده گوشش از زَنجُر. بود پریده گوشش از زیارتی یا تجاری کاروانِ شترهای گردنِ تویِ هایزنگوله نوازِگوش

. اشتد غلیظ و تیز بویی و فریاد، و ناله خودش سر پشت و آمدمی غاری ته از تاریکی، ته از که بود گرفته پُرتکرار و دفعی و خشن

 را دشخو دوباره صبحی بدموقعِ پرسشی، و توقفبی نمایشی،بی دشت، بر چهارطرف از آزاد، هوای در مرگی قبل، ساعتی کرد، تصور

 .باشد داده نشان

 کار چشم تا. داشت زردی نه. داشت سفیدی نه. داشت سرخی نه. بود رنگبی صورتش آسمان،. ومیشگرگ. بود صبح هاینزدیکی»

 اشخ. شهری بینِ یجاده خلوتیِ تویِ آمدیم. بودیم مهمانخانه شبش. خاش از افتادیم راه دارخورجین ایژِ موتور دوتا با. چشم کردمی

. اینجا است خلوت البته همیشه که جاده. است خلوت جاده موقعآن. بودیم منتظر. گرفتیم کمین. ماندیم. سنگالخ یکناره. زاهدان به

 انگار. رهوتب این توی کیبهکی و است چیبهچی بیاید دستش تا. هامُرتاض این مثل. دوزانو بود پاییده و بود نشسته روزخیلی سیاه،

 رگشتب راه توی. فقط آیندمی مسافرها بعضی. جاده توی بود نشسته خوب اما نبود، اینجاها مال اینکه با. بایستاند قطار خواستمی

 دسمح گفت سیاه. اینقره پژوپارس. شد رد که بود باالییمدل ماشینِ اولین. بودیم شنیده. کنندمی انتخاب را جاده این. بهارچاه از

 سیاه. مرتب .شلواریوکت. بودند دونفر. کرد شناسایی دوربین با. کندمی بیداد وپیکیشیک ایران،. است جا بهترین اینجا. بود درست

 رمایس توی نشستن چندساعت از بعد. کردیم روشن را موتورها. زدیم هِندل. بندر باشند کرده کالنی یمعامله خوَردمی بهشان گفت

 ...«شکست جاده یگوشه همان از. شکست دشت سکوتِ. گازییدیم. کردنمی گرم. سرمان تو زدمی فقط آفتاب. تابستان صبح اولِ

 رِد. باشد شده دونیم انگار. را شاهین. دید را خودش. کند مرتبش تا ایستاد آینه مقابل. انداخت گردن روی را سرخش ردای شاهین

 کنار راهرو، یگوشهیک پیرزنی،. پایید را دادگاه سالن به منتهی دوربینِ مانیتورِ نگهبان، کنار و کرد باز را کارش دفترِ کناریِ یاتاقچه



 ریدِمروا طرحِ. بود کرده جمع زانوهایش روی گودرفتگی، باالی را اشبلوچی یتیره لباس وشکنچین و نشسته دوپا روی نیمکت،

 گاهی.  «شاهیم هُدا...شاهیم هُدا...شاهیم هُدا» کرد گُمان. خواندمی لب زیر چیزی. بود شده گم و چروک لباسش، دامنِ دوزیِسوزن

 تظرمن. گذاشتمی پیشانی روی را اشبستهپینه دست کفِ. سُکیدمی را جمعیت از سیاه راهرویِ طرفآن و طرفاین. افراشتسرمی

 کنار یس،پل سبزِ یونیفورمِ در ماموری و دستبند با. زندان خاکستری لباس با. آوردند را پسرش اول. دادگاه قاضیِ منتظر. بود پسرش

 پرواری و چاقی به عادت کسی گوات توی. بود نشده الغر نعیم. کرد نگاه. شد بلند. جنبید. گذاشت زانو سر دست خانمهاتون. دستش

 .بُریدمی را تن گوشتِ. بُریدمی را شکم. بُریدمی را هانفس جاهمه و همیشه زندگی شروع همان از نیمروز خورشیدِ گرمایِ. نداشت

. شناختمی را نعمیش هایچشم ترسِ. شد متوجه اول هایثانیه همان را این خانمهاتون. شدنمی دیده هایشچشم توی ترسی

 و ردکمی خطابش خطایی یا شیطنت برای بلند، صدای با بریدهبریده و کشیده شان،تالی بزِتک شیرِ دوشیدن موقع کههمین

. دادیم شکلش. ساختشمی. بود دستش توی پورگان سفالِ گِل مثل پسر. آمدمی دستش کار حساب کشیدمی انبار یونشانهخط

 و اَنبارک تاریکی دل توی رفتمی خودخواسته حتی گاهی. آوردنمی ابرو به خم. کردمی حفظ را رویشسبزه کوچکِ ظاهرِ نعیم

. خواندیم کودکانه شعرهای نعیم. شنیدمی خانمهاتون. نداشتند برق. شدمی منتقل تو آن تاریکی به اتاق تاریکی از را چندساعتی

 توی اما حاال. ترسیده کردمی معلومش اشمادرانه حس خانمهاتون. کردمی مراقبه گویی. خواندمی آیه. خواندمی بلوچ هایترانه

 هر از .بودند خالی اینشانه هر از. دیدنمی را ترس. کرد نگاه نازکش سیاه سیبیل آن زیر را نعیم هایلب. کرد نگاه نعیم هایچشم

 از نعیم. زدمی پس را شلوغی خانمهاتون. کردندمی بلند یپچهپچ مردم. خواستندبرمی دیگری جای از صداها. بودند خالی صدایی

 به را برادرشان که مردمی طرف گرداند را چشمش جایشبه. نزد بهش حرفی اما کرد نگاهش دیگر یلحظهیک. گذشت مقابلش

