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پيرايه

]تينا شكوهي[

درمان خستگي چشم

 اس��تفاده از چ��اي كيس��ه اي مي تواند خس��تگي چش��م را برطرف كند. 
بدي��ن منظور چاي كيس��ه اي را كمي خيس ك��رده و در يخچال قرار دهيد. 
سپس دراز كشيده و به آرامي آنها را روي چشم ها بگذاريد و اجازه دهيد تا 
جادوي خود را در از بين بردن پف دور چشم، تورم ناشي از كار زياد يا گريه 
نشان دهد. چاي كيسه اي پس از چند دقيقه كه روي چشم قرار مي گيرد، 
با گرماي بدن و همچنين گرماي محيط، سردي خود را از دست داده و گرم 
مي ش��ود. از اين رو توصيه مي شود تعدادي چاي كيسه اي را در يك كيسه 
فري��زر و در يخچال قرار دهيد. هنگام اس��تفاده از اين مرهم، كيس��ه را كنار 

خود گذاشته و هر چند دقيقه يكبار آنها را عوض كنيد.

  بافت�ن تاروپود پارچه چط�ور بافت زندگي تان را 
عوض كرد؟

در خان��واده اي ب��زرگ ش��دم ك��ه م��ادرم با آن ت��ا حدودي 
نان آوري خانه را مي كرد.  پارچه بافي از 200 سال گذشته در 
ميان نياكان ما نس��ل به نسل مي چرخيد تا اين كه به ما رسيد.  
وقت��ي از مدرس��ه به خان��ه بازمي گش��تم، عصرها به م��ادرم در 
بافت پارچه كمك مي ك��ردم اما كار پارچه بافي را بطور جدي 

ازكالس چهارم دبستان از او آموختم.  
درم راننده بود و مادرم پارچه بافي مي كرد و از اين پارچه ها 
براي ما لباس هاي رنگارنگ مي دوخت. آن زمان به اين ش��غل 
بهاي زيادي داده نمي ش��د و پارچه هايي ك��ه مادر مي بافت با 
قيمت كمي از او خريداري مي ش��د و بافتن پارچه بيش��تر براي 

مصارف خانگي بود. 
 چه ابزاري براي پارچه بافي س�نتي مورد استفاده 

قرار مي گيرد؟
نورد قسمتي است كه پارچه به دور آن پيچيده و مهره زيقو 
باعث باال و پائين ش��دن دستگاه مي ش��ود، پيكاري و ... همه 
مانند يك گروه به كار مي افتند تا بتوانيم با آنها نقش��ي رنگين 

را روي پارچه اي كه مي بافيم بزنيم. 
 بيش�تر از چ�ه نقوش�ي ب�راي پارچ�ه اس�تفاده 

مي كنيد؟
نقش چهار پوش��اله، س��ه پرب��اف، كلو )گل ري��ز(، گن تي 
و تح��ت دار از نقوش پارچه هس��تند كه تاروپ��ود آن را به پارچه 
مي زنيم.  اين نقش ها به پارچه زيبايي  خاصي مي دهد و پارچه 
را لطيف تر مي كند، نقش روي پارچه بس��يار مهم است و مانند 

نگين انگشتر روي پارچه مي درخشد. 
 براي بافت از چه نخ هايي استفاده مي كنيد؟

ن��خ ابريش��م، خام��ه، ك��ودري، پنب��ه اي، زري و حول��ه از 
نخ هايي اس��ت كه براي بافت��ن پارچه اس��تفاده مي كنيم البته 
ناگفته نماند نخ زري براي حاش��يه پارچه اس��تفاده مي شود تا 

زيبايي پارچه را بيشتر كند.
 نخ ها را از بازار تهيه مي كنيد يا خودتان نخ ريسي 

مي كنيد؟
در گذش��ته از پيله كرم ابريشم نخ تهيه مي كرديم يا اين كه 
از ريس��يدن پنبه، نخ به دس��ت مي آوردي��م، ام��ا اآلن آنها را از 
ب��ازار تهيه مي كنيم. در گذش��ته كار پارچه بافي س��خت تر بود 
چون قديمي ها زمان زيادي را صرف تهيه نخ مي كردند و پس 
از به دس��ت آوردن نخ آنه��ا را رنگ مي زدند و بع��د از آنها براي 

