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بحران آب، بدون رنگ وبوی بحران 
برای مردم

به  جز ســاعت و لباس و رنگ و دما کــه با پایان 
تابســتان تغییر می کنــد، در ایــران دغدغه های 
زیست محیطی نیز ناگهان دچار تغییر می شود. با 
پایش روزنامه ها و سایر رسانه های کشور که طی دو 
هفته گذشته نسبت به دو هفته مشابه فصل قبل )دو 
هفته اول تابستان( گزارشات، مقاالت و یادداشت های 
زیست محیطی به خصوص با محوریت بحرانی آب 
کاهشــی 90 درصدی داشته اســت.بحران آب در 
این کشور هنوز برای رســانه ها و مردم رنگ و بوی 
بحران نگرفته اســت. بحرانی که طی پنجاه  سال 
آینده با گره خوردن گرمایش جهانی و تغییر اقلیم با 
سوء مدیریت منابع آب و افزایش جمعیت در ایران، 
خشــکی تمامی دریاچه ها، خالی از سکنه  شــدن 
فالت مرکزی ایران، پســرفت دریاچه کاسپین تا 
یک کیلومتر به سمت شمال و بیابانی، خشک شدن 
و نشست همه دشت های ایرانی بدون نفت و گرسنه 
باقی خواهد گذاشت.گویا با خنک شدن هوا، مردم 
و فعاالن مدنی و محیط زیســت کمتر تشنه شده و 
با کاهش نیاز بدنشان به آب مشکلی که مدیریتش 
در فصل بارش امکان پذیر است را فراموش می کنند! 
همان فصل همیشگی جوزدگی که با کشته شدن 
یک یوز حامی یوزپلنگ می شــوند و بــا برگزاری 
مسابقات والیبال همه به یاد حضور زنان در ورزشگاه 
می افتند و با سردشدن هوا خودروهای تک سرنشین 
را تقبیح می کنند! اما نه کســی پس از سه  سال یاد 
دستگیرنشدن اســیدپاش های اصفهان است و نه 
باخت های تیم های ایرانی مقابل تیم های عربستانی 
کسی یاد مجازات نشدن حمله کنندگان به سفارت 
عربستان می افتد و نه در پاییز و زمستان بحران آب 
موضوع مقاله ای می شود!بحران آب فصلی نیست و با 
مدیریت منابع آب در فصل بارش و کاهش برداشت 
از منابع زیرزمینی و احیای آن در این دو فصل است 
که می توان به کاهش تشــنگی ایران در تابســتان 
کمک کرد.دریاچه های کشــور تنها در تابســتان 
خشک نمی شوند در صورت تأمین کامل حقابه آنها 
در فصل بارش می توان دریاچه های ارومیه، بختگان، 
مهارلو، شادگان، گاوخونی ... را در تابستان نیز دریاچه 
دید و نه بیابانی از نمک.مرگ یک یوز مهم اســت، 
آلودگی تهران و کالنشهرها جان مردم را می گیرد، 
تصادف یــک اتوبوس و قتل یک دختر خردســال 
توسط یک حیوان انسان نما فاجعه ای است که باید به 
آن پرداخته شود . بحران آب از همه فاجعه بارتر است.

اما هیچ کدام نباید تنها در یک موج زودگذر خالصه 
شوند. امروز بحران آب آغاز فاجعه ای را خبر می دهد 
که یوزها و پلنگ ها را خواهد کشت، روستاها را خالی 
و کالنشهرها را به حاشیه نشــینی بیشتر آلوده تر 
خواهد کرد و اگر دخترکی به  خاطر گوشواره هایش 
کشــته شــود، در آینده تنها به دلیل نداشتن یک 
بطری آب معدنی و شاید حتی از تشنگی جانش را 
از دست خواهد داد. »چون فردا  آید فکر فردا کردن« 
ضرب المثلی نیست که برای بحران آب صادق باشد؛ 
پاییز و زمستان از بی آبی بنویسیم، بخوانیم و به آنها 
فکر کنیم. در پاییز و زمستان نیز شیر آب را ببندیم. 
آب های روان را مدیریت کنیم و کشاورزی مدرن را 

تبلیغ کنیم. 