 .«بینهمی گَهنوک گَهنوک،. »بشنوند خوب همه تا زد داد سر آخر و کرد نگاهشان خیره. دیدندمی الغری

 برای. واندمخ قرآن کار شروع برای. نبوده دیوانگی دیگر که خواندنقرآن بوده؟ دیوانگی کنیدمی فکر شما. دانمنمی. نیستم مطمئن»

 برای .نیامدنزلزله برای خواندیممی قرآن. نبوده بیلدینگ وقتهیچ ما هایخانه. کند پیدا فیصله بالبی خطر،بی چیزهمه اینکه

. ام به بودند داده یاد اینطور. ماموریت سوای اید؟بوده جِدن اید؟بوده اینجاها وقتهیچ خودتان شما. سرمانیامدن برای. نیامدنعقرب

 خواندم زدم که را هِندل هست یادم خوب روزآن. چیزی هر برای. رفته خدا رحمتِبه مُحَیِ موالنا پیش بچگی از. ما به گفتند اینجور

 ورمنظ. کردیم زیاد مهاجرت. همیشه بودیم گوات. بودیم وواکوچکوچ بلوچِ...« . اَموالِهِمَ  و دیارِهِمْ مِنْ أُخرِجوُا الذّینَ المُهاجِرینَ لِلفُقراء»

 یجزیره طرف از که هاهمان اموال؟ کدام. جمعیدسته. باالخره خودمان کنیم مهاجرت خواستیممی هم ماجرا این بعد. پدرانمان

 این بوده کجا. هیچ قرآن گوییدمی حتما حاال. رسدنمی ما به هم نسیمش. اقیانوسی هایآب طرف از. آورندمی بهارچاه خوشبختی

. تحساناس بگیر شما. شودنمی پیدا هم الصنائعبدائع توی. است سهل که اینها. نبوده بوده؟ مختصر توی بوده؟ مبسوط توی حرف؟

 ...«نبوده یا بوده دانمنمی دیوانگی گرفته؟ داخله که کسی دیوانگیِ. گرفته داخله که کسی استحسانِ

. نواختمی. خواستبرمی. نواختمی پتکی مثل. خواستبرمی بلند منقطع، و خشن صداهای. شنید را واردیوانه یهمهمه شاهین

 کهت دوسه. شود پرتاب. شود رها اشگلوله. شود چکانده اشماشه که کِالش یاسلحه یک صدای مثل درست. نواختمی. خواستبرمی

 مردم. دش باز راه. بود دادگاه سالن هاینزدیکی. شود باز راهش الیهالیه. بنشیند استخوان به. بتراشد را گوشت. بزند پس را لباس

 و همیشه. آمد پیشوازش به خانمهاتون. کرد زمزمه.  «مَهْجُورًا الْقُرْآنَ. »کردند رها را خواندن. کردند رها را گفتن انگار. رفتند کناری

 متناوبِ ایهکردنپاسبک و هاکردنپاسنگین پیشواز به. سالگیسیزده ازدواج پیشواز به. بود رفته پیشواز به زندگیش توی جاهمه

 ردنکعروس پیشواز به. هایشبچه پدرِ دادن دست از پیشواز به. دامداری و دوزیسکه و قالیبافی کار پیشواز به. زناشویی زندگی

 بیشتر. بیاورد تا بِبَرد بیشتر باشد کرده عهد خاکشان انگار. پسرش تنها دادن دست از پیشواز به رفتمی حاال و. نوجوانش دخترهای

 یشانهن کهآن از بیشتر صدازدنش لحن.« وبیدادمداد. اَترَگقاضی. »زد صدا. کرد درنگ ایلحظه. ایستاد راست. برویاند تا بخشکاند

. رفتن دهارقن سفرِ از داشتمی برحذر را نعیم بلند صدای با بریدهبریده و کشیده که اواخر همین مثل. بود استیصالش از باشد ضعف

. چرخاندب را زندگیش. بماند جاهمین اند،آورده عروس برایش که حاال کردمی گوشزدش. رفتن وزیرستان سفرِ از. رفتن کویته سفرِ از



 و آرممی دستبه پول. دارم هم زبونهم. دارم دلهم. روشنایی دلِ توی. خاور. بلوچستان. مرز ورِآن رممی» بودش گفته ولی نعیم

. بود نعیم مخاطبش. گرفت هوا روی گویدمی را حقیقت بخورد قسم بخواهد که شهودی مثل را دستش خانمهاتون.« گردمبرمی

 سفید و دراز طنابی مثل دستآر.« آردست. آردست. آردست خاور؟ روشناییِ خاور؟. »گلویش ته از ریخت شطح. قاضی اما روبرویش

 جایی به ردب جایی از را شاهین ذهن ای،دره یا سیالبی فروافتادگی، یک بین دیگر زمینی به زمینی از کند جابجا را چیزی یا کسی که

 .دیگر

 «کنار بزن» بود پرسیده من از قبلش سیاه. کردیم شانتعقیب. کردیم حرکت. بودیم چشم فقط. پوشاندیم را هامانصورت دستار با»

. وییمبگ را هارنگ اسم عملیات برای گفت. بود لباسش خاطربه. کردیممی صدایش سیاه. شودمی این گفتم. شودمی چه فارسی به

 مقدی از موتور. بودم ایژ موتورهای از یکی یراننده. گرفتیم سرعت. البد دانیدمی خودتان حاال را اشواقعی اسم. را هامانلباس رنگ

 سوارهارکتَ. داشتم تبحر. رایت برادران. بود پرواز اولین مثل هربار ما برای. راندممی بچگی از. امدنیارفته از پدرِ موتورِ. شدممی سوار زیاد

 دیمش چشمبهچشم. کردیم اسکورت. ورآن یکی ور،این یکی. ماشین به رسیدیم. کشیدند کِالش. درآوردند خورجین از را هااسلحه

