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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خانه تخصصی نساجی سنتی در بن بست اعتبار

روستای روئین را از سال  89به عنوان دهکده
نساجی سنتی کشور می شناسند؛ روستایی
که شهریور  94میزبان معاون صنایع دستی
و هنرهای سنتی ســازمــان مــیــراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری کشور شد تا پس از
گذشت  5سال از معرفی آن به عنوان دهکده
ملی نساجی سنتی شاهد رویــدادی دیگر برای
معرفی ،شناساندن ،احیا و حتی ترویج نساجی
سنتی باشد.
«راه انــدازی نخستین خانه تخصصی نساجی
سنتی کشور در روئین» ،خبری بود که  3سال
پیش و همزمان با حضور معاون سازمان میراث
فرهنگی کشور مخابره شد ،اما اکنون گفته می
شود این خانه که در حمام تاریخی روئین راه
اندازی شده است ،با گذشت قریب به  3سال در
مقام عمل با آن چه روی کاغذ به عنوان اهداف آن
تبیین شده است ،فاصله زیادی دارد و محرومیت
از انشعابات خدماتی همچون آب ،برق و گاز به
دلیل عدم تخصیص اعتبارات مصوب ،فعالیت آن
را متوقف کرده است؛ قصه تلخی که شاید احیای
رشته های ابریشم بافی ،کارت بافی ،حوله بافی و
چادر شب بافی را تحت تاثیر قرار دهد و به بیراهه
براند.
«عشرت کــاوه» فعال حوزه منسوجات سنتی و
چادرشب بافی روستای نساجی سنتی روئین با
اشاره به این که هر چند خانه تخصصی نساجی
سنتی روئین تعطیل نیست اما نمی شود در آن

کاری انجام داد ،می گوید :این خانه تخصصی
اکنون نه آب دارد ،نه برق و نه گاز و نمی توان
در آن کار جدی انجام داد.وی اضافه می کند:
هر چند هنوز هم گردشگر و بازدیدکننده قدم
در خانه تخصصی نساجی سنتی روئین می
گذارد اما باید گفت نبود زیرساخت های موجود
تعطیلی کالس های آموزشی نساجی سنتی را
به همراه داشته به گونه ای که دیگر فعالیت
خانه تخصصی نساجی سنتی روئین دایمی
نیست و رسیدگی نکردن به این خانه تخریب و
استهالک آن را به دنبال خواهد داشت.
وی اظــهــار مــی کند :خانه تخصصی نساجی
سنتی روئین می تواند عالوه بر میزبانی برای
برگزاری دوره های آموزشی ،به موزه تخصصی
صنایع دستی روئین هم تبدیل شود و عالوه بر
آن ،کاربری بازارچه دایمی را در دل خود داشته
باشد.
ایـــن صنعت گـــر ،نــبــود وســایــل گــرمــایــشــی و
سرمایشی را یکی دیگر از کمبودهای جدی خانه
تخصصی نساجی سنتی روئین ذکر و بیان می
کند :این خانه تخصصی از نور و روشنایی بی بهره
است و به واسطه نبود روشنایی به محض این که
آفتاب می رود امکان استفاده و بهره مندی از آن
مهیا نیست.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری اسفراین هم با اشاره به این که حمام
تاریخی روئین که محل راه اندازی خانه تخصصی
نساجی سنتی اســت کد پــروژه ای جداگانه در

قاصدک

 41متن در بازبینی بخش صحنهای
تئاتر رضوی

 41متن نمایشی به مرحله بازبینی بخش صحنه ای سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر
رضوی راه یافت.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی با بیان این که متون
انتخابی بخش بازبینی مربوط به  18استان کشور است ،افزود :نادر برهانی مرند ،حسین
فدایی حسین و علیرضا صمدی شادلو اعضای هیئت داوران بخش بازخوانی سیزدهمین
جشنواره سراسری تئاتر رضوی بودند.
«فرخنده» اضافه کرد :بخش نهایی این جشنواره در نیمه نخست شهریور ماه امسال در
خراسان شمالی برگزار خواهد شد.
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سرفصل های اعتبارات استانی دارد ،می گوید:
 3سال است که برای تامین انشعابات آب ،برق و
گاز این خانه اعتبار مصوب می شود اما متاسفانه
اعتبارات مصوب تخصیص داده نمی شود.
«محمد محمدی» با بیان این که حمام تاریخی
روئین در  3سال گذشته مرمت و احیای صد در
صدی و پس از آن به خانه تخصصی نساجی سنتی
روئین تبدیل شده است اما به واسطه نبود انشعاب
امکان بهره برداری و بهره مندی جدی از آن وجود
ندارد ،می افزاید :خرید انشعابات آب ،برق و گاز
بــرای کاربری های دولتی باید از منابع استانی

تامین اعتبار شود و امکان تامین آن از منابع ملی
وجود ندارد.رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری اسفراین تصریح می کند :به
واسطه مشکلی که وجود دارد تحقق ایده آل های
مدنظر برای خانه تخصصی نساجی سنتی روئین
امکان پذیر نیست.
در ایــن بـــاره ،مــعــاون صنایع دستی و هنرهای
سنتی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری خراسان شمالی می گوید :اعتبار برای
حل مشکل خانه تخصصی نساجی سنتی روئین
را در فصل اعتبارات  97از منابع استانی دیده ایم