 گزارش مشترک صندوق نجات کودک 
و بانک جهانی نشان داد

 ازدواج روزانه ۲۰ هزار کودک
 در جهان

ایسنا|  براساس گزارش مشترک صندوق نجات 
کودک و بانک جهانی که به  تازگی منتشر شده است، 
در سال حدود هفت ونیم میلیون دختر زیر سن قانونی 
در جهان ازدواج می کنند و نزدیک به ۱00 میلیون 
دختر به دلیل عدم حمایت قانونی در کشورهایشان 
در معــرض »ازدواج کودکان« قــرار دارند.تعدادی 
از این کشورها ســن قانونی ازدواج برای دختران را 
باال برده یا از روش های دیگر برای جلوگیری از این 
امر استفاده می کنند اما این موضوع در کشورهای 
زیادی همچنان چالش برانگیز اســت.بعضی از این 
ازدواج ها به دلیل مغایرت با قانون کشــورها به طور 
رسمی و قانونی ثبت نمی شوند. روش اجرای ضعیف 
قوانین و وجود عرف های سنتی خارج از دایره قانون 
بخشی از دالیل ادامه یافتن ازدواج های غیررسمی 
کودکان است.سنت ازدواج در سن پایین در بعضی 
از فرهنگ ها و سنن ریشه دار است و همین امر باعث 
توفیق نیافتن دولت ها در ریشه کن کردن ازدواج زیر 
سن قانونی شده است.کریستین مک نیل، مسئول 
سیاســت گذاری صندوق نجات کودک می گوید: 
با وجــود این که قــدم اول در راه برطرف کردن این 
معضل قراردادن موانع قانونی است اما خطر ازدواج 
برای میلیون ها کودک دختــر در جهان ادامه دارد، 
مگر آن که بــا آن برخورد ضربتی کنیم. باید نگرش 
جوامع را تغییر دهیم تا بتوانیم یک بار برای همیشه 

این معضل را ریشه کن کنیم.
مسئول سیاســت گذاری صندوق نجات کودک 
ادامه تحصیل را بهترین راه برای رشد سالم دختران و 
باالرفتن توانایی آنان در تأمین معیشت خود می داند.

به  گزارش یورونیوز، یافته هــای این تحقیق در 
کنفرانس توقف ازدواج کودکان با شرکت کشورهای 
آفریقایی در ماه اکتبر امسال به میزبانی سنگال ارایه 
خواهد شــد. رهبران دولت های آفریقایی، رهبران 
مذهبی و افراد پرنفــوذ در جامعه، ســازمان های 
حقوق کــودک و آژانس های ســازمان ملل متحد 
برای برطرف کردن معضــل ازدواج کودکان در این 

کنفرانس شرکت خواهند کرد.

محیطزیست

 هشدار مدیرکل بازرسی سازمان محیط زیست 
به مدیران استانی

کتمان حقیقت تخلف است
شــهروند| به دنبال پنهان کــردن مرگ 
خرس پارک ملی گلســتان و هیرکان )پلنگ 
نر(، مدیرکل دفتر بازرســی، ارزیابی عملکرد 
و پاســخگویی به شکایات ســازمان حفاظت 
محیط زیســت اعالم کــرد: »هرگونه کتمان 
حقیقت از ســوی ادارات کل اســتانی، تخلف 
محسوب می شود و مطابق ضوابط با آن برخورد 

خواهد شد.«
مرتضــی فریــد گفت: »بــه مدیــران کل 
محیط زیست استان ها اعالم شده که در اعالم 
خبر و ارسال گزارش ضمن توجه به طبقه بندی 
موضوعــات هرگونه کتمــان حقیقت تخلف 
محسوب می شود و مطابق ضوابط، برخورد الزم 

به عمل  می آید.«
او ادامــه داد: »ضروری اســت مدیران کل 
حفاظــت محیط زیســت اســتان ها ضمــن 
اتخــاذ راهبردهــای اجرایی مناســب هنگام 
بروز حــوادث و رخدادهای مهــم و مرتبط با 
ســازمان و بحران های محیط زیستی با توجه 
به دســتورالعمل های اجرایی و سیاست های 
ابالغی و اســتفاده از توان و پتانســیل موجود 
نســبت به مدیریت موضوع و صحت گزارش ها 