 پشت از ما هب کردند نگاه.« کنار بزن. کنار بزن» گفت اینقره پژوپارس راننده به بلندبلند جاده، ترکِترک سیاهیِ روی سیاه. باهاشان

 هاییموتالمَلِک. باشند بوده منتظرمان انگار. بودند نکرده تعجب. بودند نترسیده. بود شده دودی. بود دودی هم کمی شیشه. شیشه

 راننده یکهو .شدیم چشمبهچشم دیگر چندثانیه. دارند اینقشه فهمید حرکاتشان از انگار سیاه. بمیرانند ولی بمیرند باشند آماده که

. نسوزان دل. گاهشتهی پایینِ سمت رفته دستش راننده کنار پیکِوشیک مردِ همین گفتمی بعدش سیاه. کرد زیاد را ماشین سرعت

 تا بندشانمی هگلول به نایستادند اگر بود گفته قبال سیاه. بکشد کمری اسلحه خواستهمی یعنی. پیکوشیک گفتمی را شلواروکت

 هایستیکال. زد گرفتند که فاصله. نترسیم ما تایران، کردنسوراخ برای زندمی تیرتک یا. بست شدند که دور. نترسیم ما بترسند،

 ...«ایستاندیم را ماشین. داد جیغی صدای. شد دریده. شد سوراخ ماشین

 پیرامی توشهگی،. »دادمی سَر آوازی و چرخیدمی. کردمی مرتب شانه روی را شالش پَرِ خانمهاتون. شاهین گوش به بازگشت صداها

 لباس در را ایاستخوانی جوان دخترِ. جوانش دامادهای و دخترها از بود پر خانمهاتون دوروبر.  «سیانجان هِیالی هُشکی لبِ...سیانجان

 دامن و سینهپیش و هاآستین. داد قاضی نشان و خواند جلوبه دست با مچ،به طَلقی النگوی و سربه حریر چادر و ونگارپُرنقش زرد

 شده پُر هادرخت دوروبر خوانشادوک هایپرنده و سیاه یرسیده آبدارِ خرماهای و سبز نخلستانهای دوزیسوزن طرح با دختر لباس

 پیش میان در روزیک که هاییسال. دوردورها به بُردشمی ونگارنقش. لباس طرح به کرد نگاه شاهین. بود نعیم یخوردهشیرینی. بود

. ودب گوات روستای بلوچِ نقالِ نسلِ آخرین میرکَمبر. کردمی شرکت میرکَمبر هاینقالی توی و گرفتمی قرآن درسِ مُحَی، موالنا

 جییَند، دادشاه،. کردمی زنده را بلوچ ایاسطوره هایچهره یادِ. دادمی نشان را پُررونق بلوچستانِ. زمین انداختمی نقاشی یپرده

 خوردندمی چایی. زدندمی چندک بُهلوری هایفرش با هاییتخت روی حصیری، هایسایبان زیر دنجی یگوشه و آمدندمی مردم. حَمَل

 رد میرکَمبر. هاپرتغالی برابرِ دریا، در هایمقاومت. هاآمریکایی برابرِ خشکی، در هایمقاومت داستان. رفتندمی فرو هاداستان در و

 ارانگ. خواندمی پهلوانی شعر گفت،می حماسه یقصه و گردیدمی و چرخیدمی زمین، پهنِ مددخانیِ فرش روی نقالیش، قرمز جامَگِ

 یارشدست با پردهمیان برای. دادمی پرواز ذهنشان در را مردم. کردمی باز پَر اش،نشستهصورت زیر خونِ دستش، حرکات با زبانش، با

. کنند صدایش  ناکو داشت دوست. تَمبورگ. قِیچک. دونلی. دمیدمی ماده و نر یدهانه بر هاشنفس موج با. نواختمی هم موسیقی

. اترگ اهینش نقالی برای. ناکو میرکَمبرِ نقالی برای نه اما. پریدندمی باالوپایین شدند،می جمع مردم هم حاال. بود روستا اهالی ناکوی

 .سیاهپوست ناسورِ قیچک یدهانه بر دمیدنش برای

 تانشپاکس و افغانستان و ایران. دهندنمی را مانحق که حاال. بگیریم را مانحق خواهیممی فقط. نیستیم کشآدم بود گفته سیاه»

. بوده رستد حدسش گفت سیاه. جلو رفتند بقیه. ایستادم موتور پیش. نرفتم جلو. گیریممی خودمان. بلوچیم مانهمه. کندنمی فرقی

 سیاه. بود مرده راننده. است دستخوش هاشاناسلحه گفت. داد نشانمان. بود گرفته هوا روی را کمری اسلحه دوتا. داشتند اسلحه

 نکرده توق را اسلحه. فقط بود شده هوشبی راننده دستِبغل. مردنمی بود، شده تسلیم بود، ایستاده اگر. بوده خودش تقصیر گفت



 مربندک مگر راننده. مانده سرحال. است متمدنی آدمِ. بسته کمربند گفت سیاه. بیرون آوردنش. گاهشتهی پایین از بیاورد در بود

 اشبازرسی. تورمو پای تا کشاندنش. زنندمی تعارف بقیه به هاراننده. نه گفت. خندید. نداشتم کردن نگاه دلِ. پرسیدم من بوده؟ نبسته

. جاده خاکی یشانه در. شدیم منحرف جاده از. نشاندیم خودمان بین موتورها از یکی روی. بستیم را هایشدست و هاچشم. کردیم

 سوار را دبعبه آنجا از. کردیم پنهان هاکوهک هایتورفتگی در را موتورها. کوهستان اولِ به رسیدیم. رفتیم جاده سنگالخ یکناره به تا

 حدودا. کوه یدامنه پایِ. تفتان هایکوه دلِ توی رسیدیم. رساندمان جایی تا. بودیم کرده اَجیر را نفریک. شدیم سفیدی وانتِ

