
 

 

  

 صنایع دستی و سوغاتی
 گو در کنج چهاردهموروایت یک گفت
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 1400 نیفرورد اول .شد متولد یبیعج زمان در سکاشنید نیا

 یهوا و حال با یول نوروز دیع یشلوغ یتو. 23:26 ساعت

مثل  رانیا مختلف یهاشهر از چهاردهمکنج  یاعضا .خوب

 جان،یاله بجنورد، زنجان، شاهرود، عباس،بندر تهران، سبزوار،

 هم هابچه از یبعض تازه هستن. اصفهان و آبادنجف و گرگان

 و نشد جاجابه مختلف یهاشهر نیب هاسال نیاکه در  هستن

 نظر به دیشا) .دارن رو متفاوت یدر جاها یزندگ یتجربه

 (نه؟ مگه .داره هم رو خودش یهایسخت اما برسه زیانگجانیه

 عیصنا شجاعانه ها،بچه نیا از یکی کدوم دیکنیم فکر شما

 مینیبب میبر باشه؟ داده حیتوض رو شهرش یسوغات و یدست

 نه؟! ای هبود درست نیزد که ییها حدس

 میرفت یپرساحوال و یدنید دیع و دیع کیتبر بعد ما

 که ستنایمل سکاشنید نیا یکنندهجادیا . سکاشنیسراغ د

 یو سوغات یدست عیصنا یدرباره نیایب» شروع کرد: ینطوریا

بگم  دیو با هشهر من سبزوار خب .میشهرهامون صحبت کن

 یدست عیصنا دربارهداره.  یاهخوشمز اریبس یلیزنجب یهاکلوچه

 ی  باففرت ه؟یچ یباففرت اما «یو فرت باف یباف می: گلهم

 و عتیطب ازکه بافنده با الهام  هیسنت ینوع نساج هیسبزوار 

 که بافهیم ییهاپارچه ،زیانگدل ینگارها و نقش از یریگبهره

 (یهنرمند یهاخانم. )چه هستن یهنر اثر هی هیشب رتشیب
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شهر  یشناسبه موزه مردمروز  هیمن »: دادادامه  نایمل

مثل  یمیقد یدست عیصنا یهادستگاه جا اونسبزوار رفتم. 

 کیاز نزد .دمید رو یسیرنخ و یبافیقال و یبافدستگاه فرت

بود تا  هینوبت بق حاال «بود. یقشنگ تجربه هادستگاه نیا دنید

 از شهرشان تعریف کنند. 

. دیاز راه رس یعلو نفر اول  دیطول کش یساعت چند

 ،کلوچممن عاشق » :گفتو  بود کرده کلوچه وسه یعل

 و همن اهواز شهر» :دادادامه  و «.عصرونه یمخصوصا با چا

 نیریش ی، انواع خرماهاستخرما شیخوردن یسوغات نیترمهم

و انواع  ادیاطراف شهر به عمل م یهاناو تازه که از نخلست

 یالعادهخاص و فوق یکه هر کدوم مزههم داره  یمختلف

)که  میمعروفش هم به گل یدست عیصنا از .خودشون رو دارن

و طرح و  شهیخوزستان بافته م یهاو عرب ریتوسط عشا

 ایبور وداره(  گهید یجاها یهامینسبت به گل یشادتر یهارنگ

 اشاره( شهیاطراف شهر بافته م یزارهایکه از ن ریجور حص هی)

 پس). آوردهدر نترتیا از رو العاتطکه ا کرد اعتراف یعل «.کرد

 (.صادق ونیآقا و هنرمند یهاخانم شد االن تا

 دوم نفر یکله و سر شب نصف و گذشتدو روز  حدود

. میهست یجانیما از طرف مامانم اله»: گفت مینع .شد دایپهم 
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قدر همه نیکنم ای. فکر مهیاش کلوچه و چایخوراک نیترمشهور