و اخبار اهتمام جدی داشته باشند.«
مدیرکل دفتر بازرســی، ارزیابــی عملکرد 
و پاســخگویی به شکایات ســازمان حفاظت 
محیط زیســت همچنین گفت: »الزم اســت 
مدیران کل حفاظت محیط زیســت استان ها 
بــه منظــور پیشــگیری از هرگونه شــائبه و 
جریان ســازی همچنین ضرورت استحضار و 
تصمیم گیری مدیریت کالن ســازمان، اخبار 
مرتبط بــا موضوعات مهمــی ازجمله حوادث 
غیرمترقبه، آتش ســوزی، آلودگی گســترده 
منابع آب و خاک، تخریب زیســتگاه ها، اتالف 
و زنده گیری گونه های حایز اهمیت و درگیری 
و حوادث حیــن کار همکاران و مــواردی که 
منجر به احضار همکاران از جانب مقام قضائی 
می شود را در اسرع وقت به دفتر بازرسی اطالع 

دهند.«
او همچنین ضروری دانســت که ادارات کل 
استان ها به منظور جلوگیری از هرگونه شائبه، 
اخبار و گزارش های خود را بــه  صورت کامل، 
جامع و دقیق تنظیم و ارســال کنند؛ هرچند 
توضیح داد: »بروز یک اشــتباه، قصور یا تخلف 
از ســوی یک یا چند نفر در یک اداره کل نباید 
دستاویزی برای زیرسوال بردن زحمات صادقانه 
و شــبانه روزی ســایر کارکنان و محیط بانان و 

بی انگیزگی و دلسردی آنان شود.«
به  گزارش پایگاه اطالع رسانی محیط زیست 
به گفتــه فرید، اســتفاده از ظرفیــت مردم و 
گروه های مردم نهــاد در امر اطالع رســانی و 
گزارش تخلفات و حفاظت از محیط زیســت از 
دیگر اقدام های ضروری است که باید متناسب 
با شرایط استان و ظرفیت های گروه های فعال 
اســتانی در دســتور کار ادارات کل حفاظت 

محیط زیست استان ها قرار گیرد.
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مهتاب جودکی| »درویش خان« باغــی به ارث 
گذاشت با 200 درخت خشکیده و میوه های سنگی. 

»باِغ سنگی« سیرجان هنوز هســت اما آوای گنِگ 
درویش خان ۱0 سال اســت که خاموش شده و رازی 
که با بیابان و ســنگ های مشــبک و درختــان مرده 
داشت، ســر به مهر مانده. رقص میوه های سنگی روی 
شاخه های هرس شــده، نه آن است که 54 سال پیش 
بود. باغ های ســبز هم بعد از بالی خشکســالی مثل 
گذشته بار نمی دهند، چه رسد به باغ سنگی. میوه های 
باغ سنگی از شاخه می افتند و این تقصیر موریانه هایی 
است که در جان ُکنده های کهنه رخنه می کنند و برفی 
که در زمستان درختان خشکیده را از پا می اندازد. باغ 
اگرچه در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده اما گویی 

بی »درویش اسفندیارپور« چیزی کم دارد.
نخستین درخت،  سال ۱342 در این زمین تشنه در 
ســیرجان فرو رفت. درویش خان هربار به یاد باغ های 
خشکیده و زمین های از دســت رفته، به کوه و دشت 
زد و سنگ های ســوراخی پیدا کرد که به چشم هیچ 
بشری جز او نمی آمد. سیم ها را از ســوراخ ها رد کرد و 
به شاخه آویخت. تا 86ســالگی او اینچنین کرد تا باغ، 
باغ شد. ۱0 ســال پس از مرگ او که پهلوان سفیدموی 
گنگی بود، باغ بی برگی همان شد که روزی همسرش 
جلوی دوربین »پرویز کیمیاوی« گفته بود: »ناراحت 
نباش بچه. آن قدر مســافر به این جا بیاید. آن قدر برای 
زیارت این جا بیایند. صبر کن.«* همان شد. گردشگران 
از آن سر دنیا به سیرجان آمدند که میوه های سنگی را 
ببینند، با عصای درویش خان عکس بگیرند و چشــم 
بدوزند به تصاویر دوربین فیلمساز شهیر. همین هفته 
پیش گروهی از گردشــگران کروالل از ایتالیا راهی باغ 

درویش خان شدند و انگشت به دهان ماندند. 
»سال ها پیش به هنگام سحر، در وسط کویر، چوپانی 