 یمتیق آدمی هر. شود معلوم قیمتش تا جایی بردیممی. بود برانکارد روی طرف. پیاده. کوهستانی یمنطقه در رفتیم کیلومتریک

 ...«غاری به رسیدیم که رفتیم جایی تا. گفتمی سیاه. دارد ارزشی. دارد

 لویج. خانمهاتون به کرد رو. نکنند شلوغ خواست بودند کرده ایجاد گوشتی و سیاه دیواری پشتش که مردمی از دست با شاهین

 عروس. کرد نگاه را نزار و زرد دختر دوباره بعد.« زنهمی خودشه حرف قانون. یادنمی کاریبه اینجا  پَتَر» گفت. نفرهتک دیواری. رویش

 قبهمرا گویی. بود نشسته اول ردیفِ صندلی روی خمیده و ساکت نعیم. داخل سرچرخاند دادگاه سالن باز در روبروی شاهین. نعیم

. کرد اهنگ نعیم به لحظهیک. قاضی جایگاه در نشست و رفت داخل شاهین. بود شده کوچکتر. بود خمیده. بود پایین سرش. کردمی

 هتِج خالف به ولی. بود بازگشته خودش اصل به دمی. فروافتاده و برخاسته چندلحظه بود بادی پیچیده، درهم بود گواتی انگاری

  .هاکوه دلِ توی. بود کرده سقوط و. درست

 دانستنمی درست هنوز. پتو الیِ. آمد هوشبه باالخره. بشود سرپا وشلواریکت مرد بودیم منتظر. زمین به بود نزدیک. بود اول غارِ»

. دانستندنمی فارسی بقیه. بودم بلد فارسی. بزنیم سر بهش رفتیممی وقتی پوشاندیممی را هامانصورت دستار با. است چیبهچی

 برای بودم رفته. رخاو. بودیم شده آشنا باهم پاکستان بلوچستان توی. بلوچ ایرانیِ. بلوچ افغانِ. بلوچ پاکستانیِ دو. دیگر بودیم چهارنفر

 را ارشک. کنم ترجمه شدم مامور. صحبت برای باراول پیشش رفتیم من و سیاه. کراچی تا. کویته تا. کار برای بودم رفته. تحصیل

 یششناسای کارت. کردم ترجمه. گفت کم. گفت. دارد پول چقدر. پرسید را اشبچه و زن. پرسید را مادرش. پرسید را پدرش. پرسید

 نِمرمری ساختمان جلوی آرم. شناختم را آرمش. بود دادگستری کارمند. کارت به کردم نگاه. بود فارسی به. سیاه بخوانم بهم داد را

 سر اههندی مثل. گفتم سیاه به. ورشآن و وراین ترازوهای با وسط بود عریان شمشیری. بود خودمان روستای دادگستریِ یدوطبقه

 شغلش .پس است کلفتگردن گفت. خندید سیاه. ایمکرده دربند دادبِستان و دادگر جاهمه از. است همین پس گفت سیاه. داد تکان

 کجاست؟ د؟ش چه راننده گفت قاضی قاضی، گفتم تا قاضی؟ گفتم. است قاضی. کمری یاسلحه نادان گفت. تقریبا گفتم. شد معلوم

 نزده و گفته. رکنا نزده بیاورد یادش خواستمی.« کنار بزن. کنار بزن. »فارسی به. گفت عصبانیت با. جلویش آمد سیاه. گفتم سیاه به

 را دادشاج اینکه. بود کرده تعریف قبال چیزهایی کجاست؟ گُجَرِ بپرسم گفت سیاه. شد آرام. نشنیدیم. خواند لب زیر چیزی. کنار

 تگف قاضی. اندکرده ستم بلوچستان کل توی گُجَرها گفتمی. افتادنمی زبانش از گُجَر. اندداده گوشمال. اندکرده اذیت گُجَرها

 هاشچشم تو. پرسید خودش سیاه. کرد تعجب سیاه. بلوچید گوییدمی شما که حاال همین مثل. درآوردم شاخ. نکردم باور.« بلوچم»

 ته اتاقک از .ترطرفآن رفت سیاه. ندادم بروز. درآوردم شاخ بیشتر. گواتی بلوچِ گفت قاضی کجا؟ بلوچِ پرسید بلوچی به و کرد نگاه

 بانز به باید وضع این با گفت. زدمی غار بیرون را هاحرف. بزند دورتر هم را بلوچیش هایحرف باید بود فهمیده انگار. بیرون زد غار

 ...«گواتی؟ بلوچ. بزنیم حرف مرغی

 بیرون پدرش زبان زیر از را همه کنجکاویش. بود افتاده شانتاریخی هایوواکوچکوچ و روستایی و خانوادگی یشجره یادِ شاهین

 وچبل از نسلی فرزندانِ بود گفته پدرش که طورآن گوات روستایِ مردم یهمه. «گوات؟ چرا حاال» پرسیدهمی پدرش از. بود کشیده

 هک بودند هاییگوات بادها،. بودند بازگشته فرساییطاقت تاریخی مهاجرت از فامیلی، و خانوادگی کوچک، هایدسته در که بودند

 گذاشتند را صفتشان فقط. بودند گوات سالها» گفتمی پدر. بنشینند زمین به نقطه همین روی جا،همین دیگر بودند گرفته تصمیم

 بلوچستان توی اندرنسلنسل جماعت «جاهمین بسازند را خودشان یِفاضله یمدینه خواستندمی. آمدند فرود که زمینی این روی

 تا گهمی نوشتند که کاغذهایی. دانستندمی نیکو نوشتن» گفتمی پدرش. خورشیدی سیزدهم قرن وسطهای تا اندبوده



 راسانخ سمتبه اندرفته بلوچستان، در هاانگلیس کشیبرده و آزارواذیت دست از «شدند رحیل بعد. خورشیدی وپنجاههزارودویست

