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مقّدمـه

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

ســال ها بــودم تصمیــم داشــتم بــه قســمت هایی از 
کشــورعزیزمان ســفر کنم امّا به خاطر مشــکالت و 
موانعی این امکان میســر نشــده بود تا این که به لطف 
خــدا در ۲9 تیرمــاه 94 عزمم را جــزم نمودم و راهی 

سفر شدم. 
از آن جایی که بهترین مناطق دیدنی و سرســبز کشور 
در خّطه ی شــمال وجود دارد من نیــز همانند دیگران 
– خصوصا مردم مناطق جنوب و جنوب شرق – که 
اشتیاق رفتن به شــمال را دارند آهنگ رفتن به شمال 

کردم. 
دردهه های قبل دو بار به شــمال و استان گلستان سفر 
کرده بودم ولی با گذشــت سال ها این اشتیاق همچنان 
در وجودم شــعله ور بود. از همه گذشــته سفارش به 
ســفر و دیدن مناطق دیگردر تعالیم اسالمی هم تاکید 
شده اســت. خداوند متعال در قرآن کریم می فرمایند 

”قل سیروا فی االرض “ 
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ســفر عالوه بر ایجاد آرامش و جّذابیت هایی که دارد 
باعث می شود مسافردر طول سفر به نکاتی دست پیدا 
کند که با ماندن در یک نقطه هرگز به آنان نمی رسد.

     در طول سفر سعی کرده ام با افرادی که مصاحبت 
داشــته ام زندگــی نامــه ی مختصری بــرای معرفی و 
آشــنایی بیشتر از آنان درخواست کنم. الحمدهلل به هر 
نقطه ای از کشــور که می رفتم بــا مردمانی مهربان و 
مهمان نواز مواجه می شــدم. آن گونه که گرد غربت 
هرگز بر دل نمی نشســت. یادم آمد که شــاعر بزرگ 

حماسی ایران سروده است : 
همه جای ایران سرای من است

شــاید دلیلش این اســت که در هرکجای ایران کهن 
پای می گذاری با وجود بزرگواران و مردمی دریا دل 

احساس می کنی همچنان در خانه ی خودت هستی.

در حیــن ســفر و پــس از آن ســعی کــردم شــرح 
مســافرت های خود را به مناطق مختلف کشــور جمع 
آوری کــرده و به صــورت یک اثر تقریبــا مصّور به 
چاپ برســانم. امیدوارم که خواندن این مطالب برای 

خوانندگان عزیزمفید واقع شود.

ایرج شهرامی پور 
شهریور1394
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روستای اوگینگ 

نخســتین مکانی که توقف کردم روســتای اوگینگ بود. این روستا در 
مسیر ایرانشهر – نیکشهر) 6۰ کیلومتری نیکشهر و 1۲۰ کیلومتری ایرانشهر( 

قرار دارد.

جمعیت روستا تقریبا 1۲۰۰ نفر است.بیش از 7۰۰ نفر از ساکنان روستا، 
گرگیج و از تیره ی حسن زهی هســتند. طوایف دیگر ساکن در این روستا 
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بّجارزهی و درزاده هستند.

شغل اکثر مردم  روستا کشاورزی، دامداری و تعدادی نیز کارمند هستند.

اعضای شورای اسالمی روستا نیز از طایفه ی گرگیج و وابستگان به این 
طایفه هستند.این افراد عبارتند از:

حسن حسن زهی ) رئیس شورا و نائب رئیس شورای بخش(

سعید بلوچی و احمد بلوچی. 

کدخدای روستا حاج ولی حسن زهی است. ایشان از سال 13۵۰ تاکنون 
به عنوان ریش سفید و کدخدای روستا مشغول فعالیت هستند.

امام جمعه و جماعت منطقه نیز مولوی محّمدحسن زهی است که فردی 
بســیار مومن و مردمدار هستند.مناطق گرگیج نشین دیگر این منطقه عبارتند 

از: منطقه ی سرحه، ُکلَدر، سیاهنگری، سرخکان، 

در این روســتا حوالی ساعت هشــت و نیم صبح مهمان آقای حبیب اهلل 
حســن زهی شــدم. ایشان ســاکن  روســتا و کارمند اداره ی برق شهرستان 
نیکشــهرند. مهمان نوازی ایشان نمادی از سنت دیرینه و منحصر به فرد قوم 

بلوچ است که در میان مردم بلوچستان رواج دارد. 
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معرفی حبیب اهلل حسن زهی

آقای حبیب اهلل حســن زهــی فرزند علــی و متولّد شــهریور 13۵6 در 
روستای اوگینگ است.دوران ابتدایی را در روستای محل سکونت، دوران 
راهنمایی را در روســتای پیپ و دوران دبیرستان را در هنرستان شهید قلمبر 

ایرانشهر )7۰-74( سپری کرده اند. 

حبیب اهلل پس ازدوران متوّســطه مقطع کاردانی را در رشــته ی برق در 
آموزشکده ی فنی حرفه ای شهید باهنر )درسال 77 (به پایان رساند.سه سال 
بعد پس از پایان خدمت سربازی به استخدام شرکت متانیر و برق منطقه ای 

استان سیستان و بلوچستان درآمد. 