آب  دلمونو یول)بله . نباشه حیبه توض ازیکه ن میباهاش اخت باش

 مونیگرسنگ م،یکن فراموش رو یکلوچه و چا میایتا م ،یکرد

 یلیخ جانیاله یچا( .کنه یم یادآوری یکی دوباره بشه برطرف

 یکل دیبا. ها جور نباشیبا مذاق بعض یلیخ دیو شا هگس و تلخ

 یرو یتلخحس  یجور هی یخوریم یو وقت ادیدم ب یقور یرو

آب  هیها شبیچا هیبق ،یکنیعادت م یاما وقت ،زبانت هست

. سپویز آب هم مونیچا یحت !ما شانس از منیا l.نشیم پویز

 سختو  سفتهم  میشد. نع جانیاصل اله یچا ریگیپ مایکر

 گنیم نیا به. نداد لو رو جاش و ستادیا شیوطن یچا مقابل در

 .یاحرفه نگهبان هی

: کنه آب دلمونو خواست بازم و نشد الیخ یب مینع 

مشهور  یلیکه خ هدار شهرمونهم  یاگهید یهایخوراک»

ست که با کدو تنبل درست جور کلوچه هی ؛. مثال کاکاستین

و  دارن یست که نگو! نان برنجقدر خوشمزهنیو ا شهیم

. شهیدرست م ییکه از کدو حلوا ونهن نوع هیم باز اونکه  جانیتب

بار  هیپر است. خودم فقط انیهم م شگهیمشهور د ینیریش

 نیتربیعج از !انشیبود م یچ ستین ادمیخوردم و االن 

 یلیو خ کننیدرست م ریکه با ش ههم آش کدو تنبل شغذاها
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م به خورد یم من چون از بچگدی. البته شاسخوشمز یلیخ

  «.ادین نوخوشش هیطعمش عادت دارم و بق

من از » :شدوارد بحث  هم نیآفرنوشساعت بعد  چند

 یگم چون بچگیاز قشم م قشم؟ ایاصفهان  ایکجا بگم؟ تهران 

 قشم ازش دارم. خوب یهاخاطره یاون جا بودم و کل

-و وهیظرف م ریداره. مثال با حص یادیز یریحص یدست عیصنا

 یکل .تر هم با درخت خرماشیکنن. بیم درست نوگلد 

 یدوزو نوار یو رودوز یبافمیها گلزن .مختلف داره یهاهیادو

. شهیبه آلمان هم صادر م یحت و هیمیسنت قد هیکنن که یم

 ،یدوزسوزن ،یبافتر هم دارن مثل شکیتازه تخصص

 مثل  هستهم  ییایدر یسوغات. یدوزگالبتون ،یدوزخوس

 کیکو  یماههم که  یخوراک روغن کوسه و عسل جنگل حرا.

 مایرو کر ی)البته ماه .یو نان تموش او خرمکرک  یچا وهلر 

جلو هستن چون  کیجا خانم ها دو به  نیشد، تا ا ادآوری

 اوهیمهداره.  اوهیمه ینان تموش .(داشت صداقت آفرین همنوش

در موردش  نی. برشهیدرست م یبیغر و بیعج یازیچ با

هرمز  یرهیها از خاک جزی. من تو پرانتز بگم که قشمنیبخون

 «زن.یریشون ماوهیهم تو مه
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که  دیپرس ییبندهاچشم مورد در نیآفرنوش از یاسی

 :داد جواب نیآفرنوش .زننیم صورتشون به یقشم یهازن

که الگوها و  نهیا شیاست. جالب هرک  چشم بند ها  بُ نیاسم ا»

. یباش رهیجز یکجا یداره برا یهاش با هم متفاوته. بستگشکل

رمکان و رمچاه فرق داره.  یطبل با روستا یروستا یمثال برکه

کدوم  یبرا یفهمن کیم هازن یاهبرکه یاز رو مردم

 رهتر بسنشون باال یها هم هرچاز روستا یبعض درست. روستا

. شنیتر مبا حجاب انگار ییجورا هی. شهیم ترمیضخشون برکه

برکه بزنن. تو جمع  ستیهم که ازدواج نکردن الزم ن یوقت تا

 «زنن.یخودشون هم برکه نم یخانوادگ

 یزیانگنجایه اطالعات بهمون قشم مورد در هم ماجد

 نکهیا حاال. است« برقع»همون « بُرکه»جالبه که لغت ": داد

دونم. بعد ینم برعکس ای یعرب یتو هبوده رفت یاصلش فارس

 گردهیبه قبل از اسالم برم یسنت یهالباس یشهیبه نظرم ر هم

داشته  یمنطقه به خاطر شدت آفتاب، جنبه کاربرد نیا یو تو

 میبه قول نع)  «.هو کالس بود ییبایجور ز هیو اصال خودش 

 (یآفتاب نکیمثل ع

 انداخته راه خودش رو سکاشنیما که د یقصه ینایمل

شهر  هیو  اومدکم بشه و خودش  گفتگوآتش  ندادبود اجازه 
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هم که باشد نوبت  یوبتن» :کرد یمعرف هابچه به گهید دیجد