بافتن پارچه استفاده مي شد.
 نخ ها درگذشته به چه صورت رنگ مي شدند؟

به ياد دارم با ريش��ه سافتو، پوس��ت گردو، روناس و زرشك 
بي دانه، نخ ها را رنگ مي كردند، رنگ آنها طبيعي و ارزش��مند 
بود اما امروز از رنگ هاي شيميايي براي رنگرزي نخ ها استفاده 

مي شود كه تا حدودي از اصالت و سنت كار كم مي كند.
 چه مراحلي براي بافت پارچه الزم است؟

وقت��ي نخ را از بازار به نام دوك يا بقچه مي خريم، نخ را روي 

ماس��وله بزرگي مي زنيم هر 10 نخ را با يك دست مي گيريم و با 
دست ديگر چرخ را مي چرخانيم. تاروپود را به دسته شانه وصل 
و ش��روع به بافتن مي كنيم. پارچه را مي توان تا طول 150 متر 

بافت و بعد آنها را جمع و براي فروش به بازار عرضه كرد.
 چطور شد كه پارچه بافي سنتي احيا شد؟

ح��دود هفت س��ال پيش ش��ركت تعاون��ي روس��تايي زنان 
خراش��اد بيرجن��د افتتاح ش��د و مدير اين ش��ركت پيش��نهادي 
مبن��ي بر احياي پارچه بافي س��نتي داد كه به لطف خدا عملي 
ش��ده و رون��ق گرفت، ام��روز ب��راي پارچه بافي س��نتي ارزش و 
اهمي��ت خاصي قائل هس��تند و همه زنان خانه دار اين روس��تا 
ب��راي رونق بيش��تر كار، آن را دنبال مي كنند و زندگي ش��ان از 

اين راه تأمين مي شود.

 براي پارچه بيشتر از چه رنگ هايي استفاده مي كنيد؟
بيشتر از رنگ هاي شاد استفاده مي كنم، صورتي، نارنجي، 

ليمويي، سفيد و رنگ هايي كه مشتري ها سفارش مي دهند.
 نقش زدن كدام گل پارچه سخت تر است؟

براي من نقش زدن زياد س��خت نيست و هر كدام از نقوش 
ي��ادآور س��نتي قديم��ي از ديارمان اس��ت اما براي كس��اني كه 
مي خواهن��د پارچه بافي ياد بگيرند نقش چهار پوش��اله گل ريز 

و درشت كمي مشكل است.
 اولين پارچه اي كه بافتيد به خاطر داريد؟

بله، يك صافي كوچك بافتم چون راحت تر و ساده تر بود، 
آن را براي دمكني استفاده كردم.

در آن زمان اش��تياق و عالقه زيادي داش��تم تا زودتر فنون 
پارچ��ه باف��ي را بيام��وزم وقت��ي نتيج��ه كار را دي��دم ك��ه قابل 

استفاده است بسيار خوشحال و ذوق زده شدم.
 چند فرزند داريد؟

يك دختر و دو پسر.
 دخترتان به اين هنر عالقه دارد؟

بله ب��ه او پارچه بافي را ياد داده ام زيرا به يادگيري اين هنر 
دستي عالقه مند است.

 سفارش كدام يك از پارچه ها بيشتر است؟
پارچه كودري، چون سفارش آن براي لباس مردانه بيشتر 

است.
 چق�در زم�ان ب�راي بافت�ن 150 متر پارچ�ه نياز 

است؟
حدود دو هفته.

 در كار با چه مشكالتي روبه رو هستيد؟
كار طوالني مدت با دستگاه پارچه  بافي باعث بيماري هاي 

آرتروز، ديسك كمر و... مي شود.
 روزانه چند ساعت كار مي كنيد؟

7 تا 8 ساعت.
 وقتي پارچه را به شكل لباس بر تن افراد مي بينيد 

چه احساسي پيدا مي كنيد؟
احساس شادماني لباس هايي كه پارچه شان را بافته ام بر تن 
افراد به انسان حس خوبي مي دهد. كودكي كه با خوشحالي در 

حال جست وخيز است، به لباس جلوه ديگري مي بخشد.
 بهترين هديه اي كه تاكنون گرفته ايد؟

دس��تمزدي كه از پارچه باف��ي با آن بلوز خري��دم، بهترين 
هديه در طول زندگي ام بود و ارزش معنوي زيادي داشت.

