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مناجات
خواجه عبدا ...انصاری
الهی!
ای کامکاری که دل دوستان در کنف توحید تو است
وای کارگزاری که جان بندگان در صدف تقدیر تو است...

امیرخسرو دهلوی

خراسان به روایت
26بهمن 1354

اگر شوهرم به طالق رضایت ندهد ،چشمانش را از کاسه بیرون میآورم

42سال پیش در چنین روزی ،روزنامه «خراسان» نوشت:
با زنی که به دادگاه حمایت خانواده آمده تا از شــوهرش
طالق بگیرد ،صحبت کردم.
میگفت :شــوهرم رجب قبــا زنی داشــته که چــون در
زندگی زناشــویی باهم توافق نداشــتهاند ،این ازدواج به
شکست منتهی شده! و بعد از آن چند ماهی را به تنهایی
گذرانده ولی بعــد از این مدت زنی بــرای خودش اختیار
کرده و چند ســال بعد هم با موافقت زن اولــش من زن او
شدمکهحاالهمصددرصدپشیمانهستم.اگرشوهرمبه
طالق رضایت ندهد ،با همین انگشتهایم چشمهایش را

از کاسه بیرون میآورم تا دیگر هوس زن گرفتن به سرش
نزند .این مرد روزگار مرا ســیاه کرده و با آن که درآمدش
کم نیست اما آب از دســتش نمیچکد و آن قدر خسیس
است که حد ندارد.
توی خانــه از دســت او آســایش نداریم و دائم ســرکوفت
میزند که چرا چراغ را روشن گذاشتید یا چرا این قدر آب
مصرف میکنید یا چرا این قدر نفت میسوزانید ،مگر من
روی گنج نشستهام؟به اندازهای که به زن دیگرش توجه
میکند ،به من توجهی ندارد .امروز تقاضای طالق خود
را تقدیم دادگاه میکنم تا ببینم چه میشود؟

عضو هیئت رئیسه فراکسیون فرش و صنایع دستی مجلس
شورای اسالمی

گفت وگو با روحانیکه به عشق هنر و
هنرمند ،یک گالری راهاندازی کرده است؛

فیلسوف و ادیب و
شاعر بر سر یک میز

فرش ایرانی و فرصتهایی که
از دست میروند

ایستاده مقابل تابلویی و در همکالمی با مخاطبی
جوان،سختبهتشریحفلسفهرنگهاونقشهای
نقاشــی پیش رویش مشغول اســت .آنهایی که
از َد ِر نگارخانــه وارد میشــوند ،بــا هیبت ملبس
روحانی مواجه میشوند که برایشان ُپرشور از هنر
و هنرمند میگوید.