مشهد هم  یهایشهر مشهد. سوغات یهایبه سوغات رسهیم

 یهایسوغات البته که ،یرخوراکیهستند و هم غ یخوراک

 هیادو ،خشکبار ،زرشک ،زعفران: مثل. ترهشیب اشیخوراک

فلفل  اه،یفلفل س ل،یبسماق، گلپر، زنج ن،یاز دارچ کههفت قلم 

هر و مُ ،یلیبیلیج ،نبات و نقل ،زردچوبه درست شده قرمز و

 میحاال بر .عطر و روزهیو ف قیعق آالتنتیانگشتر و ز ،سجاده

 ،یکارنهیآ ،یتراش روزهیفشهر:  نیا یدست عیسراغ صنا

 ،فرش ،یبافمیگل ،یبافنمد ،یبافرغوان ،یسازسماور

 «.یدوزنیو پوست یتراشهکاره ،یتراشسنگ

 دمیرو د سکاشنید نیا یمن وقت»: بود یاسی یبعد نفر

 میبرنامه درست کرد هیمدرسه  یما تو کالس ششم افتادم. ادی

 یهالباس ،یدست عیصنا و میداشت غرفه. یسشنارانیبه نام : ا

. میدادیم شینما رو شهرها محبوب یهایخوراک و یمحل

هم  میهستن و خانواده مادر یبروجرد میمن خانواده پدر یراست

اصفهان بزرگ شده و ما در  یبچگمادرم از  یول یاریاصالتا بخت

 «.میبا فرهنگ اصفهان دار یکینزد یلیکنار بروجرد رابطه خ

 داره هادست دور اون از اشیهلند عروس پرندهدختر با  کی

 خواستیم ولا لوفرین. لوفریجز ن تسین یکس اون و رسهیم
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کنه،  یشهر تهران رو به ما معرف یهایسوغات و یدست عیصنا

به قول  ای نینائ یریسراغ شهر کو رفت وشد  مونیاما پش

 هم رو تهران شهر نینگران نباش البته.  «نینا» هایاصفهان

که من  ییتا اون جا»: گفت لوفرین . میکنیم فیتعر براتون

اش هم به خچهیمعروفه که تار نییباف نافرش دست دونمیم

با فرش اصفهان و  کهرسد یم یشمس 1305تا  1300سال 

به نظر شما کدوم فرش تو رقابت برنده  «.هکنیکاشان رقابت م

پدربزرگ » :گفت بوددر خاطراتش غرق شده  که ماجد ؟شهیم

در  هاشوندهیا یو بعض کردنیفرش م ی کشمن، نقشه

  «.نیئفرش نا خیمشهور و اثرگذار بوده در تار یلیخ یکشنقشه

 و یبافیقال بر عالوه نینائ»ده: ادامه می نایمل

 و بز کرکاز کرک شتر،  رو عباها. داره هم یعباباف ،یباففرش

 بافنیم سرخ و ییخرما و یمشک و زرد یرنگا در گوسفند پشم

. کننیاستفاده م به عنوان پوشش گرم هاعبا نیا از زمستان در و

 یرگسفال و یگرکوزه ،یبافشال ،یسازیدر گذشته کاش نینائ

سراغ  میبر .شده رنگکم زمان مرور به اما داشته هم

پسته و  ،ییغذا یهاهیادو ل،یآج ،ینیریش ن؟ینائ یهاخوشمزه

 یهاینیشر به رسهیم نینائ یهاخوشمزه کی یرتبه .فرانزع

 یرهیش و گندم ای برنج آرد ،یمحل نروغ با هاینیریش نیا. کپچو

و انواع مختلف دارن که در  شنیم درست خرما ای انگور
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 هم آب و گالب و مرغتخم یو هل و زرده شکر اشونیبعض

