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زلزله سیسخت به  2دهانه پل تاریخی پاتاوه آسیب زد
وزیر میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی به مدیرانکل ادارات میراثفرهنگی
چهار استان دستور داد تمامی امکانات و تاسیسات گردشگری خود را در اختیار مردم
زلزلهزده س یســخت قرار دهند .پایش آثار تاریخی و اعالم نتیجه از دیگر دستوراتی بود
که از ســوی علیاصغر مونســان برای مدیــرانکل اســتانهای کهگیلویــه و بویراحمد،

ایران

چهارمحالوبختیــاری ،فــارس و اصفهان صادر شــد .دســتور پایــش آثار تاریخــی مورد
توجه اداره میراث فرهنگــی کهگیلویه و بویراحمد قــرار گرفته و معاون ایــن اداره گفته
پایشها نشان میدهد زلزله تاکنون به دو دهان ه پلتاریخی پاتاوه (از توابع شهرستان
دنا) آسیب وارد کرده اســت .به گفته رحیم دادینژاد ،در ارزیابیهای اولیه کارشناسان

کهــا مربوط به
دو ترک عمیــق و ریزتــرک روی این پل تاریخی مشــاهده شــده که این تر 
لهــای تاریخی پاتــاوه در ســال  ۵۲به ثبت
دهانههای مرمتنشــده اســت .مجموعه پ 
ملی رســیده و اواخر دهه  ۷۰کار مرمت و احیای مجدد مجموعه پلها شــروع شد و پل
بزرگ دوره صفویه تقریبا به صورت کامل بازسازی شده است /.جامجمدیلی

یک هنرمند صنایعدستی ،میراث معنوی و ارزشمند
کرمانشاه را بهتنهایی زنده نگهداشته است

سواحل کیش
در اختیار مردم

ساز ناکوک نمد

هنوز دیرنشده؛ میراث ماندگار و اصیل کرمانشاهیها همچنان زنده است و در کارگاه

کوچک اســتاد مهران نجفیان نفس میکشــد؛ هنری کــه قدمتش در جهان به 2300ســال
قبل از میالد مســیح میرســد و میگوینــد ایرانیــان از آن در دوران هخامنشــیان بهعنوان
آویزه دیوار استفاده میکردند.

ایران

عکسها :تسنیم

مینا موالیی

حاال این اســتاد نمدمال کرمانشــاهی آخرین نفری اســت که چراغ این صنعت دســتی را در
این اســتان مرزی روشــن نگهداشــته و بیــش از هرچیز نگــران فراموشــی نمدمالی اســت؛
نگران از دســت رفتن همه آنچه نسل به نســل و سینهبهســینه جلوآمده تا برسد به او ،به
مردی ســختکوش از دیار زاگرس که میــراث دار یکی از هنرهای قدیمی این منطقه شــده و

این روزها کنج کارگاهش در تنهایی و سکوت ،نمد میسازد.

سرگذشــت نمد آنقدر شــنیدنی و بــاارزش بوده که
9ســال پیــش در جر یــان برگــزاری هفتمیــن اجــاس
سراســری شــورای سیاس ـتگذاری ثبت آثار معنوی
کشــور ،نمدمالی کرمانشــاه هــم به فهرســت میراث
معنوی ایران اضافه شد تا گواهی باشد برارزش این
هنر کــه از ابتــدا دو کاربرد اصلــی در زندگی مــردم این
منطقه داشــته؛ زیرانداز و پوشــش .برای مردمی هم
کــه در منطقــه کوهســتانی زاگــرس زندگــی میکننــد،
نمد غریبه نیست.
کنــج خا نــه خیلیهــا یــک زیرا نــداز یــا تنپــوش
نمــدی از گذ شــتههای خیلــی دور وجــود دا شــته،
صنایعد ســتیای کــه متنا ســب بــا وضعیــت
جغرافیا یــی مــردم ا یــن منطقــه ساختهشــده و
آنطــور کــه کرمانشــاهیها میگوینــد ،نمــد آنه ـ ا را در
زمســتان از هرنوع پوشــش گــرم و در تابســتان از هر
خنککننــدهای بینیــاز میکنــد .ایــن امــا تنهــا دلیل
رونــق نمــد درگذشــته نبــود و بــرای ایــن محصــول
ارزشــمند ،قدیمیهــا یــک ویژگــی جالــب هــم عنوان
میکرد نــد .بــه اعتقــاد خیلیهــا نمــد بــرای در مــان
دردهای اســتخوانی مؤثر بود و اگر کســی زیراندازش
را از نمد انتخاب میکرد ،کمتر به دردهای استخوانی
و بیمــاری رماتیســم د چــار میشــد .حتــی خیلیهــا

