روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

فرهنگستان

 45صنعت گر استان در
نمایشگاه صنایع دستی
کشور
 45صنعت گر خراسان جنوبی برای معرفی و
فروش صنایع دستی خود در نمایشگاه صنایع
دستی کشور ثبت نام کردند .با اوج گرفتن شرایط
کرونا و ادامه مشکالت هنرمندان برای بازاریابی و
فروش صنایع دستی ،برگزاری نمایشگاه مجازی
صنایع دستی کشور در دستور کار وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی قرار گرفت
که از خراسان جنوبی هم بنا بر آمار معاون صنایع
دستی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری خراسان جنوبی  45صنعت گر
برای حضور در اولین نمایشگاه صنایع دستی
مجازی کشور ثبت نام کردند« .عباس زاده» مزیت
شرکت در این نمایشگاه را قابلیت معرفی صنایع
دستی در دنیا بیان و اظهارکرد :با توجه به اولین
تجربه برگزاری نمایشگاه مجازی صنایع دستی
و بروز مشکالت ،ثبت نام ادامه دارد و  30درصد
تخفیف در هزینه پست نیز در حال بررسی و اجرا
بین وزارتخانه و پست مرکزی است .به گفته وی از
خراسان جنوبی هنرمندان رشته های حوله بافی،
محصوالت چرم ،تراش سنگ ،سفال و سرامیک،
رودوزی های سنتی و ...برای شرکت در نمایشگاه
مجازی ثبت نام کردند.

دوشنبه
 3آذر 1399
 7ربیع الثانی 1442
شماره 3424

امثال و حکم

از باد و کف و از بوس ،هر
چه خوری افسوس
مثل « از باد و کف و از بوس ،هر چه خوری افسوس»
در کتاب دستان ها و داستان ها به عنوان یک
عبارت قدیمی قید شده است .مولف کتاب درباره
آن توضیح می دهد :در زبان معیار این عبارت از
باد و کف و از بوس ،هر چه بخوری ،افسوس است
یعنی نتیجه استفاده از بعضی چیزها یا اشتغال به
برخی کارها ،حسرت و پشیمانی است.
دکتر «زنگویی» میگوید :این مثل زمانی به کار
می رود که بخواهیم فردی را از سرگرم شدن به
کارهای بی حاصل و ناپایدار بترسانیم.

اذان ظهر 11:20
غروب آفتاب 16:28
اذان مغرب 16:47
اذان صبح فردا 04:47
طلوع آفتاب فردا 06:12

رئیس اتحادیه
فرش دست بافت:
رنگرزی سنتی،
از ابتدای بافت
فرش در استان
رواج داشته و به
ویژه با رنگ های
گیاهی بیشتر کار
شده است

یک پاتیل رنگ

قاسمی
رئیس اتحادیه
فرش دست بافت:
رنگرزی سنتی،
از ابتدای بافت
فرش در استان
رواج داشته و به
ویژه با رنگ های
گیاهی بیشتر کار
شده است

وام صنایع
دستی در
سربیشه
 3نفراز
 105نفر

که هنوز هم بوی رنگ را به یاد دارد ،می افزاید :کالف
را بعد از خشک شدن روی طناب ،روانه جوی آب می
کردیم تا رنگ نخ ها ثابت شود و بعد دوباره نخ های رنگ
شده آویزان و با گذر زمان ،رنگ های شیمایی هم باعث
رنگی شدن شان می شد .رنگ شدن نخ ها گاهی دو،
سه ساعت و گاهی بیشتر از  24ساعت زمان می برد اما
باز هم کار شیرینی بود تا آن جا که همه اعضای خانواده
بهکمکمیآمدندوازاینکههرروزدستهایمیکرنگ
می شد ،دلخور نبودند .زندگی ام با نان رنگرزی می
چرخید .افسوس می خوردکه حاال مدت هاست با کم
شدن فروش فرش های دست بافت ،کاسبی او و معدود
رنگرزهای سنتی در بیرجند کساد شده است و دیگر
فردی سراغ این کار نمی رود .رنگ گیاهی و شیمیایی
هم ندارد هر چند که رنگ های گیاهی ثابت تر و بی
ضررتراستاماکمکمرنگفراموشیمیگیرد.اوکهپیر
رنگرزیاستحاالخستهوناتوانبهخانهپناهبردهاست.