کروالل شــهابی می بیند که در 
نزدیکی او از آسمان سقوط می کند. 
چوپان به ســوی شهاب ســنگ 
می رود اما ســنگ هنوز داغ است. 
او صبر می کند تا سنگ سرد شود. 
سپس سنگ را با مشقت به نزدیکی 
خانه اش مــی آورد. ســیم تلفن 
کنار جاده را قطع می کند. سپس 
سیم را از سنگ عبور می دهد و به 
درخت خشکی که در زمین نهاده 
است، می آویزد. این سنگ هدیه ای 
آسمانی برای اوست. پس به سنگ 

احترام می گذارد.«**
در دوســوی جــاده 40کیلومتری جنوب شــرقی 
ســیرجان، )در نزدیکی دهســتان بلورد( کــه به باغ 
سنگی می رســد، زمین ها لم یزرع اند و باغ های پسته 
ِدیمی. تابلویی ســر جاده آدرس »اثر ملی باغ سنگی« 
را می دهد؛ باغی به شکل یک 6 ضلعی نامنظم، با 200 

درخت، یک اثر سوررئال وسط بیابان.
وسط حیاط حوضی بزرگ اســت. بعد از دیوارهای 
کاهگلی، درختان باغ سنگی که به آسمان تکیه زده اند، 
پیدا می شــوند. هوهویی در باغ می پیچــد، انگار آواز 
شادی پیرمرد گنگ اســت. هر درختی که می کاشت، 
فریاد شادی سر می داد و از فرط خوشی می چرخید و 
می رقصید. هر درختی یادی است از خاطره ای تلخ و از 
گذشته ای شــیرین. باغ به رنگ خاک است و زمین به 
رنگ خاک. این وسط یک سرسره بزرِگ رنگ به رنگ 

توی ذوق می زند. 
از روزنامه کیهان شروع شد

اهالی ســیرجان می گویند؛ درویش خان از طایفه 
بچاقچی بــود؛ »یکی از طوایف اصیل ســیرجان« که 
شکارچی بوده اند و درویش خان از میانشان »هنرمند« 
شده. می گویند که درویش خان هم پرزور بود، آنچنان 
که »ســنگ های بزرگ را مثل پــر کاه بلند می کرد« 
و به شــاخه می آویخت. او دو پســر داشت که یکی در 
25سالگی با تراکتور تصادف کرد و مرد. دو سال بعد هم 
همسرش درگذشت. حاال یک پسر مانده که 6 دانگ باغ 

مال اوست و »خانواده بزرگی دارد.«
خانه درویش خان دیگر به ســادگی خانه ای که در 
فیلم های پرویز کیمیاوی بود، نیست. پذیرایی وسیعی 
دارد با یک اتاق خواب کوچک و آشــپزخانه اوپن. روی 
دیوارهای ســفیدکاری شده به جز گل های مصنوعی، 
عکس هایی از درویش خان و زنش، ایستاده مقابل سیاه 
چادر، قاب شده و پوستر فیلم »باغ سنگی« که عروس 
درویش خان با شوق نشان می دهد: »این فیلم  سال 55، 
جایزه خرس نقره ای جشنواره برلین را گرفت. می دانید 

که؟« 
خانه در روزهای تعطیل شــلوغ است و باقی وقت ها 
خلوت. حاال که روز تعطیل است، دختری اهل جمهوری 
چک آمده و بــا عصای فلزکــوب درویش خان عکس 
می گیرد. بازدیدکننده های ایرانی هرهفته گذرشان به 
باغ می افتد و خارجی ها هر ماه با گروه هایشان می آیند و 

مدام از درویش خان و بازمانده هایش می پرسند.
فاطمه ارمغان، عروس درویش خان که در فیلم دوم 
کیمیاوی )پیرمرد و باغ سنگی( حضور داشته، اکنون 
55ساله است. به سیاق هرماه که گردشگران خارجی 
به خانه اش می آیند، شــربتی درست می کند و جلوی 
میهمان غریبه می نشیند تا از روزگارشان ۱0 سال پس 
از مرگ درویش خان بگوید.  سال 58 با حسین، تنها پسر 

درویش خان ازدواج کرد. »ما قوم و خویش بودیم.«
در این خانــه روســتایی همه پرویز کیمیــاوی را 
می شناســند. فاطمه خانم تعریف می کند که روزی 
آن آقای فیلمســاز، حکایت درویش خان را در روزنامه 
کیهان خوانده بود که مرد کرواللی دارد باغی از سنگ 
می ســازد: »او با  هزار مکافات خودش را این جا رساند 