 دندآممی شمال از که هاییآدم و هاکاروان از. مرو توی. هستند هابلوچ شمال توی باال،آن بودند شنیده. ترکمنستان مروِ بعد و بزرگ

. هاچنگانه همسایگی در اندرفته بلوچیشان شترهایِ با. باشند داشته پناهی تا آنجا بروند گرفتند تصمیم همین برای. بودند شنیده

 داخ. بود گرفته را بلوچستان که ثُربی خاطربه» گفتمی پدر. خودشان چادرهایسیاه. خودشان هایخیمه توی. هاتاجیک. هاترکمن

 را یثرب که محمد مثل. بود گمانشان در که ایفاضله یمدینه سمت به رفتند ثُرب از. اشچربی و گناه. فساد همان. ثُرب گویدمی

  .«شدیم گوات موقع همان از. النبیمدینه به کرد تبدیل

 متخدبه مامورِ که است هاییفارس همین از شاید نه؟ یا کردنگم رد برای گفته اقبال به. گفتممی خودم با. گوات آمدنمی باورم»

 سیاه را هاشکفش. بودند آشنا بلوچ زبانِ با. بودند آشنا بلوچ با. بودند معلم. روستا توی بودند مانبچگی. بلوچستان برای شوندمی

 لباس. پیراهن و وشلوارکت. درآورد را هاشلباس. بهش داد سوراخ پوتین جفتیک. خورجین توی گذاشت. خودش برای برداشت

 دانستمی خوب انگار. پوشید راحت را لباس. شد بلند یکهو حال همان با قاضی. بلوچی که حاال افتخار با بپوش گفت. بهش داد بلوچی

. ریاشد توی. وسط آن شویمی گم ندانی. دارد لِم بلوچی لباس. البد دانیدمی بهتر خودتان دیگر. بپوشد بلوچی لباس باید چطور

 یا. تانپاکس بلوچستان توی بودم دیده را هاتوریست بعضی ولی نکنید باور شاید حاال. شویمی قفل. کنیمی گیر. شویمی غرق

 احتر ولی قاضی. اوایل کردندمی گیر ولی. باشند نزدیک. کنند ایجاد صمیمیت پوشیدندمی. خودمان روستای دبستان هایمعلم

 عدنیم آب. داد تکان سر سیاه. گرفت اجازه دست با. هست آب گوشهیک دید بعد. بستند بلند زنجیرِ با را وپاهایشدست. پوشید

 ودب نشسته هم لبخندی. شست را پاهایش آب با. کرد باز را بطری در. پاش هایپنجه روی نشست. چندروز این برای بودیم گرفته

 دش بلند بعد. گرفتمی وضو داشت. دیر اما. فهمیدم. صورت روی پاشید. راستش دستِ یپنجه توی کرد کاسه را آب. هایشلب روی

 کارچه مگفت. ورترآن را سیاه کشاندم. بنشاندش خواستمی سیاه. گوشش جای تا باال برد زنجیرها همان با را هاشدست. ایستاد دوباره

 خواستمی. بود بسته هم را هاشچشم. بکند را کارش بگذار. بگیری خواهینمی که را اعمالش. بگیری خواهیمی را پولش داری؟

. شودمی جورچه توامان نفرت و عشق. گواتی هم و است قاضی هم. است قاضی بودم فهمیده وقتی از بودم شده طورییک. ببندد اقامه

 روی بود ردهک پهن صاف دورش بودیم پیچانده که را پتویی. هستی گواتی اگر بیاور نشانه بگویم توانستمنمی. لرزید دلم ته چیزی

 که آنجا به رسید تا...«  المُزَمَل ایها یا. »خواند را سوره این. باشد زده هوا توی. باشد شنیده را حرفم انگار. خواند را حمدش. زمین

 گویدب خواستهمی. ساخته داستان گفت سیاه. بقیه پیش بیرون آمدم. ترسیدم...«  جَمِیلًا هَجْرًا اهْجُرْهُمْ وَ یَقُولُونَ مَا عَلَی اصْبِرْ وَ»...

 این هب چه را بلوچی. گفتم موقعآن خودم با. وشلوارکت به چه را گواتی. بودم شده الل. کنندمی دستگیرتان. شناسدمی را منطقه

 ...«ورسماسم

 هاکالسیهم گاهی. گذراند آسمان و جغرافیا همین وسط را، ابتدایی یمدرسه. بود روستا همین توی تولدش. آوردمی یادبه شاهین

 اندکردهمی نگاه را ظاهرش. پوشیدمی بلوچی خودشان مثل. زدمی حرف بلوچی خودشان مثل اینکه با. بودنشبلوچ به بردندمی شک

 تهرفمی. شدهمی آزرده. بهش گفتندمی. آمدهنمی بلوچ نظرشانبه و اندکردهمی نگاه اما را ورسمشاسم. آمدهمی بلوچ نظرشانبه و

 دوباره هاسوال همین با پدرش «چه؟ یعنی اترگ اترگ؟ چرا حاال چه؟ یعنی شاهین شاهین؟ چرا حاال» پرسیدهمی پدرش از و خانه

 هایشتر. اندبوده فراخ که انددیده را هادشت ترکمنستان، مروِ اندرسیده کههمین گواتی هایبلوچ: کردنتعریف به کردهمی شروع

 تا اندبوده زمینیتکه جستجوی در هابلوچ. اندچریدهمی ایقهوه و سبز یزمینه بر سفیدی ابرهای مثل که انددیده را مایاآق

 پناهجان. »ندبود داده پناهشان بقیه ولی. بودند نجسته را هابلوچ. باشند پناهشانجان تا اندبوده بلدی هایآدم دنبال. باشد پناهشانجان

 مثل هم شما گفته بهشان بلوچی به محنت. ناممحنت. هاچنگانه از دانقرآن و دانرسم و دانمذهب و دانزبان بوده آدمی ما اجداد

