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ایجاد نظم در قلب خانه 
بیشترین فعالیت در خانه ها معموال در آشپزخانه انجام می شود. 
این مکان مملو از وسایل و تجهیزات و درعین حال فعال و پویا، 
نیازمند نظم و آرامش است. نخستین عنصر ایجاد آرامش بصری 
در آشــپزخانه، یکدستی یا تناســب رنگ های کابینت هاست. 
کابینت های تک رنگ آرامش و نظم بیشــتری را القاء می کنند 
و برخــاف آنها به کاربــردن2،3 رنگ در طراحــی کابینت، از 
میزان آرامش می کاهد. اگر کابینت ها دارای رنگ خنثی اســت 
می توان با قرار دادن یک ظرف مسی یا گل طبیعی، رنگی گرم 
به آشپزخانه بخشید. بهتر است کف آشپزخانه با فرش پوشیده 
نشود اما درصورت تمایل، می توان از فرش های کوچکی استفاده 
کرد که فقط زیر میز غذاخوری قرار می گیرد. پرده آشپزخانه هم 
باید روشن، سبک و ساده باشــد. پرده هایی با طرح های شلوغ، 
آشپزخانه را نا آرام نشان می دهد. قرار دادن وسایل و تجهیزات 
مختلــف روی کابینت نیز  نظم آشــپزخانه را بــه هم می ریزد 
و آن را شــلوغ نشــان می د هد. چای ساز،  توســتر و  مایکروویو 
ازجمله تجهیزاتی است که به دلیل کاربرد هرروزه شان باید روی 
کابینت قرار گیرند اما جای مناسب برای بقیه لوازم،  داخل قفسه 
کابینت است. تا حد امکان ظروف ادویه ها، شکر،  چای و... را روی 
کابینت ها قرار ندهیم. نصب عکس یا طرح های مغناطیسی روی 
در یخچال هم از دیگر عوامل شلوغی و به هم ریخته جلوه دادن 
آشــپزخانه اســت. تابه ها و کفگیر و ماقه ها را نبایــد به دیوار 
آشــپزخانه نصب کرد،  این کار زیبایی بصــری را کاهش داده و 

تمرکز را از بین می برد.
حاال نوبت فضای داخلی کابینت هاست ؛ استفاده بهینه از فضا و 
رعایت نظم در چیدمان وسایل داخل کابینت ها، در عین انتقال 
آرامش،  به فعالیت ما نیز ســرعت می بخشــد. یکی از راه های 
ایجاد ایــن نظم،  اســتفاده از طبقه بندی هــای داخل کابینت 
به منظور منظم تر کردن وسایل و استفاده کامل از فضای موجود 

قفسه هاســت و از به هم ریختگی ظروف و وســایل جلوگیری 
می کند. از انواع جداکننده ها نیز برای ایجاد نظم به کشــوهای 
آشپزخانه می توان استفاده کرد. معموال کشوها محل قرار دادن 
قاشق،  چنگال، کفگیر و وســایلی از این دست است و به کمک 
این نظم دهنده ها، به کمک طبقه ها و جداکننده ها می توان مواد 
شوینده و دستمال های نظافت را در کابینت زیرظرفشویی قرار 

داد و از فضا استفاده بیشتری کرد. آراسته و مرتب خواهند شد. 
بهتر است برای نگهداری مواد غذایی خشک، ادویه جات،  شکر، 
چای و... از ظروف مناســب و مخصوص نگهــداری در کابیت 
استفاده کنیم. نگهداری مواد خشک نیمه استفاده در کیسه ها یا 
بسته بندی سوپرمارکت، احتمال ریختن آنها در قفسه کابینت ها 

را افزایش داده و زیبایی و تمیزی قفسه ها را ازبین خواهد برد.

عمر لوازم برقی دراز باد 
لوازم برقی خانه به نگهداری و استفاده درست نیاز دارند 
تا از عمرشان کاسته نشود. این حساسیت در مورد لوازم 
برقی آشپزخانه به دلیل استفاده مداوم در آماده سازی  مواد 
غذایی و شست وشوی این تجهیزات،  بیشتر هم می شود. 
از مهم تریــن راهکارها برای افزایش عمر وســایل برقی 
آشپزخانه، نظافت و شست و شوی درست آنهاست. تجمع 
مواد غذایی،  مواد شوینده و... از عمر دستگاه خواهد کاست.

یخچال:  فاصله پشت یخچال تا دیوار باید حدود 20سانتی متر 
باشد تا هوا به راحتی گردش کند. همچنین بهتر است یخچال ها 
در نزدیکی اجاق گاز،  آبگرمکن و دیگردستگاه های تولید حرارت 
و گرما قرار نگیرد تا فشــار کمتری بر موتور آن وارد شود. به طور 
منظم هر چنــد وقت یک بار باید دوشــاخه یخچــال را از پریز 
برق جدا و داخــل طبقات و کشــوهای آن را تمیز کرد، معموال 
ازترکیب آب با جوش شــیرین برای نظافت این وسیله استفاده 
می شود. الستیک های اطراف در یخچال هم معموال محل تجمع 
آلودگی است حواس تان باشد این بخش ازقلم نیفتد،  نظافت این 
الستیک ها موجب درست بسته شدن در یخچال شده و سرمای 
تولید شــده در آن به بیرون درز نمی کند. یکی دیگر از راه های 
افزایش عمر یخچال، عدم نگهداری مواد غذایی داغ و گرم در آن 
است. این کار موجب هدررفت انرژی شده و به موتور وسیله فشار 
مضاعف وارد می کند. می توان از محافظ یخچال نیز استفاده کرد تا 

قطع و وصل شدن برق، فشاری به موتور دستگاه نیاورد.
چرخ گوشت: بعد از هر باراســتفاده از چرخ گوشت باید تیغه ها و 
بخش هایی که به گوشت آغشته شده اند کاما شسته و خشک شوند 
تا موجب رشد میکروب در این قطعات نشود. خشک کردن تیغه ها 
نیز از زنگ زدگی آنها جلوگیری خواهد کرد. بهتراست از چرخ گوشت 
برای ریز کردن سبزیجات استفاده نشود،  آب ناشی از ریز شدن سبزی 
ممکن است به داخل دستگاه نفوذ کرده و موتور آن را از کاربیندازد. 