میگفتنــد اگــر کســی بــا درد کمــر روی نمــد بخوابــد،
دردش التیــام پیــدا میکند و نمد مثل یک مســکن،
آبی اســت بر آ تــش دردهــای او .بــه این مزیتهــا اگر
ســبک بــودن ،قابلیــت حمــل آســان و ضــد رطوبــت
بودن نمد را هم اضافــه کنید ،دلیل رونــق نمد را طی
ســالهای گذشــته پیــدا میکنیــد؛ دلیلــی کــه باعث
شــده بود باوجود ســختیهای نمدمالی ،جوانهای
ز یــادی بــرای آمــوزش ایــن حرفــه پــا بــه کارگاههــای
نمدمالی بگذارند و شب و روزشان را با الیاف پشمی
ســر کنند و ســختی کاری را به جان بخرند که برخالف
بســیاری از دســت بافتهها در آن عمـ ِـل بافتن بهطور
مستقیم وجود ندارد.
این همان قســمت جذاب و البته دشــوار این حرفه
اســت ،چراکــه نمدمــال بــا ایجــاد فشــار و رطوبــت و
حــرارت منا ســب ،الیــاف پشــمی را در هــم میتنــد.
در ایــن روش درحقیقــت هنرمنــد نمدمــال ،نقــش
موردنظــرش را بــا پش ـمهای رنگــی روی یــک پارچــه
کربــاس طراحــی میکنــد و بعد پشــم حالجیشــده را
روی تمام ســطح پارچه قــرار میدهــد و پارچه کرباس
را بــه دور خــودش میپیچــد و لوله میکند .قســمت
ســخت ماجــرا هــم از همینجــا شــروع میشــود کــه
او بــا آب جــوش روی کربــاس و فشــردن مــداوم کار،

درنهایــت دستســازهای تولیــد میکنــد که نمــد نام
دارد و بــا نقــوش ســاده و صمیم ـیاش ،جلــوهای از
طبیعــت اســت .درســت بــه همیــن دلیل اســت که
میگوینــد صنعــت نمدمالــی بــا تمــام اعضــای بــدن
در ارتبــاط اســت و نمدمال با عشــق بــه کار ،همراه با
حرکات خاص دس ـتوپا و خواندن شــعرهای لطیف
و مــوزون ،خســتگی مفــرط ناشــی از کار مــداوم را از
تنش بیرون میکند.

نیم قرن تالش برای زندهنگهداشتن نمد

روزگار تلــخ نمــد ا مــا مد تها ســت از راه ر ســیده و
این هنــر اصیــل هــم مثــل خیلــی از هنرهای دســتی
دیگــر در ورطــه فراموشــی قــرار گرفتــه و همانقــدر
کــه نمــد جایگاهــش را در خانههــا و بیــن خانوادهها
از دســت داده ،بهنــدرت میتــوان کســی را پیــدا کــرد
کــه هنــوز پیش ـهاش نمدمالی باشــد .اســتاد مهران
نجفیــان امــا هنــوز یکــی از عالقهمنــدان این پیشــه
ارزشمند و بومی اســتان کرمانشاه است؛ هنرمندی
که نزدیک بــه نیم قــرن در رشــته نمدمالی مشــغول
فعالیت است .دقیقترش را که بخواهید او 48سال
تمــام اســت کــه نــان از ســفره نمــد بــه خانــه میبرد.
این هنرمند صنایعدســتی بــه ما میگویــد :نمدمالی

یک هنــر موروثــی بــوده و از اجــدادم بــه پدرم بــه ارث
رســیده و من هــم از 11ســالگی ایــن حرفه را نــزد پدرم
یــاد گرفتــم و هنــوز هــم کــه هنــوز اســت روزیام را از
همین صنعت دستی به دست میآورم.

