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 :به کرمان  ،سفر به جای جانان

 
 

انگاری قسمت بود تا دوباره برم کرمون، من از آلمان برگشتم و پیش عموو پروزو    

مرداد به همراه مرضیه به کرمان برم من پر از تب و تاب  82بودم وقرار شد روز سه شنبه 

عموو   رفتن به سفر بودم اما گوزا داستان روی دزگه ای هم داشت ، وقتی با دوچرخوه ی 

زوزپلنگیم در آورد با کلوی  پروز  رسیدزم به ازستگاه راه آهن و مرضیه منو از تو کیسه ی 

مان با تعجب گفت ازن که دلبره، من کلی خورده بود تو ذوقم ، دلم می خواست ذوق توا

 واااا...دستاشو گاز بگیرم خب دلبرم که دلبرم ... 

رسویدن کوشو ی از   ه اموا سواعت   گوزا قرار بوده زار جانان من راهی ازن سفر باش

شیراز به تهران طوری رقم خورد که به ساعت حرکت قطار نرسوه و مون بورای بوار دوم     
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چشمانم به جمال کرمان ززبا و مردمان دوست داشتنی اش روشن بشه . ازن شد کوه مون   

خوشحال تر بودم که به جای همو که دل به او باخته ام به ازن سفر موی روم . حوال کوه    

 هم بر دوشمه بیش تر احساس مسئولیت می کنم .   بارزار

ی و زک گونه ی دزگر هم در ازن سفر با ما هستند مملوء از وقتی هم که فهمیدم س

می رفتیم تا در کنار دوستان ع ز مان باشیم که ن دزوک  ما به کرمان  ،شادی شدم و هیجان

جرزان پروژه ی کودک  ماه زحمت کشیدند برای تئاتری به نام رقصنده در باد که در 4به 

محیط ززست ، فوتبال ساخته شد . ما می رفتیم تا با لوح چیتبالی خودموون از بهوه هوا     ،

 تقدزر کنیم و با حضورمون بهشون قوت قلب بدزم .  

ه چشام از بس کوه گرزوه کوردم    گفتم که زادم اومد بگم چند روزز از روشنی چشام

یه و گونوه هوای دزگوه بوه     د و مرضو هر چه کردم که مخفی کنم نشو عجیب درد می کنه 

ر هم سعی موی کردنود کوه    یسمتو طول  .ی غصه خوردنلمحض دزدنم متوجه شدند و ک

ن حرفا بوودم .  نمی دونستن که من بی تاب تر از ازساکت و آروم باشن تا من بخوابم اما 

 دل که به زار بسپاری دزگه جسم معنا نداره برات . اما چون نمی خواستم مرضیه رو بیش

 قول دادم که آروم باشم . کنم ،تر از ازن نگران 

ازه چون مون موی   ااام ، تادزی که چقدر با مرضیه و دوستای جدزدم صحبت کرااوا

رضای ع زو  بوا   دونستم که ازن دوستان توقسمتی از سفر دور مرز ازران با سمیرا و محمد

موال و کموال   ازشون هی سراغ کوش ی رو گرفتم ، اونا هوم از ج کوش ی همسفر بودند 

 .البتوه  دل مون هوم حسوابی غونت رفت    و کوش ی و دل تنگی های گاه و بیگاهش گفتنود  

بعضی از دوستان مثل گورزل و گور  قرمو  و قورباغوه و کوسوه سرچ شوی کوه طبو         

شوخیشیون بیش تر از بقیه بود کمی منو اذزت می کردند و با هوم موی خندزدنود . ولوی     
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لی مهربون بودند و هوامو داشتند و به بقیه هوم موی   کبوتر و طوطی و فیل باهام خیلی خی

من همشونو دوست داشتم می دونوم شوخیهاشوون هوم از     .گفتند که به من احترام بذارن

خب چشم کوش ی رودور دزده بودند و ز م شویطنت موی کردنود    روی محبتشون بود . 

 حاال دارم براشون به موق  ، بله ... ما ازنیم  

ت و مرضیه در حال خوندن زه مطلب تو روزنامه بود کوه  بگذرزم قطار پیش می رف

تام رو بورای سواعت هوا    سو در مورد ش ارچی ها و می ان جرزمشون بود و ف ر من و دو

جوازی دزگوه صداشوونو نشونیدم      زهمشغول کرد و بهه ها شروع به بحث کردند و من از

 وخوابم برد.