درمان روح]زهرا ضربتي[

]فرزانه صداقت/ روانسنج – عضو هيئت علمي دانشگاه[

شكرگزاري

 آمده است:
حضرت ابراهيم از اين جهت بس��يار 
ش��خص مقدس و برت��ري ن��زد خداوند 
ش��مرده مي شد كه حتي قبل از اين كه 
خواسته اش را دريافت كند شكرگزاري 
ش��كرگزار  حت��ي  م��ا  آي��ا  و  مي ك��رد 
نعمت هايي كه هم اكنون داريم هستيم؟ 

بيت: شكر نعمت نعمتت افزون كند/
 كفر، نعمت از كفت بيرون كند، بيانگري بس��يار صريح و روشن بر اين 
مطلب زيباست. اين حقيقت كه ما شكرگزاري صحيح و درست را فراموش 
كرده ايم موجب نااميدي، بدبيني و افس��ردگي ش��ده اس��ت. درحالي كه 
هم اكنون به توصيه همه روانشناسان بهترين راه براي ايجاد اميد و نشاط 
و حتي بركت، اين اس��ت كه بنش��ينيم و ليس��تي تهيه كنيم، هر روز آن را 

بخوانيم و كامل تر كنيم. 
خدايا من خوشحالم و شكرگزارم كه بدني سالم دارم )لطفاً با اين جمله 
اشتباه: اي بابا، سالمت كجا بود؟ و حتي: خدايا من خوشحالم و شكرگزارم 
كه لوازم خوبي دارم... نكته علمي و اساس��ي اين است كه شكرگزاري به 
همي��ن جا خاتمه پي��دا نكند، بلكه مانند حضرت ابراهي��م براي آنچه نيز، 
درخواست داريم، پيشاپيش ش��كرگزار باشيم و سپاسگزاري كنيم )حتي 
اگر هنوز در عرصه عيني حيات شاهدش نبوده ايم(  خدايا من خوشحالم 

و سپاسگزارم كه پانصدهزارتومان به درآمدم اضافه شده است. 
خدايا من خوش��حالم و سپاس��گزارم كه همس��ري صالح و بسيار عالي 
دارم كه موجب س��ربلندي، آرامش، توانگري و ش��ادي من اس��ت. به ياد 
داش��ته باش��يد هرگز نبايد در ليس��ت مقدس ش��كرگزاري از افع��ال آينده 
استفاده كنيم، مثاًل خواهد شد. خواهم داشت. بلكه آنچنان شكرگزاري 
كنيد كه گويي هم اكنون آنها را دريافت كرده ايد و در دست داريد. با اين 
كار ش��كرگزاري ش��ما تكميل مي ش��ود. با صرف چند دقيقه وق��ت در روز 
ب��ا اين روش راه هاي س��المت و ش��ادي و برك��ت را براي خ��ود و اطرافيان 

بگشاييد.

گلباران رنگ بر داربست قديمي
امروز براي پارچه بافي سنتي ارزش و 
اهميت خاصي قائل هستند و همه زنان 

خانه دار اين روستا براي رونق بيشتر كار، 
آن را دنبال مي كنند و زندگي شان از اين 

راه تأمين مي شود

نقش زدن روي تاروپود پارچه برايم 
سخت نيست، هر نقش و نگاري 
مرا به روزگاران گذشته مي برد و 
خاطرات تلخ و شيرين زيادي را 
برايم به تصوير مي كشد. وقتي نتيجه 
كارم به شكل لباس پوشش مردم 
مي شود احساس توانمندي مي كنم. 
شايد بتوانم با هنرم كودكي را شاد 
كنم همين است كه كار مرا ارزشمند 
مي كند. فاطمه خراشادي زاده متولد 
1337 از اهالي روستاي خراشاد 
از توابع بيرجند است.  كودكي او با 
پارچه بافي سنتي عجين شده است 
اكنون پس از نيم قرن او تالش مي كند 
تا دوباره اين سنت قديمي را احيا كند.

زنان روستاي خراشاد با دست هايي هنرمند يادآور دو قرن سنت پارچه بافي ديار خود هستند