شجره نامه ی حبیب اهلل حسن زهی

اجدادش عبارتند از: علی ← صالح ← خیرمحّمد ← صالح ← ترنجی

← غالمعلی ← بّجار ←
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برادرانش عبارتند از: عبداهلل )احمد ( عبیداهلل – عزیزاهلل 

حبیب اهلل و عبدالباسط حسن زهی 

ایرانشهر

در ایرانشــهر همراه با آقــای علیرضاگرگیج ) دامــادم (درابتدا به دیدار 
مولوی مهدی رفتیم. مولوی مهدی ساکن بمپور و امام جماعت مسجد جامع 
این شــهر هســتند. قبل از رفتن به بمپور با ایشان تماس گرفتم و خوشبختانه 
جناب مولوی در ایرانشــهر تشریف داشتند. به خدمتشــان رفتم و مّدتی در 

حضورشان بودم. 

ایشــان شخصیتی جوان، دوست داشــتنی، خوش سخن و بسیار متواضع 
بودند. ســابقه ی آشنایی بنده با ایشان به ســال قبل ) 93 ( برمی گردد.اّولین 
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باراز طریق ایمیل با ایشــان آشــنا شــدم.موالنا مهدی برای ارتباط، شــماره 
تماسشــان را در ایمیل گذاشــته بودند و بنده با ایشــان تماس گرفتم. بعد از 

این، ارتباط بنده با ایشان بیشتر شد.

در مــوارد متعّددی از راهنمایی هــای مولوی مهدی اســتفاده کرده ام. 
حمایت وی از تاســیس “ بنیــاد خیریۀ علمی- فرهنگــی گرگیج “ یکی از 

کارهای مهمی است که پس از آشنایی با ایشان نصیب ما گردید.
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معّرفی مولوی مهدی گرگیج

مولــوی مهدی متولّــد 1363 در بمپور، فرزند مال شــمس الّدین، نوه ی 
عبدالقادر و از تیره ی ســنگگ زهی طایفه ی گرگیج محســوب می شــوند. 
ایشــان از طرف مادر با طایفه ی رودینی ساکن سیستان وابستگی دارند. پدر 
ایشان ) مالشمس الّدین ( خواهر زاده ی مرحوم سهراب پیکری هستند. این 
مرحوم اّولین شخصیت نظامی خاندان پیکیری است که در دوران شاه برای 
خدمت دولتی به منطقه ی بمپور اعزام شــده است. آقای سهراب پیکری در 

این منطقه بیشتر بنام “ وکیل سهراب “ شهرت دارند. 

آمدن وکیل ســهراب به بمپور سببی شــد تا پدر موالنا مهدی از شریف 
آبــاد زابل به این منطقه مهاجرت کند. پدر مولوی مهدی از ابتدای آمدن به 
بمپــور از طرف امام جمعه ی شــهر،مرحوم موالنا ابراهیم صّدیقی، به عنوان 
مؤّذن مســجد جامع  فاروق اعظم تعیین می شوند. هم اکنون با گذشت بیش 
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از 34 سال پدربزرگوارشان همچنان مؤّذن این مسجد هستند. 

مولوی مهدی پس از مّدتی تحصیل در مدارس دولتی، به توصیه ی پدر 
تحصیالتش را در مدرســه ی دینی صّدیقیه ادامه داد. به دلیل محدود بودن 
کالس های این مدرســه، در آن ســال ها طالب فقط می توانستند تا  دوره ی 
دّوم ســطح ادامه دهند. مولــوی مهدی پس از این دوره در ســال 83 برای 
ادامه ی تحصیل در دارالعلوم حّقانیه ی ایرانشــهر در کالس سّوم سطح ثبت 

نام کردند.

آرزوی تحصیل در دارلعلوم زاهدان برای مولوی مهدی برآورده نشــد؛ 
زیرا ایشــان فرزند بزرگ خانواده بودند و خدمت به پدر و مادر پیر، وی را 

از رفتن به مدارس بزرگ تر باز داشت. 

مولوی مهدی در سال 87 از دارلعلوم حّقانیه فارغ التحصیل شدند.بعد از 
فراغت به درخواست "موالناسعید خدابخشی " درروستای ریکپوت امامت 
مســجد رحمانی را به مّدت دو سال بر عهده گرفتند. ایشان هم زمان با امام 
جماعت مســجد رحمانی، به درخواست “ حافظ محّمداکبربراهویی “ برای 

تدریس علوم دینی در این مدرسه نیز مشغول شدند.

پدر مولــوی مهدی پــس از وفات امــام جماعــت بمپور،مرحوم حاج 
عیدمحّمد دســتوان “ موقّتاً امام جماعت مســجد شــده بودنــد. پس از این 
که ایشــان به بیماری قلبی مبتال گشــتند خود مولوی مهدی در ســال 89 با 
درخواست های مکرر مردم بمپور،خصوصاً مقتدیان مسجد جامع و با اصرار 