و 6، 5ماه ماند تا این فیلم را بســازد و در جشنواره فیلم 
برلین جایزه گرفت.« دخترش می دود وسط این حرف: 
»گفته بودند آن زمان کــه درویش خان را ببرند برلین 
آقای کیمیاوی قبول نکرد. گفت آن جا پر از زرق وبرق 
است. درویش خان اگر می رفت، باغش دیگر آن لطف را 
نداشت.« بعد از دو فیلم کیمیاوی بود که همه دنبال این 

باغ سنگی گشتند.
این راز سر به مهر 

کیمیاوی در فیلم اولش »باغ سنگی«، پیرمرد را نشان 
می دهد که خواِب پیــام آوری را دیده و از هوش رفته و 
بعد راه  آبادکردن باغ سنگی را رفته. زنش جایی می گوید 
که » سنگ های سوراخ به نظر هر کســی نمی آید. او 

خواب نما شده.«
فاطمه خانم همین تصویر را در ذهن دارد، با ترکیبی 
از اعتراض به اصالحــات ارضی: 
»وقتی درویش خان ایــن باغ را 
درســت می کرد، خیلی عصبانی 
بود. اصالحات ارضی شده بود. او 
ملک داشت و ملک و امالکش را 
از او گرفتند. درویش خان کروالل 
بود و زبان دیگــری برای اعتراض 
نداشــت.«  ســال ۱340 طرح 
اصالحات ارضی بــه اجرا درآمد و 
بســیاری از زمیــن داران بزرگ، 
زمینشان را از دست دادند؛ ازجمله 

درویش اسفندیارپور.
»رفتــه بود کــه روی زمینش 
گندم و جو بکارد اما گفتند زمین مال تو نیست. حرف 
درویش خان ایــن بود که عمــری روی این زمین کار 
کرده، گندم کاشته و جو رویانده. کروالل بود و نتوانست 
بگوید.« بعد از زنش نقل می کنــد که وقتی این اتفاق 
افتاد، خیلی سروصدا کرد و به آسمان خاک پاشید که 

چرا ملکش را گرفته اند.
»شب زیر درخت بزرگی، پشت خانه می خوابد. خواب 
کسی با لباس ســیاه را می بیند و زنان سیاهپوشی که 
نقاب داشــتند. آنها زیر آن درخِت پشت خانه نشسته 
بوده اند و بچه شیر می داده اند.« و »ناگهان تمام آنها نور 
شدند و رفتند به آســمان.« یا خواب دیگری که روایت 
می شود، این است که »یک آقایی، سیدی، از درختان 
ســنگ آویزان کــرده و به درویش خــان گفته نگران 
نباش، سنگ های ســوراخ دار پیدا کن و باغی بساز.« 
درویش خان همین کار را کرد و کوه و دشــت را دنبال 
سنگ های سوراخ دار گشت و پیدا کرد. »حاال که باغ مرا 
گرفتی، باغی از سنگ می سازم که هیچ کدام تان نتوانید 

از من بگیرید.«
فاطمه خانــم می گوید؛ دنیایی اگــر بگردید، مثل 
ســنگ های درویش خان پیدا نمی کنید، چون »خدا 
می خواست و او به نظرش می آمد.« سنگ های مشبک 
را با فرقان و حیوان و با دســت تا باغ می رساند. مردم از 
سیرجان می آمدند و می گفتند؛ »ببین ملک پیرمرد را 
گرفته اند و دیوانه شده.« یک بار فاطمه دنبالش رفت و 
پرسید که چرا؟ و درویش خان به زبان اشاره جواب داد: 

»خواب دیده ام.«
معصومه، نوه درویش خان می گوید: این کاری بوده که 
به پدربزرگش الهام شده. »بعضی وقت ها فکر می کنم و 
در حکمت این باغ می مانم. خــواب دیده؟ اصالحات 
ارضی بوده؟ من فکر نمی کنم هیچ کدام اینها باشــد. 
به نظر من، یــک چیزی به او الهام شــده. کاری که در 
جهان تک اســت و من افتخار می کنم که هر جا رفتم، 
بگویم نوه درویش خانم. نه این که ابایی داشــته باشم از 
کروالل بودنش، روســتایی بودنمان و این که گوسفند 

داشتیم. من بچه عشایرم، نوه درویش خان.«
حسین، تنها پسر درویش خان هم سر تکان می دهد. 