دوام بیشتر رنگ های گیاهی

بی توجهی به حوزه فرهنگ

هرچند رنگ های شیمایی نسبت به نوع گیاهی کار را
ساده تر می کند اما او می گوید :در مقابل نور ،شست
وشو و تماس ثبات ندارد و استفاده از آن ها در مقطعی،
کیفیت فرش استان را پایین آورد .با وجود این تایید می
کند که از رنگ های گیاهی به هیچ وجه استفاده نمی
شود در حالی که بشر معتقد است هر ماده طبیعی کمتر
بهمحیطزیستوانسانآسیبمیزند.بهگفتهوی،رنگ
های گیاهی ،در پارچه بافی سنتی هم خیلی محدود به
کارمیرودچراکهحجمتولیدزیادشدهاستوجوابگوی
نیاز نیست .در قالی بافی هم مردم راحت طلب شده اند
و رنگ های شیمیایی را به کار می برند .در قدیم مردم
برای بافت فرش همه کارها را خودشان انجام می دادند
اما حاال از افرادی که در گذشته کارگاه های بزرگ قالی
بافی و رنگرزی داشتند نشانی نیست و رنگرزی سنتی
رو به فراموشی است.

مدیرانتشاراتچهاردرختبیرجندنیزبااشارهبهاینکهباتعطیلیکتابفروشیها
فعاالناینحوزهواتحادیهناشرانکشورپیگیریهاییراانجامدادهاندتابارعایت
دستورالعملهایبهداشتیماننددیگرمشاغلبهکارخودادامهدهند،میافزاید:
اینمشکلازآنجاناشیشدهاستکهدرکشوربحثفرهنگبرایکسیاهمیت
ندارد و فقط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان متولی فرهنگ دغدغه
ای در این خصوص دارندو در شرایط عادی هم حمایتی توسط دیگر دستگاه های
اجراییازفعاالناینحوزهانجامنمیشود«.مهدیمرتضوی»،میافزاید:بهدلیل
این که فرهنگ از اولویت های دستگاه های اجرایی استان نیست و به مکاتبات
ناشران استان برای خرید حتی کتاب های حوزه کاری خود با وجود ارسال کتاب،
جز دانشگاه بیرجند ،پاسخی داده نشده است اما اگر سوغاتی از سوغات های این
منطقه برای آن ها می فرستادیم مدیر دستگاه اجرایی حداقل کاری که می کرد با
تماستلفنیتشکرمیکرد.بهگفتهویهرچندمردمکمتراهلمطالعههستنداما
بایددرشرایطکروناییبرایتامینخوراکفرهنگیآنانهماقدامشود.

بخش دیگری از رنگرزی سنتی در پارچه ها و حوله های
دستبافتخودنماییمیکندکهبااحیاوتوسعهتوبافی
در استان ،جان دوباره ای گرفته است و آن طور که معاون
صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی استان توضیح می دهد :رنگرزی از حدود
 300سال قبل در خراسان جنوبی انجام می شده است
و همچنان در کارگاه های خانگی ادامه دارد .به گفته
«عباس زاده» افزون بر رنگرزی های سنتی در خانه ها در
هر شهرستانی ،یک یا دو کارگاه متمرکز وجود دارد .در
خراشاد پس از ثبت جهانی روستا ،دو کارگاه راه اندازی
شد و در روستای روم از سال 94برای رنگرزی سنتی نخ
پشم،کارگاهافتتاحشد.بهنظرمیرسدبهدلیلسهولت
در فروش حوله و پارچه های سنتی ،کارگاه ها و دیگ
های رنگ خانگی همچنان پا برجاست.