 نتمح. «بوده مانده زبانش. بوده مانده اثرش بلوچ. زدهمی حرف بلوچی ولی نبوده بلوچ. کردند تعجب. کوچیدید محمد پیامبرمان

 خندلب شاهین جد...«  هَاجَرُواْ وَ آمَنُواْ الَّذِینَ. »خواندن قرآن به کرده شروع و.« عقبه پیمان. بستیم پیمان ندانسته و ندیده» گفته



 باز آغوش با...« . أَنفُسِهِمْ وَ بِأَمْوَالِهِمْ» خوانده را اشادامه و داده نشان را اشخانواده. داده نشان را وسایلش. لبش بر نشسته

  .پذیردشانمی

 ستد گفت. کناری کشاندم سیاه. فقط خواندمی قرآن بعد. چندروز آن بود نمازش آخرین و اولین. دلهره با. را هم بودیم پذیرفته»

 و هست یعهش گفت. خواندن نماز به کرده شروع بسته دستِ با ولی بخواند نماز باز دست با توانستهمی آمده، پایین که اشزنجیرشده

 زا یکی نمازش یسوره جایبه روز هر. زیاد ایستادممی گوش. نکردم توجه. تو قولبه فارس. گُجَر. آوردمی در اَدا دارد. کندمی تقیه

 هب رسید تا...«  الفُرقان نَزَلَ الَذی تَبارکَ. »خواند باردوم. بودم حفظ. بودم خوانده و بودم شنیده بارها قبال که خواندمی هاییسوره

 هاندیه و هاپاکستانی گفتمی. بلوچ توی برود بین از خوانیقرآن سنت موالنا داشت ترس. افتادم مُحَی موالنا یادِ. «مَهْجُورًا الْقُرْآنَ»

 هک خواندمی را هاییسوره همان تکتک داشت. بداند را زندگیم انگار. باشد خوانده را فکرم انگار. ثُرب همگی. پایین آن هاعرب. خاور

 باید گواتی هر گفتمی مُحَی موالنا که را هاییهمان. بودم داده پس درس مُحَی، موالنا پیشِ بارها، که را هاییهمان. بودم حفظ

 دهش برادرشان مردهاشان. هامَروَزی. شمال مردم از تاریخی تشکر ینشانهبه. نَبَرَد یاد از باید گواتی هر. بداند باید گواتی هر. بخواند

 «.دانستمی باید دختری هر. دانستمی باید پسری هر تشکر ینشانهبه را هاآیه. بودند شده خواهرشان هاشانزن. بودند

 سَبیلِ فی یُهاجِرْ وَمَنْ. »حقیقت ینشانهبه. ایمان ینشانهبه. تشکر ینشانهبه محنت برای خوانده ایآیه فرودشان، از بعد شاهین جد

 رفح شاهین جد. کردندمی نقل فرزندانشان برای سینهبهسینه را هاداستان این پدرها...« وَسَعَةً کَثیرا مُراغَما االَرْضِ فِی یَجِدُ اللّه

 گفته و جلدچوبی کوچک قرآن یک روی گذاشته دست محنت.« بستیم عقبه پیمان ندانسته و ندیده» گفته و کرده تکرار را محنت

 حنتم بعد.« بخورد صَعبی و مشکل به مسلمانی که مکان و زمان هر برای. بوده همیشه برای راه این. بوده همیشه برای پیمان این»

 اختیاری هایمهاجرت. دیده زیاد خود به مهاجر سرزمین این گفته و داده نشانشان را مرو قدیمی شهر یباقیمانده هایچینه دست با

 در .چندصباحی حتی بوده اینجا هم پیامبر فرزندان از یکی موسیبنعلی. آنجا بینید؟می را خانه آن دیوارهای» گفته. اجباری یا

. چیبلو به. بودند نوشته اجدادش کههمان. خواندهمی رو از و آوردهدرمی را قدیمی ایدفترچه پدرش.« رفته دنیا از طوس توی برگشت

.« ستا سنجنگاه و شناسموقعیت خیلی پرنده این. کندمی استفاده ازش شکار موقع. شاهین نامبه دارد آموزیدست یپرنده محنت»

 جاهمه و چیزهمه بر پرنده چون. »شاهین بگذارد را اسمش گیردمی تصمیم پدرش که بوده گشته دستبهدست روایتِ همین براساس

 هک آبی. بود مقدسشان رود نام اترگ. اترگ کردیم هم را فامیلیمان جبران، و وفاداری و ادب رسم به ما» گفتمی پدر.« داشته احاطه

 .دلم اُمیتِ تو» گفتهمی پدرش.« خودمان روی گذاشتیم را زندگیشان ورسماسم احترامشان به ما. بود بخشیده زندگی بهشان

 چرا بگوید خواستمی وقتی دادمی تکان را سرش همیشه پدرش.« روخانوادگی مهاجرت اُن تاریخ داری خودت در وکمالتمام

 و شوروی زکالخو بندشپشت. اکتبر انقالب. شودمی انقالب که بودند کرده دفن آنجا را مادرانشان و پدران شان،نسل یک. اندبرگشته

 اندآمده و اندکرده خداحافظی ازشان. هاشانمرده قبرهای روی اندگذاشته کوچکی سنگ. دوباره گرفتندمی تصمیمی باید. کمونیست

 ولشانا جای سر اندرسیده تا اندکرده چاق نفسی چندجایی راه بین. نرود دست از دینشان و فرهنگ و شرافت تا. بلوچستان سمتبه

 مه آن بعد «شدیم زنده و محشور دوباره. مُردیم. شدیم زنده. بود خاک به خاک از ثمرومان» گفتمی همیشه پدرش. بلوچستان توی

 .«زاهدان رفتیم. بودی کوچک ولی بودی تو. بودی تو باراین» گفتمی پدرش. باز اندشده گوات