نوآوریهای نمدی

عجیــب نیســت کــه نگرانــی ایــن اســتاد نمدمــال،
فرامو شــی و ازد س ـترفتن هنــر نمدما لــی با شــد.
شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه وقتــی میگویــد
آخریــن نفری اســت که ایــن هنــر را زندهنگهداشــته،
تن صدایش آهســته میشــود و غمگین .او اما برای
زندهنگهداشــتن این هنر در روزگاری که نمد جایگاه
چندا نــی در زندگیهــای ما شــینی و تکنولــوژ یزده
ندارد ،همه تالشش را کرده اســت و ساخت محافظ
توربیــن نمدی بــرای کشــتیها یکــی از ایــن تالشها
بــوده و او دربــارهاش میگویــد« :قبــا بــرای توربیــن
کشــتیها از فو مهــای فشــرده واردا ت ـی ا ســتفاده
میشــد کــه دوام ز یــادی نداشــتند و در نهایــت یــک
ســال عمــر میکردنــد .مــن بعــد از بررس ـیهایی کــه
انجــام دادم نمدهایــی را مخصــوص ایــن کار تولیــد
کردم که حداقــل چهار ســال عمر میکنــد و میتواند
یک جایگزین مناســب برای کاالیی باشد که وارداتی

است».
نوآوریهــای اســتاد نجفیــان بــرای زندهنگهداشــتن
نمد به هــر طریق ممکن بــه اینجا خالصه نمیشــود
و او با تولید کیسهخواب نمدی ،توپفوتبالنمدی،
جلیقه ضدگلوله و چادر مسافرتی و بیش از  70مدل
کالهنمــدی ســعی کــرده کاری کنــد کــه نمــد از زندگی
مردم این روزگار حذف نشود.
سختی کار نمدبافی از نگاه این استاد صنایعدستی،
یکی از دالیلی اســت کــه باعث میشــود کمتر کســی
این روزها بــرای یادگیری ایــن حرفه پا پیــش بگذارد:
«جوانهــای امــروزی دنبــال کارهایــی هســتند کــه
دردســر کمتری داشــته باشــند ،چــون صبــر ندارند و
میخواهنــد زود نتیجــه کارشــان را ببیننــد .از طــرف
دیگر بــه دلیــل اینکــه حمایــت چندانــی از ایــن هنر
نمیشــود ،انگیزه و محرکهای هم بــرای یادگرفتن آن
وجود ندارد .یک دلیل دیگر ناآشنایی نسل جوان با
این هنر است .خیلیها اصال نمیدانند نمد چیست
و چطور تهیه میشــود و بــه نظرم اگر شــرایطی فراهم
شــود که نمدمالــی در فضاهایی مثل فرهنگســراها
در کنــار هنرهای دیگر بــه بچهها آموزش داده شــود
ممکن اســت در آینده به یکی از گزینههــای انتخابی
آنها برای شغل و حرفهشان تبدیل شود».