ده ی پیواده شودن از   صبح شد و بعد از خوردن صبحانه همه سرشار از هیجان آموا 

من توی قطار دوستان خوبی پیدا کردم ، خانومازی که منو تو بغلشون راستی  ،قطار بودزم

 گرفتند و کلی بهم  محبت کردند . 

  ی دزگه ام باهم گفتیم : هوراااااالخره رسیدزم و من و دوستای عروسب

مجبور سروصدا ن نین که من زهو مرضیه خنده اش گرفت و گفت هیس خواهشاً  

االن ملت ف ر می کنن که من دزوونه ام ... ازن بوار بوه احتورام    ،هاتون حرف ب نم نشم با

 مرضیه پوزخندمون رو قورت دادزم . 

تو ازستگاه راه آهن روزا مل وی ع زو  راهنموای گردشوگری و مودزر تولیود تئواتر        

ارو در آغووش  رقصنده در باد منتظرمون بود. روزا پر از ذوق و انرژی به سمتون اومد و م

ی با هم دوست شدزم ، مرضیه و روزا در لگرفت تو ماشین روزا که اسمش رها بود و ماک

برنامه رز ی کردند . گوزا قورار بوود روزوای ع زو       و مورد برنامه ی شب صحبت کردند
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برای شب زک کیک با ش ل و شمازل من سفارش بده که متأسفانه هر جازی رفتیم گفتند 

 ه تا عصر ... خالصه روزا و مرضیه تصمیم گرفتند که بی خیال شن .  دزره و آماده نمیش

و خواهر مهربوونش آشونا شودزم . بعود از     در خونه ی روزای ع ز  رفتیم و با مابه 

م دزو خوردن ناهار خوشم ه مرضیه چشمای منو مداوا کورد و بعود از کموی اسوتراحت ز    

ح ها، خرزدن گل و خوراکی بورای  گرفتن مهر چیتبالی، آماده کردن لو ،بیرون دنبال کارها

 بهه های گروه تئاتر و ...  

در ضمن ناگفته نمونه که روزاجان ن دزک بود زه بالزی سور رهوا جوونش ع زعنوی     

ماشینش ( بیاره که خدا خواست و نشد . ززاد وارد ج ئیاتش نمیشم چون دزگه هر چوی  

 رای روزای ع ز  ...  چشمک بدونه ای روزاااا،باشه بازد آبروداری کنم دزگه ... زه 

 
 جایگاه ویژه ی من تو ماشین رویا                    
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رسیدزم به خانه هنر کرمان و مرضیه ن ات الزم رو بهمون گوش د کرد . به هموراه  

ی گوروه  هه ها و مورد استقبال گرم بهه هامرضیه رفتیم سر تمرزن قبل از اجرای ب وروزا

که ظهر زوه مالقوات کوتواه بوا آقوای پورزوا قلوی پوور          قرار گرفتیم . البته زادم رفت بگم

 کارگردان محترم گروه بوتیا آل داشتیم . 

من با خوشحالی دزوداری توازه   دوستای عروس یم بین دستای بهه ها می گشتند و 

گروه تئاتر که قبالً  مالقاتشون کورده بوودم توو جشونواره ی     می کردم با بهه های خوب 

ززسوت ، فوتبوال کوه بورای کودکوان پناهنوده افغوان در         نقاشی با موضوع کودک، محیط

 مهمانشهر بردسیربرگ ار شده بود.

جوای مربووب بوه تماشواگران     ان محترم در بهتورزن  دمن و مرضیه به دستور کارگر

نشستیم ، مرضیه اولین بارش بود که کار بهه ها رو می دزد . همشون فوق العاده بودند و 

دن . تئاتر که تمووم شود بوا ذوق و هیجوان فوراوون      اشک ما رو تو چندزن صحنه در آور

 بهمراه مرضیه ازستادزم و بهه ها رو تشوزق کردزم . 

روزا و مرضیه از همه خواستند که اگر مازلنود   ،وقت خروج تماشاگران بود ... اما نه

شینند . همه ی بهه های گوروه بوه درخواسوت    نمدتی رو در سالن بمونند و سرجاشون ب

زستادند و من و روزا و مرضیه به تک ت شون گل و لوح چیتبالی تقودزم  روزا روی سن ا

 کردزم . 