عکاس :صادق ذباح

با شاعران

•سقفی برای همه
«وحیــد چشــک» ،روحانــی جوانــی اســت کــه به
واسطه دغدغههایش ،سرمایه خود را صرف ایجاد
نگارخانهای در گوشهای از این شهر کرده و به رغم
آن که کارش خیلیها را متعجب کرده اســت اما با
تاکید میگوید :دوست داشتم سقفی بسازم که زیر
آن هنرهای مختلف گرد هم بیایند.
او توضیــح میدهــد :بســیاری از دوســتانم من را
به خاطــر این تصمیم ســرزنش میکردنــد و حتی
راهاندازی یک گالری توســط یک روحانی ،شــده
بود نقل محافل بســیاری از دوستان من و همسرم
اما ما مصمم بودیم و پای حرفمان هم ایستادیم.
آقای چشک ماجرای ایجاد این نگارخانه را برایمان
این گونه توضیح میدهد:از حوالی سال ،87برای
آشنایی بیشتر با فضای فرهنگی جامعه ،در کافهها
و گعدههایی فرهنگی حضور مییافتم .در تهران با
فضای متفاوتی از کافه کتابها روبه رو شدم و بعد
از برگشتن از پایتخت تصمیم به راه اندازی فضایی
مشــابه گرفتم که به معنای واقعی بستر ارتباطات
هنری و فرهنگــی و ظرفیتــی برای همنشــینی با
کتاب باشــد .به عنوان مثال کافه نادری در تهران
در گذشــته جایگاهــی بــرای دور هم جمع شــدن
شــاعران نامــداری نظیــر نیما یوشــیج ،شــاملو و
منزوی و نویسندههایی مثل صادق هدایت و صادق
چوبک بوده است ،حتی در مشــهد هم در گذشته
کافه داشآقا ،محفل و گعدهای برای گردهم آمدن
اصحاب هنر و فرهنگ این شهر بود اما کمکم چنین
مکانهایــی کارکردهای خود را از دســت دادند و
به فضایی بــرای گذران اوقات افراد تبدیل شــدند
بدون ایــن کــه از دل همنشــینیهای آن خروجی
ارزشــمندی حاصــل آیــد .وی تاکید میکنــد :به
اعتقاد من یک فلسفه مثبت ایجاد کافهها میتواند
این باشد که یک ادیب با یک فیلسوف باهم سر یک
میز بنشــینند و مباحثــه کنند و حضورشــان در آن
مکانبهنتیجهایمثبتمنجرشود.دوریوجدایی
که امروز میــان جامعه هنری ما وجــود دارد ،برای
هنر و هنرمند آسیبزاســت؛ با همیــن دغدغه بود
که من این کافه گالری را ایجاد کردم.

•کافهای برای گردشگرها

ایــن روحانــی جــوان گوشهچشــمی هــم دارد به
اهمیت و تاثیر کافهها و گالریها بر انتقال فرهنگ
ایرانی به گردشگران خارجی و میگوید :در عمده
کشــورهایی کــه بســتری مترقــی بــرای فرهنگ
و هنــر دارند ،گردشــگرها برای آشــنایی بــا هنر و
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فرهنــگ عمومــی آن بــه کافههــا و گالریهایــش
مراجعه میکننــد .فرهنــگ کافه گــردی یک امر
مرســوم در بیــن گردشگرهاســت ومــن در همین
مشــهد کافههایی را ســراغ دارم که سالهاســت
مشــتریهایی از کشــورهای دیگر دارنــد و در آن
جا به مباحثــه درباره فرهنگ ایرانــی میپردازند.
امیــدوارم بتوانیم به قواره خودمــان در این عرصه
نقش آفرین باشیم.
از خانم «شهرزاد اســعدی» که پا به پای همسرش
در راه انــدازی ایــن گالری زحمت کشــیده اســت
نیز میپرسیم چه شــد که به طرح ایجاد یک «کافه
گالری» رســیدند؟ در جواب بیــان میکند :وحید
ابتدا قصد داشــت تــا یک کافــه کتــاب راه اندازی
کند اما بعــد از ازدواجمان و با توجه بــه این که من
تحصیالت دانشــگاهیام را در رشــته گرافیک به
پایان رسانده بودم ،به نظرمان رسید که میتوانیم
کاربری یــک گالــری و کافــه کتــاب را در کنار هم
داشــته باشــیم و این طور شــد که این نگارخانه را
راهاندازی کردیــم .حاال این جا هــم محفلی برای
دور هم جمع شــدن هنرمندان است و هم فضایی
برای نمایش آثار تولیدی آنها.
خانم اســعدی میافزایــد :بســیاری از هنرمندان
جوانی کــه در این عرصــه تحصیــل کردهاند برای
عرضه و معرفی آثارشان با مشکل روبه رو هستند.
از آن جــا که همســرم تــا حــدود زیادی خــودش با
این مشــکالت درگیر بــوده و این نبــود حمایتها
را لمــس کــرده اســت ،تــاش کرد تــا به رفــع این
دغدغه هنرمنــدان کمک کند .در ایــن فضا حاال،
نشســتهای نقد فیلم ،نقد شــعر ،خوانش کتاب،
عرضه آثار هنری و ...را داریم.