طراح :بیژن گورانی

جدول شماره 5875
جدول عادی
افقــی: )1اجر -از كارتونهای نوســتالژیك
ساخت ژاپن -خاشاك  )2مقبره -از وقوع
امر غیرمنتظــرهای تعجب كردن  )3نوعی
باالپــوش -همســر كیــكاووس -غرامت
 )4رایگان -سفره -شدیدترین  )5تنبل-
وسیله اندازهگیری زاویه -محصول زراعی
شمال  )6ســوره زنان -عددی یكرقمی-
عالج كردن  )7خبرگزاری كار ایران -مرض-
یــك دور بــازی تنیــس  )8فرضیــه علمــی
بــه اثبــات نرســیده -شــماره پرونــده )9
معاون هیتلــر -از واجبات نمــاز -وقار )10
مسابقه ملی افغانســتان -پدیدآورنده-
ســراینده ســایه عمــر  )11خــواری -دایــه
پیامبر اكرم(ص) -جانشــینان  )12پلیس
ســایبری -خواهشهــای نفســانی-
دیــوارهای بــرای جلوگیــری از جریــان آب
 )13تنظیم كردن با در نظر داشــتن حالت
مطلــوب -از تیمهــای فوتبال باشــگاهی
ایتالیا -بله آلمانی  )14مجموعه داستانی
نوشــته احمــد محمــود -شــبكه جهانــی
كامپیوتــری  )15رنــگ نشــده! -میــوه
پاییزی -سر و صدا.
عمــودی )1 :تمیــز -ســاحل دریــا -نوعــی
كامیــون نظامــی  )2نوعــی غســل -پــدر
ســلطان محمــود غزنــوی  )3مــادر لــر -
نادانی -طالی كثیف  )4سالی كه در آنیم-
صندلــی كالس -بــرای بیان تأســف به كار
میرود  )5میمنت -پیشرو قافله زائران-
نوعی موشــك زیرآبی  )6روز جمعه -بوی
خــوش -ناپیــدا  )7آزاد -از فرزنــدان آدم و
حــوا -دانــه خوراكــی  )8گرمابخش فصل
ســرما -آرز وهــا  )9ناشــناخته -پنهــان-
یــك حــرف و ســه حــرف  )10كار ناتمــام!-
ســهلانگاری -بینالمللی  )11بركشیدن

حل سودوکو 3785

برای حل جدول اعداد باید در هر مربع كوچكتر  3در  3هیچ عدد تكراری وجود نداشته باشد.
همچنین هیچ عددی در یك سطر یاستون مربع بزرگ  9در  9تكرار نشده باشد.

شمشــیر از غــاف -عایــدی -رختكــن
حمامهــای قدیمــی  )12پرچم -ضــروری-
گیاهی  )13رفت و آمد زیاد -برادر حضرت
موسی(ع) -نشانه مفعولی  )14متدین و
موحد -تثبیت شده  )15مركز كردستان-
نظم -دستاویز.

جدول ویژه
افقی: )1وســیع و با صفا -مجمــل و گذرا-
پراكندگی  )2اتاقك تكچرخــی كه به بغل
موتورســیكلت میبندنــد -درخــت تناور
آفریقایــی  )3تنهــا -ظاهرســازی كــردن-

حل جدول عادی شماره 5874

مجموعه داستانی از جمال میرصادقی )4
باب روز -جانوری از خانواده اسب -اطوار
 )5روزنامه چاپ تركیه -نوعی ســنجاب-
قابــل مشــاهده  )6گریســتن -دلیــر و
بیبــاك -بازشــناختن  )7فیلمی ســاخته
كریســتوفر نوالن -یك دسته ســرباز -اثر
چربی  )8تفــاوت بین دو چیــز -میوه تاك
 )9شــگرد -مهمان ناخوانده -دالوری )10
چشمهای در بهشت -راست و درست-
شــبانگاه  )11بازدارنــده -ارفــاق -قاطــر
 )12انگشــت ابهــام -هنرمنــد دوربین به
دست -مادر خشایارشا  )13اثری از شاتو
بریــان فرانســوی -زرد روشــن -چهره )14
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مــوزه طبیعــت و حیــات وحــش ایــران-
مثنوی عرفانی شــیخ محمود شبســتری
 )15گل ســر خ -كنایــه از آدم مرمــوز و
حیلهگر است -شكوه و جالل.
عمــودی )1 :واحــد شــمارش لبــاس-
بــیارزش -كلریــد آمونیــوم  )2محلولــی
بــرای پوشــاندن رویــه لــوازم چوبــی-
انتشــار ســلو لهای ســرطانی -B )3
شایستگی -ساز استاد جالل ذوالفنون
 )4وسایل -منسوب به یمن -ابریشم
ناخالــص  )5نوعــی بیمــاری واگیــردار -
ژانری سینمایی -رهگذر  )6شماره نامه
اداری -رهبــر قزاقهــای روســی و فاتــح
ســیبری -از مطهرات  )7غــذای تزریقی-
وســایل مــورد نیــاز  -مــادر  )8شــغل
وزیــر  -بنیــادی  )9شــور و غوغــا -طــرد
كــردن -نگفتنــی  )10پســوند شــباهت-
كاری كه بــه طور معمــول و مكــرر انجام
میشــود -مأمور تشــریفات صفــوی )11
لگــد -دانشآمــوز -ابــزار سنگتراشــی
 )12زادگاه نیما -خدشــهدار -نویســنده
كتاب فتح خون  )13كمانچهكش فقید
موســیقی ایرانی -نام تعدادی از فراعنه
مصــر -پایتخت ایتالیــا  )14از بزرگترین
مســاجد جهــان در پاكســتان -انعــام
شــاگرد مغــازه  )15فســاد -پســتانداری
گوشتخوار -گیاه بیآوند.