»باغ را درست کرد برای اعتراض.«
باغ سرمازده 

فیلم اول و دوم کیمیاوی، باغ سنگی را چنان معروف 
کرد که آدم های زیادی را به ســیرجان کشاند. خانواده 
درویش خان درخواست کردند حاال که باغ در فهرست 
آثار ملی ثبت شده و این همه گردشگر می آید، جاده ای 
تا باغ بکشند و برق بیاورند اما »تازه دو سه سالی است که 
برق کشیده اند.« حسین، پسر درویش خان جدا از زنان 
خانه، درحیاط کنار دوستانش نشسته و قلیان می کشد. 
او سخت به حرف می آید. 63ساله است و می گوید که 
فقط یکی از بچه هایش به درویش خان رفته: »پســر 
سومم مثل او پهلوان است.« او کشاورز است و کنار باغ 

سنگی زمینی دارد. 
»درویش خان چهارشــانه بود و قد بلندی داشــت. 
خوش اخالق بود. محال بود کســی از این جا رد شود و 
نانش ندهد. چه غریب و چه قوم، همه را میهمان می کرد. 

ما هم نمی گذاریم کسی گرسنه از این خانه برود.« 
حسین مانده و باغ سنگی. هروقت میوه ها از درخت 
می افتند، او دوباره با سیم گره می زندشان یا اگر موریانه 
به درخت ها افتاد، از باغدارها کنده خشکیده ای می خرد 
و در زمین می کارد. »200 درخت در این زمین اســت.  
سال 42 نخستین درخت را کاشت. از آن درخت های 
دهه40 هنوز مانده، اما عجیب نیست که چوب زیر باران 
و برف و باد کهنه شود.« زمستان ها که برف و باران است، 
شاخه ها می شکنند و میوه ها، سنگین سنگین به زمین 
می افتد. »سه- چهارسالی است که برف سنگین می بارد 
و درخت ها را می اندازد. اینطور که می شود، باید چوبش 
را عوض کنم. چوب درختان را از باغدارها می خرم، آنها 
درختشان را هرس کرده می فروشند و ُخب، مصنوعی تر 
است. بعد پایش سیمان می ریزم که محکم شود و روغن 

سوخته که موریانه نزند.«
سرسره ها و باغ سنگی

با آن همه ستاره در آسمان، سرسره های رنگ به رنگ 
در تاریکی بیابان پیدا نیست. پسر درویش خان پکی به 
قلیان می زند و می گوید: »این سرســره را گفتیم برش 
دارند. اشتباه کردند که این جا گذاشتند. همان وقت که 
آوردند، گفتیم بردارید. گفتند می خواهیم آالچیق بزنیم 
و سایه بان وصل کنیم که مردم استراحت کنند. طرح 

فرمانداری و بخشداری بود.«
به  نظر معصومه، نوه درویش خان این سرسره ها به باغ 
سنگی نمی آید. »بخشــدار حتی می خواست آالچیق 
بزند، نگذاشتند. ما خودمان هم می خواهیم این سرسره 

را بردارند.«
اینطور که نبی اهلل جعفــری، رئیــس اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیرجان می گوید 
از  سال 94 قرار بوده اینها را جمع کنند اما هنوز نکرده اند: 
»بخشدار دیگر بلورد عوض شده و می خواهد سرسره ها 
را بردارد. قبلی ها اصال در جریان نبودند که این باغ ثبت 
ملی است و نباید دورش را اینطور شلوغ کرد و در حریم 
منظری اش وســایل بازی گذاشت. قبل از حضور ما در 

اداره میراث بود که این اتفاق افتاد. حاال برداشــتن این 
سرسره در دستور کار بخشدار جدید است.« فقط همین 
یک سرسره نه. »می خواســتند مجموعه ای تفریحی 
این جا بسازند و نمی دانستند که نمی توانند.« و »میراث 