فقط سه نفر از  105متقاضی تسهیالت خوشه صنایع
دستی در سربیشه موفق به دریافت تسهیالت شدند .به
گزارش خبرنگار ما ،طرح خوشه صنایع دستی ابتدای
امسال با برنامه ریزی استاندار سابق رقم خورد تا در هر
منطقه از استان ،یک رشته صنایع دستی برگزیده توسعه
یابد و افزون بر بیمه یک ساله و رایگان ،هنرمندان از
تسهیالتقرضالحسنهبرخوردارشونداماباگذشتهشت

ماه از سال ،هنرمندان زیادی از سربیشه موفق به دریافت
تسهیالت نشده اند .بنابر آماری که مسئول نمایندگی
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری سربیشه
ارائه می کند :از 105متقاضی و سهمیه شهرستان برای
استفادهازمزایایخوشهصنایعدستیدراینشهرستان،
فقط سه نفر موفق به دریافت وام شدند« .حق پناه» رشته
های برگزیده در خوشه صنایع دستی سربیشه را برک

بافی،گلیمونساجیسنتیبیانواضافهمیکند:دربخش
صنایع دستی امسال با وجود محدودیت های کرونایی،
آموزش مورد توجه است و در این زمینه با فنی و حرفه ای و
کمیتهامدادتعاملوهماهنگیشدهاستتانساجیسنتی
آموزشدادهشود.بهگفتهوی،آموزشهابهصورتعملی
اما با ظرفیت بسیار کم و هر دوره برای 6نفر است و اگرچه
مستلزمهزینهاستاماچارهاینیست.

 20درصد خواناسازی و مرمت قلعه فورگ
فقط  20درصد از کار خواناسازی و مرمت قلعه
فورگ درمیان انجام شده است .به گزارش خبرنگار
ما ،از نظر پیشینه تاریخی ساخت قلعه فورگ،
زمان نادرشاهافشاربودهودر کتابدیوانالمع،سال
 ۱۱۶۰هجریقمریذکرشدهاست.قلعهفورگبعد
از قلعهالموت مهمترینمقرحضور اسماعیلیان بوده
است .فضاهای داخلی قلعه از شرق به غرب شامل
سه قسمت که قسمت اول ،محل زندگی خدمه،
انبار آذوقه و محل نگهداری احشام و قسمت دوم،
محل زندگی نظامیان و نگهبانان و محل نگهداری
تدارکات نظامی و سومین قسمت به عنوان مهمترین
بخش قلعه ،محل زندگی حاکم و اطرافیانش
بودهاست .قلعه دارای  ۱۸برج بوده که اکنون

تعدادی از آنها باقیمانده است .در بارندگی های
ابتدای امسال ،بخش هایی از این بنای تاریخی
آسیب دید و کار مرمت سخت شد چرا که به گفته
مسئول میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی درمیان 20درصد از بازخوانی و مرمت این
بنای بزرگ انجام شده و 80درصد کار باقی مانده
است البته به طور دقیق نمی توان گفت چقدر از کار
خواناسازی انجام شده است چرا که باید مطالعات و
پژوهشبهطورکاملانجامشود« .شهسواری»اعتبار
موردنیازبرایمطالعاتواحیایمعمولیقلعهفورگ
را 10میلیارد تومان بیان و اظهارکرد که برای مرمت
و بازسازی قلعه به شکل اولیه بیش از  100میلیارد
تومان نیاز است.