 ا با بهه های گروه کلی ع س گرفتیم چقدر خوب که دوسوتای  سمن و بقیه عرو

رو کلی من تونستن ارتباب خوبی با بهه های تئاتر برقرار کنند . زه چی  جالب که مرضیه 

آرمان میر حسوینی ارتبواب    ،العاده خوب گروه خندوند ازن بود که ز ی از بهه های فوق
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ون دوسوت داشوتنی   حیوو عمیقی با نهنگ آبی گرفته بود و می گفت من سی شبه با ازون  

 حس گرفتم ، اگر بدونین کلی نهنگ آبی رو بوسید تا ازش جدا شد .

 
 تقدیر از بچه ها                                        

 
 ما چند نفر...                                                    
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که بچه ها در راهروی انتظار سالن اجرا در حال انقراض ی گونه سی و دو من و مرضیه در حال خوندن اطالعات 

 .چسبونده بودند

شب فوق العاده ای بود . کل شب من و دوستام داشتیم در مورد تئواتر حورف موی    

 زدزم تا خوابمون برد .  

الم ، چشوام خووب خووب    حشدزم وای که چقدر خوشماهان ما عازم صبح شد و 

 بینیم . ببرزم جاهای جدزد رو  هشده و قرار
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  .ازن میدون به نام شیرخداست و مردم منطقه بر اساس اعتقادشون قبل سفردور ازن میدون دور می نند                     

 
 کوهنورد شده به زاد کوش ی جان که تازهع سی گرفتم جسمه ی کوهنورد داشت،ازنم میدونی که م                            

ردزم و ع وس گورفتیم . ازون    کنار تندزس راهنمازان توقف کوتاهی کو  مسیرمونتو

توو   از روی تنودزس جشون راهنمازوان سواخته و      تندزس فوق العاده توسط جواد فالح 

 رونمازی شد . جشن کرمان 

شوتم و دارم بورای ازون ع وس ... زنوده بواد هموه ی        هورااا وای که چوه ذوقوی دا  

 راهنمازان گردشگری .  
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بالوه هوای   زقلعوه بشویم    ظمتبه قلعه ی رازن رسیدزم اما متأسفانه تا رفتیم محو ع

باله تو طبیعت بیهاره و همین طور زواقعاً دردناکه رها کردن  ،محوطه مارو فیتیله پیچ کرد

 ون رو هم میدن ...  ا باهاش پ  فرهنگ گذشتشه البد آدمتوی زک بنای تارزخی ک

ما زک بطری پر از آب رهوا شوده توو وسوط راه رو ورداشوتیم و بوه سوطل زبالوه         

 رسوندزم .  
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رو می داد و کلی ع وس هوم   وارد قلعه شدزم و روزاجون برامون توضیحات الزم 

 گرفتیم .  

ترمرب  وسعت ار  رازن بنابه روازاتی تو عصر ساسانی ساخته شده و بیست ه ار م

ه . ازن قلعه غیر از شاه نشین و اشراف م وان  یداره و بعد از ار  بم ب رگترزن بنای خشت

هازی برای س ونت عوام هم داره ، راستی ازن ار  تو گذشته مغازه هوا و کارگواه هوازی    

داشته که البته االن هم زک کارگاه چاقوسازی تو ز ی از غرفه ها قرار گرفته که منم رفتم 

 و چند تا ع س گرفتم .  توش

 
 رویا داره برام از ارگ راین میگه                

 
 من در کارگاه چاقوسازی                            
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 روی چرخ نخ ریسی من                                                      

 
 ک سواری چرخ و فل من در حال                                       
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 من و مرضیه در کنار قلعه حکومتی                 

 

 

 
 من باالی قلعه                                 
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 بازهم...                                     