•اندکی از هر سلیقه در قفسههای یک
کتابخانه کوچک

در قفسههای کتابی که در این نگارخانه چیده شده
است ،آثار متنوعی را میتوان دید .از آثار روحانیون
و چهرههــای مذهبــی برجســته تــا داســتانهای
نویسندگان سرشناس جهان.
وحید چشــک برای ما توضیح میدهد که دوست
داشــته اســت در ایــن کتابخانــه کوچــک ،همــه
سلیقهها را مدنظر قرار دهد.
اما تصمیــم ایــن روحانی جــوان برای ایجــاد یک
کافه گالــری ،واکنشهــای متفاوتی را بــه همراه
داشــته اســت .خودش توضیــح میدهــد :زمانی

که این جــا را راه اندازی کردم از طرف بســیاری از
افراد مورد انتقــاد قرار گرفتــم .از طرفی بعضی از
افرادی که به این جا میآینــد وقتی که میفهمند
منروحانیهستم،درلحظهاولغافلگیرمیشوند
اما بعد کمکم ماجرا برایشان عادی میشود .نیازی
نمیبینم به دلیل لباسی که میپوشم در را به روی
بعضی افراد ببندم یا به کسانی که این جا میآیند،
موضوعــی را دیکتــه کنم .بارها شــده اســت که با
بعضی افراد اختالف نظرهایی بر ســر موضوعات
مختلف داشــتهایم اما بعــد از مدتی بــا گفت وگو و
مذاکره آنها را حل و فصل کردیم .بخشــی از این
اتفــاق بــا پذیــرش تفاوتهــا در دیدگاههــا و آرای
مختلف ممکن شده است.

•فعالیتهای بین المللی

خانــم اســعدی ،جایــی میانــه صحبتهایمــان از
فعالیتهای این نگارخانــه در عرصههای مختلف
میگوید :تالش کردیم به بعضی از اقدامات مان،
جنبه بینالمللی ببخشــیم .یک نمونه آن،برپایی
نمایشــگاه بین المللی پوســتر به یاد «رنه ونر» بود
که شــامل آثاری از طراحان پوستر سرتاسر جهان
میشد و از مشــهد و این نگارخانه کلید خورد .این
نمایشگاه در شهرهای دیگر نیز برپا شد و قرار است
آخرین نمایشــگاه آن در تهران و با حضور خانواده
این هنرمند ،برگزار شود.
وی میافزایــد :یکــی دیگــر از برنامههایــی که در
دســت اقدام داریم ،برپایی نمایشگاه «پوستر آب»
است که شــامل مجموعهای از آثار هنرمندان 35
کشور مختلف جهان میشود .متاسفانه این قبیل
برنامهها با وجود ابعاد بین المللی آن هیچ حمایتی
را دریافت نمیکند ،ما موضوع این نمایشــگاه را با
مسئوالن نهادهای مختلف استانی مطرح کردیم
اما از آن حمایتی نکردند.
او ادامــه میدهــد :یکــی از وظایــف نگارخانههــا
حمایــت از هنرمندانــی اســت کــه با وجــود قوت
کارهایشان ،کمتر شناخته شدهاند ودر این مسیر
نباید فقط جنبههای اقتصادی مد نظر باشد.
گالری کمکم شــلوغ میشــود ،بازدیــد کنندگان
گالری در سالن منتظر شهرزاد اسعدی نشستهاند
و تعدادی از شــاعران چندباری میشود که وحید
چشک را صدا میزنند تا در جمع شان حضور یابد.
از هر دوی آنهــا خداحافظی و روزهــای خوبی را
برای آنهاآرزو میکنیم.