حافظ فرزانه کو؟

هدیه  1800کتاب به کتابخانه های بشرویه

خیران امسال هزار و  800جلد کتاب به کتابخانه
های عمومی بشرویه اهدا کردند .رئیس اداره
کتابخانه های عمومی بشرویه گفت :از ابتدای
امسال خیران هزار و  800جلد کتاب به کتابخانه
های عمومی اهدا و مبلغی هم برای تجهیز نمازخانه
کتابخانه عمومی ارسک کمک کردند«.مریم کیانی»
همچنین به 17میلیون تومان کمک بنیاد علمی قلم
چی برای تامین منابع کمک درسی و  300میلیون
تومانبرایتکمیلساختوسازکتابخانهعمومیامام

صادق(ع) اشاره کرد.وی افزود :از نظر امانت کتاب
و عضویت ،کتابخانه های عمومی بشرویه بیشترین
امانت و رشد را دارد به گونه ای که در 6ماه اول امسال
پنج هزار و 266نسخه کتاب به امانت داده شد .وی از
افزایشسرانهزیربنایکتابخانههایعمومیبشرویه
ازابتدایامسالخبردادوگفت 300:مترمربعزیربنا
امسال به کتابخانه عمومی امام صادق(ع) ارسک
اضافهشدوزیربنایکتابخانههایعمومیشهرستان
از  580به  980متر مربع رسید.

داغ کرونا بر دل دست اندرکاران کتاب

زرد و سپس با نیل ،سبز می کردند .گاهی کالف ها نیز
برای ساعت ها در جوی آب شسته می شد تا رنگ ثابت و
از مواد اضافی پاک شود.

رئیس اتحادیه فرش دست بافت سابقه رنگرزی در
استان را زیاد می داند و می گوید :رنگرزی سنتی ،از
ابتدای بافت فرش در استان رواج داشته و به ویژه با
رنگ های گیاهی بیشتر کار شده است .سابقه تولید و
صادرات فرش استان به  300سال قبل بر می گردد،
زمانی برای رنگ قرمز ،از الک حشره ای به نام قرمزدانه
که وارداتی بود ،استفاده می شد و بعد ها گیاه روناس
به کار رنگرزی آمد«.کامیابی مسک» کاربرد فراوان
روناس را در رنگرزی برای خلق رنگ های طیف قرمز
مطرح می کند که در ترکیب با برگ درخت انگور رنگ
زرد حاصل می شد .نخ هایی که به شیوه سنتی رنگ می
گرفت ،آفتاب خورده و شسته و رنگ آن تیره تر می شد.
گاهی کار رنگرزی در دو مرحله انجام می شد یک بار با
برگ انگور و سپس با روناس تا رنگ دلخواه حاصل شود.
بعدها هم دو رنگ را با هم مخلوط می کردند تا طیف
قرمز تا کرم ایجاد شود .نیل ماده اصلی دیگری در خلق
رنگین کمان رنگ ها بود .چرا که برای ایجاد رنگ های
طیف آبی و سبز کاربرد داشت یک بار نخ را با برگ انگور،

قدمت  300ساله

گزارش خبری

حسین قربانی – تعطیلی کتاب فروشی ها در فصل خرید کتاب با اعمال
محدودیت های کرونا ،یک بار دیگر تایید کرد که مباحث فرهنگی در اولویت
مسئوالن مربوط نیست.به گزارش «خراسان جنوبی» کتاب فروشیها در شرایط
ب هستند چرا که قرار گرفتن کتاب در سبد خرید
مختلف همواره در معرض آسی 
خانوادهها ،به جز فرهنگسازی به وضعیت مطلوب اقتصادی نیز وابسته است ،با
این حال اندک فعاالن این حوزه نیز با همهگیری کرونا از رمق افتاده اند و هر روز از
گوشهوکنارخبرمیرسدکهناشریاکتابفروشیدرحالتعطیلییاورشکستگی
است.حال و روز فعاالن این حوزه در استان با تعطیلی آن ها بر اساس مصوبه ستاد
کرونایکشوراینروزهامناسبنیستوکروناداغیبردلدستاندرکارانکتاب
گذاشته است .اگرچه کتابها نظم سابق را در طبقهبندیها حفظ کرده اند اما
با تعطیلی کتاب فروشی ها از حضور یکی دو نفر هم که روزانه برای خرید کتاب
دانشآموزییادانشجوییبهکتابفروشیهایاستانمراجعهمیکردند،کاسته
شده است .متصدی یکی از کتاب فروشی های بیرجند می گوید :کاش همان
طور که مسئوالن ستاد کرونای کشور به فکر تامین غذای جسم مردم هستند و
فروشگاههایزنجیرهایوسوپرمارکتهابهایندلیلتعطیلنشدهاند،فکریهم
برای غذای روح مردم به خصوص در شرایطی می کردند که همه جا تعطیل شده
است و مردم در خانه به سر می برند ،تا مردم بخشی از وقت خود را با مطالعه کتاب
بگذرانند .به گفته وی با توجه به این که کتاب فروشی ها در شرایط عادی درآمد
چندانی ندارند با رعایت دستورالعمل های بهداشتی مانند بقیه مشاغلی که باز
هستند ،می توانند به عالقه مندان به کتاب خدمات ارائه کنند.