 
 من بر روی آالچیق کرمونی...                   
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 من و سبد خوراکیای خوشمزه               

 

م و به سمت ماهان و باغ شازده  که ز ی از ززباترزن باغ هوای  زداوماز قلعه بیرون 

ازن باغ متعلق به زموان قاجواره ازون جوازی کوه توو راه کلوی نوون بربوری         رفتیم.کشوره 

 خصوص کرمونی و انگور و هل هوله خوردزم دزگه جازی برای خوردن ناهار نداشتیم .  م

ه ای داشوت کوه روزگواری    صفای وزو   ،ااما خب خوردن چای و کیک تو ازن فض

شازد عبدالحمید میرزا حاکم کرمان تو عهد قاجار درست سرجای موا موی نشسوت و بوه     

 ها چشم می دوخت .  ه فوار

 ز برخورد نگاه تند و جذاب خورشیدموقتی بودم که ا به تماشای رنگین کمان های

 قطرات آب رقصان فواره ها تش یل می شدند . با 



 15 

ناگهان زک سری بهه اومدن و دورمونو گرفتند اونا با چادرای سپید و گل گلی بوه  

دست ، با کلی انرژی ازنورو اونور می دوزدن ، اومدن سمت ما و با مرضیه و روزوا کموی   

 صحبت کردند گوزا بهه ها دوره ی کالس قرآنشون تموم شده بود و اومده بودند اردو .  

 رگی به من بود . زمانی که مرضیه راج  به زوزپلنگ نگاه بهه ها با عالمت سوال ب

با بهه ها صحبت می کرد منو گرفت تودستاشو معرفی کورد . بهوه هوا بوا ذوق فوراوون      

اجازه می گرفتند که منو لمس کنند و ازم ع س بگیرند . ز هو مربیشون صداشوون کورد   

اسومش عارفوه   یشون کوه  اعتراض کرد که چرا دور ما جم  شدند و همشون رفتند ج ز 

هامون دوست شد . ما که قدم زنان به سمت خروجی باغ می رفتویم متوجوه   بود و کلی با

که صبر کنیم تا بوره   شدزم که اونم داره دنبالمون میاد و اومد جلو از مرضیه خواهش کرد

ای جانم چقدر ازن دخترنواز و دوسوت   شی بگیره و بیاد با من ع س بگیره. از باباش گو

شش صدای قلب کوچیک نقدر نفس نفس می زد که من تو آغووقتی اومد اداشتنی بود . 

 و مهربونش  رو راحت می شنیدم . 

ش قلب تو منوو امیودوار موی    گفتم آروم باش دختر مهربون ، تپ آروم بوسیدمش و

 کنه به آزنده ، کاش می تونستم بیش تر کنارت باشم . 

 
 ی...منو این همه خوشبخت                           
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    من و عارفه                           

 
 من و مرضیه                              
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 من و گلدون و حوضهه ی اکنون باغ شازده       

 
 من و دزوار باغ                        

باغ شازده رو ترک کردزم در حالی که عارفه و اون بهه هوا تموام ف رموو مشوغول     

 کرده بودند .  خودشون 

 

اومدزم مقبره شاه نعمت اهلل ولی ، مرضیه و روزا تجدزد خاطرات می کردند و مون  

با شاه نعمت اهلل کمی گپ زدزوم . اموا متأسوفانه در     ،دیسرو گوشم ازنور و اونور می جنب

زاجون از متصدی اونجا خواست چله خونه قفل بود و حالمون حسابی گرفته شد . اما رو

و بواز کورد   ربا دزدن من لبخند شیرزنی زد و در  مون بازکنه ، پیرمرد مهربونرو برا رکه د
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گفت ده دقیقه دزگه بر می گرده ، متوجه شدم در رو قفل کرد و بعد از چند دقیقه چوراغ  

   .ها رو خاموش کرد

س وت و تارز ی ، من تونور کم محو نقاشی های سقف بودمو و  ومن بودم ،ز هو

نشوانه ی ازنوه کوه    قسمت داره و به گفتوه ی روزوا    28زش ها که ف رم درگیره کاله درو

 بدی رو از خودشون دور کنن.   28دروزش ها بازد 

شاه نعمت اهلل بنشینم که بدون ت یوه گواه    تو ازن تارز ی تمرزن کردم که مثلز م 

ال تی رو نشوون موی داد .  سو دستاش رو بر زانوش گره زده بود و حالت دستش ال زعنی نی

 نه...براستی که وقتی من نباشم،ازن همه زعنی تو...زعنی من 

 اما خیلی سخت بود، خب بیخود نبود که ازشون شاه نعمت اهلل بود .   

