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ضلعی به شکل یک ششو واقع شده  ،در دل بیابانکیلومتری شهر سیرجان  40غ سنگی  کرمان دربا

علی رغم  .درخت با میوه های سنگی را در خود جای داده است 200متر، حدود  1000با وسعت نامنظم ، 

دارد به یکی از جاذبه  نه آب و هوای مطبوع و نه مناظر زیبایی ،این روستا نه میوه های خوش طعم اینکه 

 را به سوی خود جذب می کند. نفرگفت انگیز تبدیل شده و ساالنه هزاران های ش

 

 پیشینه ی باغ سنگی 

پس از بود.زمانی یکی از زمین داران بزرگ سیرجان درویش خان اسفندیارپور، مردی بود کر و الل که 

های کشاورزی از دست مالکان بزرگ به خرده مالکی و در شیوه مالکیت زمین ی)تغییراتاصالحات ارضی 

ی از زمین های خود را میزان قابل توجه،به اجرا در آمد1341درسال که توزیع مجدد آن بین کشاورزان ( 

به  کههمه ی درختان زمین باقی مانده او خشک شدند. اوعدم آبیاری،در نهایت به دلیل از دست داد.

درختان خشک باغ خود عه پریشان شده بود در صحرای مجاور یکی از باغ های قدیمی خود،خاطراین واق

و درختان خشکیده را به وسعت زیادی کاشت با ایجاد حفره هایی در زمین،ودیگران را جمع آوری کرد و 

 های درختان کرد.هایی از شاخهشروع به آویزان کردن سنگ

های شکسته، فنر و حتی جمجمه های پنچر شده، آینهای دیگری مانند الستیکچیزهالبته به جز سنگ، 

، اما بخش بیشتر باغ کردرا به درخت آویزان می رسیدهر چیزی که به نظرش میو  شاخ بز ،ی حیوانات

 اند.های سنگی تشکیل دادهرا همان میوه سنگی 
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ی بسیار عجیب در نکته اند. ها از آن رد شدههای این باغ، دارای سوراخی هستند که شاخهبیشتر سنگ

انگیزی نه و شگفتبه طرز ماهرامتصل شده به درختان،ی هاسنگی این است که تمام سنگمورد باغ 

 .نداشته استها وجود است که هیچ دستگاهی برای سوراخ کردن سنگ این در حالیاند و سوراخ شده

وجود چنین سنگ هایی در منطقه ای که سنگی در آن دیده نمیشود تعجب بر انگیز است ، این سنگ ها 

به گفته ی .فاصله دارندسنگی  کیلومتر تا محل باغ 5تا  4ه در کوه های اطراف یافت می شود ک

نزدیک جمع آوری شده  های  سنگ ها توسط خود درویش خان از اطراف و بخصوص از کوهوابستگان،

 است.

 قلب سبز سنگی 

در واقع این باغ سنگی آیینه ی تمام نمای زندگی درویش خان . دلیل احداث باغ در پرده ی ابهام است

شنود بود  و حس میکرد که نشانه ی ناراحتی و اعتراضش یار راضی و خو میگویند او از این کار بس است

هنرمندی را  اگرعمیقا این باغ را نظاره کنیم قلب سبز ن نمیرود.به باغی منجر شده است که هرگز از بی

به گوش تمام در قالب یک اثر ماندگار خواهیم دید که با زبان بی زبانی موفق شده اعتراضات خودش را 

 .پیکر این قهرمان افسانه ای در همین باغ دفن شده است.دنیا برساند

ساخته شده که فیلم باغ سنگی  (باغ سنگی )ورد و باغ سنگی(پیرم)در باره ی باغ سنگی دو فیلم بنام های 

 المللی فیلم برلین شد.ای جشنواره بینبرنده جایزه خرس نقرهبا شرکت درویش خان، 1976در سال 

 

 

  : طناز اکبریگردآورنده 
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