موهایش سفید شده است اما قدرتمند و با انرژی،
خودمانی و به لهجه بیرجندی حرف می زند ،از روزهای
دور گذشته که قالی بافی در خراسان جنوبی رونق
داشت و از زمانی که صادرات و فروش فرش ،نام استان
را در کشور و دنیا زبانزد خاص و عام کرده بود .قبل از
این روزهای سخت ،آن سال های دور که جوان تر بود در
کارخانه آقای اعتبار مشغول کار و شاگرد استاد کرمانی
شد تا رنگرزی سنتی را یاد بگیرد.
کارگاه کنار جوی آب بود .وقتی پاتیل ها روی اجاق قرار
می گرفت کنده های بزرگ زیر پاتیل ها می سوخت تا
آب جوش بیاید .هر چه با سابقه تر شد شرایط هم آسان
تر شد .زیر دست استاد یاد گرفت که برای رنگ کرم ،باید
از َ
«کل جوز» یا همان پوست خشک شده گردو استفاده
کرد .پوست گردو برای رنگ خاکی کاربرد داشت و با
افزودن کمی روناس و زاج رنگ شتری رقم می خورد،
نیل برای طیف رنگ های آبی و سورمه ای به کار می
رفت و استفاده از کمی رنگ در پاتیل آب ،نقره ای کم
رنگ را رقم می زد و اگر میزان نیل بیشتر می شد به
ترتیب رنگ های دوغی ،ماستی ،فیروزه ای تا سورمه
ای حاصل می شد.
این ها تجربه سال ها ایستادن سید «امین امیرآبادی»
کنارپاتیل های رنگ است که خاطرات رنگارنگ و
شیرینی را رقم زده است.این که هر روز دست هایت
رنگی باشد و تمام روزهای سال کنار پاتیل های داغ
بایستیخودحکایتیخواندنیاست.میگوید:پاتیلها
تا حد مشخصی آبگیری می شد و وقتی آب به جوش می
آمد رنگ مد نظر داخل آن ریخته و سپس نخ ها اضافه و
جوشاندهمیشدتارنگبگیرد.بعدنوبتبه خارجکردن
کالف های نخ می رسید .سال های اول کار که امکانات
کمتر بود باید با دست و چنگ ،کالف ها را خارج می
کردیم تا رنگ در پاتیل ها حفظ و دوباره استفاده شود.
کم کم که قالی بافی رونق گرفت و امکانات بیشتر شد
با زیاد شدن حجم نخ ها از وسایل کمکی مانند جرثقیل
هم برای برداشتن نخ کمک می گرفتیم .امیرآبادی