دور کونم ،   ی ها ف ر کنم و بدی هوا رو از ذهونم  چشاموبستم و سعی کردم به خوب

بوالش  با زک لباس سپید از پله ها باال می رفوت و مونم دن  رو می دزدم که  شاه نعمت اهلل 

. به کوشو ی ف ور   منو تو آغوش گرفت  ولبخند قشنگی زد  می رفتم زهوزه م ثی کرد و

کاش اونم ازنجا بود تا ازن حسوو تجربوه   ،نجا بودم ،همو که االن به جای اون از می کردم

 می کرد .  

دزوان شاه نعمت اهلل روباز کرد و ازن بیت منو به ازن ،روزا تو همین اف ار بودم که 

 :شاه نعمت اهلل حتماً فهمیده که من ازنجام  رسوند که

 دلبر سرمست ما زار خوشی نوخاسته است » 

 « دل به عشقش از سر هر دو جهان برخاسته است                             
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 سعادتی بود که نصیبم شد                                              

 

 
 له خونه من در چ                             

 
 من و نقاشی دیوار چله خونه                      
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 بقعه پشتی در بر من                                                    

 

 
 

 رفتیم تو محوطه و بعد از کمی قدم زدن راهی خونه شدزم .               
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روسو یم بوه کوانون    بعد از خوردن زک چای دبش و عالی به همراه بقیه دوستای ع

 هنر رفتیم تا آخرزن شب اجرای تئاتر رقصنده در باد رو ببینیم . 

 بازم با استقبال گرم گروه مواجه شدزم .  

ززاد بودن که مون و مرضویه و بقیوه دوسوتام      ای آنقد شلوغ شده بود و تمااشهیاواا

 رفتیم از پشت صحنه کار بهه ها رو ببینیم . 

هاشون و دزدن کلوک هوای   ی بودن ، وااای حس گرفتن بهه ها از هر زاوزه ای عال

 برام فوق العاده جذاب بود .   هنری تئاتر

 وبه درد آورد ...  زدن آخرزن صحنه های ازن تئاتر دلمد

نقد سورز  بودوم و   ؟ من ؟ دلبر؟!! زعنی من می تونم ااد کیست حقیقیتاً رقصنده درب

بوه ، هموه ی زوزپلنوگ هوا حالشوون      برقصم درباد ؟!!! اما نه من حالم مدتهاست کوه خرا 

کاش ی امیدی بود به آزنده ، کاش ی آرامشی بوود و امنیتوی ، کاشو ی بتوونیم کوه      ،خرابه

 بمونیم ، کاش ی بذارن که بمونیم .  

 خوازم بمونیم .   یفرزاد ب نه که مکوش ی کاش رنگ سب  نگاهت حرفامونو 

س خوبی بهوم میوده ، توو رو    االن تو بازد ازن جا بودی اما من جای توءم ... ازن ح

 م . یکنار خودم تصور می کنم و تئاتر تموم میشه و به احترام بهه ها می ازست

 ...بازم کلی ع س گرفتیم و خداحافظی 

بهه های گروه ناراحت بودند کوه شوب آخور    ،چه حس بدی داره ازن خداحافظی 

... دسوت مرزو اد بوه     اجراشونه ، خب واقعاً سخته ، ازن همه با هم بودن و کار و همدلی

 .همه 
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 ما عروسکای سی و دو گونه کنارهم                                        

 
 اترءما و بچه های خوب گروه ت                                      
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 باز هم ما...                                                       

 نامه بخرزم.  زوشون خداحافظی کردزم و رفتیم تا راز بعد از کمی کنار بهه ها بودن

با مرضیه و عمو پروز  مصاحبه کورده بوود    ،روزنامه ازران که در مورد ما چیتبال ها

خوشم ه رومهمون داداش روزا  زنه خرزد روزنامه و چند تا دلستررو پیدا کردزم  البته ه 

 جون شدزم .  
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 من درحال خوندن روزنامه ی ایران                                                                             

 
 از سی و دو گونه من درحال تماشای نقاشی های بچه های پناهنده افغان           

 جمعه صبح رو مشغول ازن کارا بودم و با دوستای عروس یم کلی بازی کردزم .  