 گرفتاریم ستیمدانمی که چندروزی یاندازهبه بودیم گرفته کنسرو. ظاهربه. بیشتر داشت امنیت. بودیم رفته باالتر. بودیم دوم غار توی»

 وشمخ. خندیدمی جلو رفتمی سیاه. کردمی حاجت قضای غار توی بلوچیش بلندِ لباس زیرِ ایگوشهیک رفتمی باید قاضی. آنجا

 شیک گفتمی. قاضی با زدمی حرف بلوچی دیگر. کردمی وجوابسوال زیاد سیاه. تمام دیگر نماز گفتمی. کارش این از آمدنمی

 بارمسو. جایشبه خواندمی قرآن. دادنمی را جوابش قاضی. کنیمی بلوچ جاسوسیِ. باشی بهت خورهنمی بلوچ. هستی پروار. هستی

 یشماره .بودیم گرفته را هاششماره. بیاندازد شماره به را قلب که بود تیری مثل اش«فَاهجُر والرُجزَ». خواند را «المُدَثَر اَیُها یا. »شنیدم

 وقت خیلی. «بانوک. »افتادم نامزدم یاد سیاه، گرفت که را زنش یشماره. زنش یشماره. پدرومادر یخانه یشماره. خودش یخانه

 هر. بودم عروسم یادبه ندادنکشیک وقت غار توی خواب موقع هاشب. ماهچندین. هم از بودیم افتاده دور. بودم نزده حرف باهاش بود



 سرک. کخش چوب وسط آن ما. پتو شدمی بسته و شدمی باز لوال مثل. رویمان نصفش بود زیرمان نصفش. داشتیم پتو یک کداممان

 .«بود عجیبی طوره. بود عجیبی صدای. است قرآن فهمیدممی. خواندمی قرآن هم، درازکشیده حالت همان تو. کشیدممی

 طرح. کرد زمزمه. «فَاهْجُرْ الرُّجْزَ وَ» زَنجُر،. بود گوشش توی صدا. بود شده شروع دادگاه یجلسه. شنید را زَنجُر صدای دوباره شاهین

 مثل که دید بارهیک. بودند نشسته دوم ردیف توی نعیم سر پشت دخترها و خانمهاتون. شد شروع متهم علیه عمومی دادستان

 و روحی بیماری که را دخترهایی و هازن گوات مراسم در. خورندمی تکان زانو روی دست گوات، مراسم وسط بلوچ مریض هایِزن

 زندگی به. کردندمی کمک نواها و صداها با آزردمی را روحشان و بود کرده حلول بدنشان در انگار شیطانی که داشتند، روانی

. دخوردنمی تکان خودآگاه. دادستان قرائت صدای موسیقی با بودند شده همراه بُنجو و سوروز و دُهل جایبه هازن حاال. گرداندندبرمی

 از گروهی با همکاری موجببه. »هازن پیش وکمالتمام چشمش ولی بود دادستان قرائت صدای هایشگوش توی. بود آرام هاتکان

 رفتیم پیش بیشتری جزیئات با ماوقع شرح هرچه...« محکومیتی اشد تقاضای...فرسایشی گروگانگیریِ فقرهیک...خارجی اتباع

 بدنشان از اینطور روانی بیماریِ زهر انگار. بود شده ناخودآگاه هاتکان. شدمی بیشتر هازن وجلویعقب و وراستچپ به هایتکان

 .رقصیدندمی. شدمی کشیده. آمدمی بیرون

 حرف چبلو تلفن پشت قاضی زن با. زدمی حرف بلوچ تلفن پشت قاضی پدر با. خوردمی تکان مدام تلفن با زدنحرف موقع سیاه»

 رشس. کند قطع را تماس که دادممی تکان دست باید دقیقهیک زیر. بگیر را تایم گفتمی. مُالزهی از خواندمی را هِیال آهنگ. زدمی

 مروبرو نشستمی هم تماس بعدِ. نه یا گویدمی خوب را مطلب دارد دانستنمی. قدری شدمی عصبی. دادمی تکان راست و چپبه را

. وندبش مطمئن سالمتیش از خواستندمی. بعدی تماس تا. نگفته هم بد کردمی اشاره. خوردمی تکان و خواندمی آهنگ و غار بیرون

 را لغمب. زدمی حرف خشن و خشک. زد زنگ بارچندین. برایشان فرستیممی و گیریممی یک یدرجه. فول دیاِچ فیلم گفتمی سیاه

 ستانبلوچ. ورآن برویم خواستیممی کوهستان تو از. دالر به بود گفته سیاه. آوردندمی دالر به باید. کردمی قطع سریع. گفتمی

 اهواپیم بلیط. آوریمی بعد را زنت هم داری زن که تو. قطر رویممی. قطر طرفِ کندمی ردمان نفریک بود گفته سیاه. پاکستان

 ستانکوه یآواره نیست الزم. هست کنارت دیگر زنت. است فراهم زندگی آنجا. دوحه تا آیدمی. دبی از. کالس فِرست. براش گیریمی

 «...پتو زیر خزیدمی باد. غار توی پیچیدمی اژدها تن مثل هاسنگ نای بوی و سرما و رطوبت و دم. بخوابم توانستمنمی. بشوی

 به داشت همچنان دادستان. کردندمی خارج دادگاه از یکییکی را مادرشان و را هاشانزن داشتند دامادها آمد که خودش به شاهین

 با استم و فیلم گرفتن از بعد...رسانده را خودشان تفتان هایکوه یدامنه روی تا...ایژ موتور دستگاه دو با» دادمی ادامه توضیحاتش

 سرستاربهد سرنشینانِ با موتوری وقتی. بود منتظر همیشه. بود منتظر هم خودش کرد فکر شاهین...« بودند منتظر گروگان یخانواده