کلک خیال

گنج عرفان حافظ فرزانه کو
عاشق و مست می و دیوانه کو
کو اثر از پیر رند می فروش
باده نوش سرخوش خمخانه کو
عشق او آتش به دل ها می زند
آن نگار گلرخ مستانه کو
یوسفی آمد به کنعان و برفت
ماه مصری آن ُدر یکدانه کو
دل به درد آمد نگو زان آشنا
آشنای دردم آن بیگانه کو
قصه مرگ گل از بلبل شنو
در طواف شمع جان پروانه کو
می بنوش و دیگر از یاران مگو
ناصح از یاران جدا ،جانانه کو

عبدالرحیم ناصح
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بازخوانی آلبوم رنگرزی سنتی

 5500عنوان در
قفسه های کتابخانه دفاع
مقدس
حسین قربانی – پنج هزار و 500عنوان کتاب
در قالب هشت هزار و  800نسخه در کتابخانه
تخصصی انقالب اسالمی و دفاع مقدس استان
وجود دارد.معاون فرهنگی اداره کل حفظ آثار
و نشر ارزش های دفاع مقدس استان گفت :از
سال 91کتابخانه تخصصی انقالب اسالمی و
دفاع مقدس با انجام اقدامات اولیه راه اندازی
شد و با دو هزار و 550جلد کتاب در قالب هزار
و 500عنوان با همکاری اداره کل کتابخانه های
عمومی استان ،خیران و نهادهای مختلف شکل
گرفت«.رحیم آبادی» به عضویت  350نفر و ارائه
حدود پنج هزار و  500عنوان کتاب در قالب
هشت هزار و  800جلد کتاب در این کتابخانه
اشاره کرد و افزود :استفاده از منابع این کتابخانه
برای انجام کارهای پژوهشی توسط پژوهشگران
پیش کسوت دفاع مقدس ،دانشجویان دانشگاه
ها و دانش آموزان از اهداف اصلی راه اندازی این
کتابخانه برای ترویج فرهنگ کتاب خوانی است.

صاحب امتیاز:
موسســه فرهنگی هنری خراسان
مدیر مسئول:
محمد ســعید احدیا ن
ســردبیر :علی ولیزاده

دفترمر کــزی :مشهد،بلوارشهیدصادقی (ســازمان آب)

پیامك 2 000999 :
سر پرستىاســتا ن خراســان جنوبى:بیر جند،خىابان 
مدرس،خىابا ن  باهنر غربى،شــماره77
تلفن سرپرست056   - 32443939:
 0
تحریریه  56- 32448050 :

نمابــر تحریریه  056 - 32448054 :
واحد آگهی و اشتراک056   - 32448052:
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صندوق پستی 7175 -514 :
نمابر آگهی و اشــتراک 056   - 32448053 :
چا پ:شهرچا پخراسان

کاربرد در پارچه و حوله بافی

می توان فعالیت داشت
معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هم با قبول سخن
ناشران و کتاب فروشی هادرخصوص ضرورت فعالیت کتاب فروشی ها در
محدودیت های کرونا می گوید :با توجه به این که تعداد مراجعه کنندگان به
کتاب فروشی ها در روز کم است با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و بدون
مشکل در این خصوص می توان به مردم خدمات ارائه کرد.به گفته «رمضانی»
توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان به ویژه این معاونت پیگیری
هایی از طریق وزارت انجام شد تا کتاب فروشی ها بتوانند مانند گذشته به کار
خود ادامه دهند اما هنوز گشایشی در این زمینه انجام نشده است.وی گفت:
با توجه به حضور بیشتر مردم در منزل ،ضرورت دارد شرایطی فراهم شود تا از
طریق کتاب فروشی ها مردم کتاب های مورد نیاز خود را تامین کنند اما این
مشکل از آن جا ناشی شده است که کتاب فروشی ها و فروشگاه های نوشت
افزار یک اتحادیه دارند بنابراین با وجود پیگیری وزارت برای انجام این کار به آن
ها گفته شده است که بازگشایی کتاب فروشی ها اعتراض فروشندگان نوشت
افزار را به دنبال خواهد داشت.