مدیرعامــل شــرکت عمــران ،آب و خد مــات
کیــش از اجــرای طــرح مدیریــت و ســاماندهی
ســواحل جزیره کیش با هدف حفظ زمینهای
ارزشمند این منطقه آزاد کشور به عنوان انفال
خبــر داد و گفــت :با اجــرای ایــن طــرح 388هزار
مترمربع از ســواحل ارزشــمند این منطقــه آزاد
کشور از دسترس بخش خصوصی خارج شده
و در اختیار عموم مردم قرار میگیرد.
بــه گــزارش جامجــم ،ابوالفضــل طیبــی بــا بیان
اینکــه اجــرای ایــن طــر ح بــا دشــوار یها و
مخالفتهــای بســیاری از ســمت ذینفعــان
بخش خصوصی همــراه بــود ،افزود :امــروزه در
بسیاری از شهرها و کشــورهای دنیا مانند دبی
که همســایه جزیــره کیش اســت و حتــی برخی
شــهرهای ســاحلی کشــور خودمــان ،شــاهد
هســتیم بخش عمده ســواحل ارزشــمند این
شــهر بــه دلیــل ساختوســاز نزدیــک بــه دریــا
در اختیــار افــراد و بخــش خصوصــی اســت و از
دســترس مردم و گردشگران خارج شده است
اما هدفگذاری ما آزادسازی نوار ساحلی کیش
و اجرای طر حهای تفریحی و گردشگری عمومی
مانند پارکهای ســاحلی در این سواحل است
تا برای همیشــه هیچکســی نتواند به ثروتی که
متعلق به همه مردم ایران اســت دستدرازی
کند.
وی با اشــاره بــه چالشهایــی که در اجــرای این
طرح با آن مواجه شــده ،یادآور شــد :درمجموع
پــروژه دشــواری بــود کــه بــا حمایتهــای
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد کیــش بــه
نتیجه رســید و در حال حاضر عملیــات تبدیل
ایــن فضاهــا بــه پارکهــای ســاحلی در دســت
انجام اســت تا بزرگترین پارک ســاحلی کشــور
در جزیره کیش ایجاد شود.
مدیرعامــل شــرکت عمــران ،آب و خد مــات
کیــش گفــت :تاکنــون بــا احــداث پــارک طلــوع
در محــور شــرق بــه غــرب و پارکهــای ســاحلی
مجاور مناطق کرانه و مارینــا ،حدود 18کیلومتر
پــارک ســاحلی ایجــاد شــده و براســاس
برنامهریزیهای انجامشده قرار است وسعت
پارک ساحلی کیش به  30کیلومتر برسد.
طیبی همچنیــن از کاشــت بیــش از  400درخت
نخل خرمــا و نارگیل در نوار ســاحلی خبــر داد و
افزود :این آمار به هزار خواهد رســید و عالوهبر
درختــان نخــل بــا ایجــاد فضــای ســبز ســاحلی،
تاکنون 40هکتار به فضای ســبز کیــش افزوده
شده است که این رقم نیز به  50هکتار تا پایان
سال افزایش مییابد.
بــه گفتــه وی ،طــرح تحــول در توســعه شــهری
کیش همگام با رشد شــاخصهای گردشگری
جهانــی و ملــی محــور برنامهریزیهایــی اســت
که به صــورت مجموعهای کامــل از اقدامات در
حوزههای امــور شــهری ،زیربنایی ،زیباســازی و
عمرانی اجــرای آن از اواخــر بهار ســالجاری آغاز
شــده و در همــه ایــن موضوعــات پروژههــای
مختلفی درحال اجراست.
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