 .خودکار کوچک مسلسل. کِالش. کردمی حساب را پیشآمدی هر امکان ذهنش توی گذشتندمی ماشین کنار از صورت،پوشیده و

 و ریکوی هایجاده خشن و تند باد بود معلوم که بادی یا خشخش سکوت، با گوشی پشت و نزنند زنگ بهش که نبود روزی. کُلت

 ویت خوردهآفتاب و سوختهسیاه پوشدشداشه یک بود معلوم که تماسی. نکنند تهدیدش است سرحد بلوچستانِ مخصوص خشک

 و گرفته هوا روی را اشگوشی. کرده برقرار باهاش پرت جایی ای،آبادی یا روستا یکناره ایقهوه لخت زمین و خاکستری آسمان

 .پیچیدمی درهم باد و موتور دادن گاز صدای. رسانده گوشش به را ترس

 قاضی. ودب شده کنسل چندباری گیریپول قرار. بود غار سومین. کردمی بیداد سرما. غار توی باال آن هنوز پیچیدمی باد. روزسی بعدِ»

. تاس قدیمی گفتندمی. کردندنمی قبول بودیم فرستاده که فیلمی اشخانواده. خواندمی هجرت هایآیه فقط. خواندمی آیه داشت

. فوقش فوق. بود روزبیست اشبینیپیش. کند ردیابی پلیس دهندمی لفتش دارند گفتمی. بود عصبانی سیاه. بیاورید نشانه یک

 انهم. خودش با بود خوانده را هِیال غار بیرون قبلش. گفت بهش بدوبیراه. زدنحرف باهاش کرد شروع. سروقتش آمد خودش باالخره

. کندنمی را ارک این بلوچ با بلوچ گفت. بگیر وضو حاال گفت. قاضی بدن و سر تو پاشاند را ادرارش. پایین کشید را شلوارش رویش جلو

 شده جفل. نیست یادم. کردممی کارچه موقعآن دانمنمی. است بند پولش به نَفَسش گُجَر. شدیمی خالص دادیمی را پول بودی بلوچ



 الشِک هویک. سرما. است هیچ براش بیندمی که گَهنوک گَهنوک. آدم از سازدمی دیوانه. نیست کم. ماندن غار تو روزسی. انگار بودم

 ستمنش. بود شده دیر. بودند مبهوت هم بقیه کشیدم فریاد. بستش تیر به. کرد تندوتیزی قراولِ. کَند شانه رو از را دوشش روی

 مستقیمِ چندخطِ توی شد سرازیر خون خواندمی قرآن و بود نشسته قاضی که طرفی از. نشستیم مانهمه. تاریکی توی. همانجا

 سیاه. غار یدهانه تا آمدم. بود غلیظ و تند بوش. رفتمی درهم. پیچیدمی. گرفتمی راه و خزیدمی مار مثل خون. غار توی. موازی

. بود یدهپوش هاشانصورت. بودند دستبه اسلحه. هاکوه یدامنه توی بود دیده سیاهی سیاه. بود دستبه دوربین سیاه. بیرون بود زده

 باید گفت. ندریخت هم روی گُجَر با. باشد تواندمی همین بدترینش. شوریده بلوچ بر بلوچ گفت. بودند پوشیده بلوچ لباس نصفیشان

. بود یاهس ابرهای. اینجاها آیدنمی زیاد باران اینکه با. داشت باران هوا. موتورهامان به برسانیم را خودمان باید. برویم باید. کنیم جمع

  ...«نبود روشنی صبحِ

 یآماده که بودند خاکستری و سیاه ابرهایی مثل هاشانلباس در بلوچ مردان. کرد نگاه دادگاه حضار به هاالمپ روشنی تو شاهین

 دستاری با کویری راه بین موتورسوار هایبلوچ همیشه. بارشند یآماده که کرد تصورشان ایژشان موتور آسمانک روی. بارشند

 ایگردگرفته و خاکستری هایمجسمه مثل برایش راه توی. بمانند امان در جاده گردوخاک و باد از تا پوشاندند،می را صورتشان

 دقت خوب اگر که هاییچشم. دهدمی نشان را شانوضعیت هاشانچشم فقط و رفته شانگوشتی تجسد توی باد که آمدندمی چشمبه

 همان با را گذشتندمی کنارشان از که هاییماشین. پاییدندمی را جاده ورآن و وراین. بودند خیس اشک از دیدیمی کردیمی

 خودشان یا کنندمی خطر احساس دارند هاچشم شدنمی متوجه آدم کهطوری. کردندمی نگاه ساکن و خشک خیس، هایچشم

 اندچسب و آورد خود با باد را بود گذشته کنارشان از برق مثل که موتورسواری چشم اشک از چندقطره دید باریک حتی. خطرناکند

 خاکستری ای سیاه ابری از بارانی یقطره انگار ولی. نبود باران. است باران بود کرده فکر اول. بود نشسته او که دری طرف یشیشه به

. ماشین یهشیش یجداره به رسید تا پایین طرفبه شد سرازیر آهستهآهسته بعد و نشست شیشه از اینقطه روی اشک. بگیرد باریدن

 .باشد نشسته زمین به انگار

 قبل نیهچندثا آن توی. کردندمی جمع را وسایلشان داشتند بقیه. نشستم غار یدهانه. بودم نریخته اشگ زندگیم تو. ریختم اشگ»

 شانهمه .تندوتیز. رفتم قراول. کشیدم یکیشان دوش روی از را تفنگ. داخل رفتم. هنوز بودند غار توی. کردندمی ورآن و وراین فرار از

 بوش .گرفتندمی راه و خزیدندمی مارها مثل. غار توی بود سرازیر خون طرف همه از بعد. غار تو پیچید فریادی و ناله. بستم تیر به را

 .«تاریکی توی. کردم زمزمه. «فَاهجُر وَالرُجزَ. »همانجا نشستم بعد. بود غلیظ و تند

 