 .شد مونگرسنه یلیبسه خ گهید «.شهیم استفاده

سوغات و »شهر شاهرود:  یبا معرف بود غزل یبعد نفر

گرفته  یدست عی. از انواع صناهمتنوع اریشاهرود بس یدست عیصنا

 یشهرت جهان یمختلف که حت یهاوهیو م یسنت یهاتا نان

و  یکاک، قند یهاشاهرود نان یهایاز سوغات یکی. دارن

. هدار یشاهرود شهرت جهان یسیزردآلو و ق یبرگه. است یریش

شهرستان به  نیا یسیزردآلو و ق داتیاز تول یعیحجم وس

نوع انگور در شاهرود  50از  شیب. شهیصادر م گهید یکشورها

انگور  ،یوجود دارد. انگور شاه بابا، انگور لعل، انگور شاهرود

 عالوه شاهرود انگور و ... . ییشویانگور د ،یانگور کشمش اه،یس

 گهید یبه کشورها سکامال شناخته شده رانیکه در ا نیا بر

و  سفال به شهیم شهر نیا  یدست عیصنا از. شهیمصادر  هم

 «.اشاره کرد یکارمنبتو  یدوزسوزن ،میجاج م،یگل ،کیسرام

نوع انگور مختلف  50بود که  بیجالب و عج یلیما خ یبرا

 د؟؟ینستدویم شما. داره وجود

رفت سراغ شهر تهران. آخه ما  تمام شجاعتبا  نایمل

 فرار ازش همه بگه؟ رو تهران یکه ک میقبلش باهم دعوا داشت

رو  تهران نایمل ینداره ول یچیه میکردیم فکر چون میکردیم
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 ،شده ینقاش یهاچرمما از  یبرا نای. ملکرد قبول یفرزند به

-و چهره هاتابلو فرش ،رنگارنگ یهامیجاج ،قاجارها ادگاری

 ،دربند یهاآلوچه و لواشک تهران گفت، تا متیقگران یهایباف

 به .روزکوهیف یالج نان سنتگ و سوهان تهران ،اریکشمش شهر

. هالواشک با مخصوصا انداخت آب رو وندهنم نایمل یعلقول 

 یبعض د؟؟یدیم مونعذاب یطورنیا که میکرد یآخه ما چه گناه

 واقعا و مینداشت خبر هانیا از میکردیم یاز ما که تو تهران زندگ

 .میشد زدهخجالت

 سکاشنیوارد د گهیشهر جذاب د دو با نایملروز بعد  چند

آشنا  ازیچ یلیخ با و لیاردب سراغ میرفت اول .رازیو ش لیاردب: شد

 که نیسفال اللج تا اونجا یهابانو یمحل یهالباس از. میشد

به ما  رو یسراجو  یدوزسوزن نایمل .هست هم شسوغات جزو

. گنیاسب با چرم م نیبه هنر ساخت ز ی. سراجکرد یمعرف

 لیاردباز مشاغل مهم  شیحرفه تا چند دهه پ نیکه ا ه)جالب

 اهیس یحلواگفت:  برامونخوشمزه هم  یهایاز خوراک .(بوده

 خلخال یبرنج نان ،لیزنجب یحلوا ،لیاردب یباقلوا ،)قره حلوا(

: کرد آشنامون اونجا یهاهنربالخره با  و (.یی)قند جور

 ه،شیش تراش ،یبافمیجاج ،یسنت یهاساز ،یسنت یهایبافتن

 .یبافعروسک و یبافچنته
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و  میدیرس رازیش یبایبه شهر ز انیدر پا یخال جاتون 

. میو فالوده خورد یرازیش یو کلوچه یمسقط وخه،ی ینیریش

که با طرح  یائیاز اش میدیهم د رو رازیش یدست عیصنا

و  یگرو سفال یکاردرست کرده بودن تا خاتم دیجمش تخت

 .یزنقلم

 ،قشم اهواز، جان،یاله سبزوار، یاشهر با ما خب

و اردبیل و شیراز و تهران  نینائ ،مشهد ل،یاردب اصفهان، شاهرود،

و سوغات  یدست عیهنر و صنا یکل یک عالمه شهر باآشنا شدیم. 

 گهید یشهرا به بازم اگر. خوشمزه یهایخوراک و زیانگجانیه

 توربه نظرتون  ی. راستمیکنیم فیتعر براتون م،یکرد سفر

 بهتره؟؟ باشه یک درمونیل