دلنوشته

و منتظریم سال مالی فرا برسد و پس از آن شاهد
تخصیصاعتباراتجدیدباشیم.
هر چند «عــابــدی» معرفی و شناساندن ،جذب
گردشگر و برگزاری چند دوره آموزشی را در زمره
فعالیت هــای صــورت گرفته در خانه تخصصی
نساجی سنتی ذکر می کند اما معتقد است :فعالیت
دایمی و ایــده آل خانه تخصصی نساجی سنتی
روئین هنوز محقق نشده است و با رفع مشکالت و
برنامه ریزی های جدید برای تحقق اهداف مبتنی
بر ماموریت های خانه تخصصی نساجی سنتی
روئین تالش خواهیم کرد.

امثال الحکم

خداحافظ ای دریای رحمت

دست دست مشناسه

کلثومه محمدی -می دانم می روی ،می دانم که باز خواهی آمد ،چه باشم و چه نباشم ،ولی
باز هم دلتنگ ات می شوم.به یمن آمدنت این قدر دور و برمان شلوغ می شود و دل ها مهربان
که متوجه حضورت نمی شویم اما وقتی می روی می فهمیم که چه عظمتی داشتی...
داری می روی ولی بدان که چشم به راهت خواهم ماند تا با تو «ام یجیب» بخوانم و دلم را
بشویم در دریای رحمتت؛ الحق و االنصاف که ماه رحمتی.
چه خوب می شد که باز می بودی تا شکمی گرسنه نماند و مادری دل نگران سیری فرزندانش
نباشد ،قول می دهیم بعد از این سفره هایمان را مهربانانه تر پهن کنیم.داری می روی ،می
دانم ولی کاش سال بعد در موعد دیدارمان من هم باشم ،خدا کند که باشم.

گروه ادب و هنر -ادبیات فارسی سرشار از مثل ها و اصطالحاتی است که بر
غنای آن افزوده است ،به تبع آن ادبیات عامه نیز آیینه ای از فرهنگ قومیت هاست
که پرداختن به آن اندیشه ها و تجربیات گذشتگان و دانش ها و حکمت های آن ها
را به ما منتقل می کند«.حسن اسعدی» استاد زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر
فرهنگ عامه با بیان این که ضرب المثل تاتی «دست دست مشناسه» به معنای این
است که «دست دست را می شناسد» ،می افزاید :این مثل در مواقعی به کار می
رود که کاری برای فردی انجام شده و انتظار جبران آن می رود و به نوعی به ضرب
المثل «از هر دست بدهی از همان دست می گیری» نزدیک است.

دنیای ماشینی همچنان دارد می تازد و در مسیر
خود صنایع دستی را می بلعد؛ صنایعی که در دل
خود داستان های نهفته فرهنگ و تمدن اقوام را
دارند ،سینه به سینه منتقل شده اند و پشتوانه ای
فرهنگی و ارزشمند برای هر منطقه محسوب می
شوند .در این میان وجود قومیت های مختلف و
تنوع فرهنگی در خراسان شمالی موجب شده
بستری مناسب و شرایطی ناب برای تولید صنایع
دستی وجود داشته باشد به طوری که رشته های
مختلف صنایع دستی در این سرزمین توانسته
است از سال های دور عرض اندام و با صنایع دستی
سایر استان ها رقابت کند .وجود  15هزار صنعت
گر فعال در  64رشته در استان بیانگر این است که
هنوز می توان به تولید صنایع دستی امیدوار بود،
هر چند فعاالن این عرصه برای فروش محصوالت
خود امید چندانی ندارند .البته باید به این آمار آن
دسته از صنعت گرانی را که به شکل غیررسمی و
فصلی در حال فعالیت کردن در این بخش هستند
اضافه کرد .صنعت گران ،چرخ های صنایع دستی
را می چرخانند و با هنر دست شان به اشیای بی
جان ،شکل و هویت جدید می دهند و می شوند
خالق آثاری نفیس و ارزشمند اما به جای این که
این تولیدات ممر درآمدی برای شان شوند جان به
لب شان می کنند تا به فروش برسند و حتی برخی
از این صنایع دستی مدت های زیادی در انبارها
خاک می خورند .این در حالی است که هر ملتی
به صنایع بومی و دستی خود می بالد زیرا نشانی
از عادات ،آداب ،رسوم و سنت های روزگار کهن
دارد و از پشتوانه غنی فرهنگی و هنری برخوردار
است .این نشان اندک اندک به دالیل مختلفی از
جمله نبود بازارچه دایم صنایع دستی ،دسترسی
نداشتن به مواد اولیه مرغوب یا گران بودن آن ها،
ضعف برندسازی و وجــود واسطه ها در حال کم
رنگ شدن و گم شدن است و باید به دنبال راه عالج
بود نه تجویز مسکن هایی که درد صنعتگران این
عرصه را دوا نمی کند.

بر بال خیال

نقره
می ترسم این قصه تمام شود و
سطر آخر آن تو نباشی...
و کالغ پیری به خانه مان برسد
که گردن آویز نقره تو را
به منقار دارد...
کامران رسول زاده