فرهنگی جلویشان را گرفت.«
نمی گذاریم باغ بپوسد

مریم تازگی ها از توریست هایی که می آیند، یادداشت 
می گیرد. هفته پیش از کروالل هایــی که آمده بودند، 
گرفت: »یک گروه 40-30نفره از ایتالیا آمده بودند که 
کروالل بودند. کسی که همراهشان ترجمه می کرد هم، 
کم شــنوا بود. این جا را در تبلیغات اینترنتی پیدا کرده 
بودند. خیلی جاها رفته بودند اما گفتند که باغ سنگی 
را بیشتر دوست داشته اند. انگار چیزی بود که آنها بیشتر 
می فهمیدند. کسی همزبان خودشان این باغ را آباد کرده 
بود. ذوق کرده بودند که چطور چنین چیزی می شود.« 
امسال بیش از هر زمان دیگری گردشگران خارجی به 
باغ سنگی آمده اند. »شاید بیشتر از ۱00نفر« و بیشتر از 

لهستان، فرانسه، ایتالیا و چک.
توریست ها از راه دور می آیند و نمی توانند شب را در 
خانه بمانند. خانه، خانه آنهاست نه یک اقامت گاه راست 
و درست. فقط یک بار مردی اهل مالزی آمد و دوهفته ای 
میهمان شد. »گردشگران خارجی خیلی زیاد که بمانند، 
یکی دوساعت.« آخرش می روند به هتل های سیرجان. 
معصومه و مریم، نوه های درویش خان می خواهند برای 
گردشگران، اقامتگاه بومگردی راه بیندازند. »مثال همین 
اتاق پدربزرگمان را خیلی طالب اند.« اتاق درویش خان 
گنگ، دیواری کاهگلی دارد اما آنی نیست که قبال بود. 
معصومه می گوید: »قبال خشت و گلی و گنبدی بود اما 
کل وسایلش را از آن جا برداشتند و شکلش عوض شد. 
من آن زمان بچه بودم، واال نمی گذاشــتم همه چیز را 
عوض کنند و وسایلش را بردارند. هر گردشگری می آید 
از درویش خان و وســایل به جامانده اش حرف می زند، 
ما هم عکس نشــان می دهیم. از اداره میراث فرهنگی 
درخواســت کرده ایم که یک کمد شیشه ای بدهند تا 
موزه ای کوچک از وســایلش درست کنیم؛ از عصایی 
که خودش فلزکوب کرده و چیز عجیبی ساخته، قاب 

عکس ها، پوتین، انگشتر، تسبیح.«
ســال 82 وقتی فیلم درویش خان و باغ ســنگی را 
می ساختند، معصومه منشــی صحنه بود. او به همراه 
خانواده اش در این فیلــم بازی کرد. معصومه یک بار در 
دانشگاه فرهنگیان بزرگداشتی برای پدربزرگش برگزار 
کرد و فیلم را به استادها و همکالسی ها نشان داد. آنها 
چندوقت یک بــار فیلم های درویش خــان را دور هم 
می بینند. »همین چندوقت پیش میهمان داشتیم و با 
هم دیدیم. ما که از دیدن این فیلم ســیر نمی شویم. نه 
فقط فیلم، خود باغ هم جان ماست. کاری به ثبت ملی 
نداریم. این میراث ماست. درویش خان برایمان عزیز بود. 

نمی گذاریم درختان این باغ بپوسند.«
* از فیلم باغ سنگی، پرویز کیمیاوی، 1355
** از فیلم پیرمرد و باغ سنگی، پرویز 
کیمیاوی، 1382

گزارشی از مشقت های حفظ باغ خشک 54ساله ای که پیرمرد سیرجانی به ارث گذاشت و جهانی را حیران کرد

»باغ سنگی«، 1۰ سال پس از مرگ »درویش خان«
  پسر درویش خان: زمستان ها وقتی درختان باغ از سنگینی برف می افتند، درخت خشک می خرم و  به جایش می کارم

   مریم، نوه درویش خان: هفته پیش گروهی از گردشگران  ناشنوای خارجی به باغ سنگی آمدند و ازدیدن باغ  شگفت زده شدند
  جعفری، رئیس اداره میراث فرهنگی سیرجان: می خواستند مجموعه ای تفریحی جلوی باغ سنگی بسازند، جلویشان را گرفتیم

|علیشریعتی|

عروس درویش خان: وقتی 
اصالحات ارضی شد و ملک 
و امالک درویش خان را از او 

گرفتند، باغ سنگی را به نشانه 
اعتراض ساخت

  
معصومه، نوه درویش خان: 
به  نظر من چیزی به او الهام 

شده بود