ه دعوت شویوا  ه که به دالزلی برنامه عوض شد و بقرار بود بعد از ظهر برزم کوهپاز

   رفتیم به تپه های اطراف جوپار. ،زنده دل ع ز 
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، کلی تو مسویر بوا مرضویه و روزوا و شویوا      همن نمی دونستم چه چی ی در انتظارم

ای ول به شیوای ع ز  دست فرمونش حورف نوداره کلوی خووش      ، باباخوش گذروندزم

 تن .  گذشت از روی تپه باال پازین رف

رو  دزد، چند نفور داشوتند میو ان شودت بوا     وز رفتیم باالی تپه ای که باد خوبی می

 بررسی می کردند که بپرن ، آره درست شنیدزن بپرن ...  

سمت آقای علوی اعالزی،ازشوون خلبوان و    پرم . رفتیم اونجا فهمیدم که قراره منم ب

 مربی حرفه ای پرش با پاراگالزدر هستند.

ت کشیدن و منو معرفی کردند و مرضیه با کلی سفارش منو بوه  مرضیه و شیوا زحم

ازن بود که منوو   ،مرضیه می خندزد و می گفت انعطاف بهمون باالست ،آقای علی سپرد

   ..تو کیف بی سیم آقای علی جا دادند .

 من رفتم که بپرم !!!   وزوهو

م می دزودم  ززر پاهاو نوازش می داد و جوپار رو عالی بود ، وقتی وزش باد صورتم

. عالی بود وقتی حس معلق بودن داشتم تو هوا و دست مرز اد به باد که ما رو با خودش 

 می برد به سمت خورشید و باال و باالتر . 

آورده ، گووزی  درشدت وزش باد ززاد شد و من حس کردم که باد منوو بوه رقو     

 ازن بار به من سپرده شده بود .  ،اجرای تئاتر رقصنده در باد 

کلوی چیو  زواد    ،و همه جا رو نشوونم داد   ی علی مهربون منو تو دستاش گرفتاآق

 گرفتم از ازن استاد گرانقدر .  

تجربه ی پرواز با ازشون از بهترزن تجربیات زنودگیم بوود و بسویار سپاسوگ ارم از     

 ازشون ، از شیوای ع ز  و روزا و مرضیه .  
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 سپردن من به آقای علی معارفه و                                    

 

 
 ژست اول                                                 



 27 

 
 شروع...                                                  

 
 فعال...                                             
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 ک معلق ،هشیار،با تکنی                                        

 
 من در دستان آقای علی ...                            
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 بر فراز جوپار...                                                  

 

 
 مهر ما به لحظه ی پیوستن                                       
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 و باز هم...                                                 

 

پازین تپه و مرضیه و بهه ها با ماشین اومدنود دنبوالم ، قودری اسوتاد علوی       اومدزم

 ب رگوار رو در حال آموزش تماشا کردزم و از ازشون خداحافظی کردزم .  

بازد زودتر برمی گشتیم چون بازد خودمونو می رسوندزم به ازستگاه راه آهن بورای  

 بازگشت به تهران .  

بعد از خداحافظی ها به خانقاه نعموت الهوی   و  ومدخب دزگه بوی ترک کرمون می

 رفتیم . هر ز شنبه در ازن خانقاه دراوزش جم  می شوند و مراسمی برگ ار می کنند .



 31 

  
 من و مرضیه و ورودی خانقاه                                

 

با خوردن زک شیر پسته آخرزن لحظات رو کنار روزای ع ز  و مهربوون و کرموون   

 نی سپری کردزم .  دوست داشت

روزا تا لحظه ی سوار شدنمون کنارمون بود و با بوسه ی شیرزنی از هم جدا شدزم 

 برازت بهترزن ها رو آرزو دارم ،سپاس از مهمون نواززت. روزای ع ز 

اآلن که می نوزسم تو مسیر برگشت به تهران هستیم و من دوستان ع ز ی تو قطوار  

با مرضیه و دزگه شحالم که زک روز گرفته از رفتنه ، باز خوپیدا کردم . اما گرفته ام ، دلم 

به همراه مرضیه چندتا کار مهوم  دوستای عروس یم هستم و قراره وقتی به تهران رسیدزم 

 رو انجام بدزم .  
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 با عروس های دزگه قرار گذاشتیم که کلی بترکونیم ازن زک روز رو ...  

 
 ،بازگشت این هم عکس آخرم                        

 مرضیه جان سپاس از تو که منو به ازن سفر فوق العاده بردی .  و در آخر، 

 چیتبال دلبر                                                                                            

 

 

 

 

 