هنـر صنعـت فـرش دسـتباف تنهـا صنعـت بومـی سـازی
شده کشـور اسـت که از دیرباز نفحات اقتصادی فراوانی
را بـرای کشـورمان به همراه داشـته اسـت .ایـن محصول
از لحـاظ اشـتغال بـه ویـژه در مناطـق روسـتایی و نیـز
صـادرات غیرنفتـی جایـگاه مهمـی دارد و بخـش قابـل
توجهـی از تولیـد ناخالـص ملـی را شـامل میشـود .امـا
امـروزه تولید و صـادرات فـرش دچار چالشهـای زیادی
شـده که ایـن مسـائل صـادرات ایـن کاال را تحت الشـعاع
خـود قـرار داده اسـت.
متاسـفانه برخلاف تصـور تولیدکننـدگان و مسـئوالن
دولتـی ،ایـن بـازار کـه در آن رقیبـی بـرای ایـران وجـود
نداشـت؛ طی دهههای اخیر ،کم کم از انحصـار ما خارج
شـده اسـت و بعضـی رقبـای آسـیایی ،توانسـتند بخـش
عمـدهای از آن را بـه نفع خود فتـح کنند .با توجـه به اصل
حاکمیـت مصـرف کننـده و تغییـر پرشـتاب ذائقـه بـازار،
سـازگار کردن تولیدات با نیاز بازار مصرف کار دشـواری
اسـت که رقبای ایران ،در این حـوزه موفق عمـل کردند.
بـا ایـن حـال فـرش ایـران بـا داشـتن طـرح و نقشـههای
منحصـر بـه فـرد ،کیفیـت بـاال و برخـورداری از پشـتوانه
هنـری غنـی ،همچنـان جایـگاه مطلوبـی در جهـان دارد
کـه بایـد مغتنم شـمرده شـود.
جـدا از ابعـاد اقتصـادی ایـن حـوزه ،فـرش یـک کاالی
فرهنگـی نیـز بـه شـمار میآیـد کـه انعکاسـی از هویـت
ملی ماسـت و از این منظر بایـد جایـگاه آن در عرصههای
جهانـی تثبیـت و بـرای معرفـی آن ،تالشـی جد یتـر
انجـام شـود.
متاسـفانه شـاهدیم کـه جایـگاه و نقـش تعییـن کننـده
بازاریابی موثر صادراتی در روند عرضه فرش ایران مورد
غفلت قرار دارد و ظرفیت بازارهای جدیـد نادیده گرفته
میشـود .از طرفـی در بخش تولیـد نیز ،حمایـت جامعی
کـه بایـد از فعـاالن و هنرمندان ایـن بخش صـورت گیرد،
مشاهده نمیشـود و همین امر باعث شـده است تا فرش
پـس از تولیـد در گـرداب مشـکالت عدیـد های گرفتـار
آیـد ایـن در حالـی اسـت که اگـر تـوان قالـی بافان سـنتی
در روسـتاها مدنظـر قـرار گیـرد و آنهـا نیـز بـه بخشـی از
زنجیـره تولیـد تـا صـادرات فـرش ایرانـی افـزوده شـوند،
ضمـن حـذف واسـطه هـا ،نفحـات اقتصـادی بیشـتری
متوجـه ایـن افـراد خواهـد بـود و اقتصاد روسـتایی مـا نیز
احیـا میشـود.
هـم اکنـون یکـی از مهـم تریـن مشـکالت فـرش ایرانـی،
بازاریابـی بـرای آن اسـت ،چـرا کـه الگـوی مصـرف در
دنیـا تغییـر کـرده و بـه تبـع فراینـد تولیـد و بازاریابـی نیـز
بایـد بـا تغییراتی همـراه باشـد و در ایـن زمینـه ،گام مهم،
شـناختن نیـاز بـازار اسـت .از سـویی ،معرفـی شایسـته
ظرفیتهـای فـرش ایرانـی و جایـگاه تاریخـی آن ،امـر
مهمـی اسـت کـه بایـد توسـط دسـتگا ههای متولـی و
فعـاالن صادراتـی ایـن حـوزه دنبـال شـود.
بـاور داریـم ایجاد یـک زنجیـره منسـجم کـه از خـط تولید
تـا مرحلـه بازاریابـی و صـادرات را مدنظـر قـرار میدهد،
میتوانـد بـه صـورت جامـع ،عمـده مشـکالت ایـن بخش
را رفـع کنـد و فـرش ایرانـی را بـه جایـگاه واقعـی خـود در
بازارهـای جهانـی ،بازگردانـد.
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