یادتان باشد چرخ گوشت را بدون گوشت، روشن نگه ندارید.
ماشین لباسشویی: میزان و حجم لباس های مورد نظر برای 
شست وشو باید متناسب با ظرفیت مخزن لباسشویی باشد. اگر 
دارید لباس ها را با فشار وارد مخزن می کنید منتظر نباشید،  به 
خوبی تمیز شده باشند. ســنگین کردن مخزن به موتور وسیله 
هم فشار مضاعفی وارد می کند.به منظور استفاده بهینه از ماشین، 
 باید از برنامه متناسب برای شست و شــو استفاده شود. استفاده 
بیش ازاندازه از مواد شــوینده نیز می تواند لک هایی روی آنها بر 
جای گذاشته و منجربه انجام شست و شوی دوباره شود.ماشین 
لباسشویی ازجمله آن دستگاه هایی است که نباید بافاصله شروع 
به کار دوباره کند، با ایجاد وقفه ای دو سه ساعته بین روشن کردن 
مجدد لباسشویی، عمر این دستگاه را افزایش داده اید. فیلتر ماشین 
لباسشویی یکی ازقسمت هایی است که باید هر چند وقت یک بار 
آن را باز کرده و تمیز کنید. همچنیــن به صورت دوره ای مخزن 

ورودی مواد شوینده هم باید نظافت شود.

خردم را بیفزا 
دعای روز ســوم ماه مبارک رمضان: خدایا در این ماه به من 
تیزهوشی و بیداری عنایت فرما و از بی خردی و اشتباه دور ساز 
و از هر چیزی که در این ماه نازل می کنی، برایم بهره ای قرار بده 

به حق بخشش خودت،  ای بخشنده ترین بخشندگان.
عقل و خرد، زینت انسان و سرمایه زندگی و بندگی است. ذهنی 
که دور از آشفتگی ها، پریشانی ها و غبارهای جهل و خرافات است، 
آمادگی بهتر و بیشــتری برای دریافت حقایق و پذیرش پند و 
حکمت دارد . حافظه، هوش، ذکاوت، تیزرایــی و.. . از روزی های 
پروردگار اســت که هم شــکری واجب دارد و هم تکلیف انسان 
را ســنگین می کند. چگونه می توان دارای ذهن روشن و آگاهی 
مستمر بود؟ این روزی را خدا می دهد اما زمینه سازی الزم است. 
ایمان، بصیرت می آ ورد، تقوا، روشــن بینی می دهد، خداترسی، 
نورانیت دل و صفای باطن می بخشــد. دوری از »ســفاهت« و 
»تمویه«، دومین خواســته در این روز اســت. »ســفاهت« در 
بی خردی نهفته است. بی خردی در رفتار و گفتار، عمل و اندیشه، 
دخل و خرج و... »تمویه« یا همان نیرنگ و ظاهرســازی نیز در 
سوء استفاده از خرد، معنا می شود. مؤمن عاقل از خدا می خواهد 
که از این دو دام بدنام )سفاهت و تمویه( دورش سازد و زندگی در 
سایه عقل و هوش و بصیرت ارزانی اش کند. در زیر این آسمان، 
دست های بسیاری به طلب، به درگاه خدا بلند است. مؤمن، در 
هرچه قناعت کند، در »طلب خیر«، آن هم از سرچشمه خیر و 
منبع فیض )الّل( قانع نیست و می خواهد که در هر خیری که خدا 
نازل می کند، بهره و نصیبی داشته باشد. وقتی طرف خواسته ما، 
خداوند است که دریای جود و بخشش است، بزرگی او اقتضای 
آن را دارد که حاجت بزرگ نیــز از او بطلبیم. آثار و برکات روزه، 
از خیرهای الهی به شــمار می رود و باید از خدا خواست تا روزه ها 
چنین دستاوردهایی داشته باشــند.خداوند، کریم روزگاران و 
فیاض مطلق است و فراتر از کرم و برتر از بخشش او وجود ندارد.

)استاد جواد محدثی(

خواب راحت در سالمندی
سالمندان بیش از جوانان 
و حتی میانساالن به خواب 
مناســب و کافی مطابق با 
شرایط جســمی و روحی 
دوران کهولت نیاز دارند، 
چون ضعف و ناتوانی دوران 
کهولت، توان پایداری در 
برابر نامایمــات ازجمله 
بی خوابــی را از افــراد 

کهنسال سلب می کند. ضمن اینکه بیشتر داروهایی که افراد 
در دوران سالمندی دریافت می کنند یا خواب آور هستند و 

یا ضعف می آورند. 
خواب روزانه به کارکرد بهتر مغز کمک می کند. سالمندان 
می توانند در طول روز هم بخوابند. خواب میان روزی، بهتر 
است بین ساعات 3- 1بعدازظهر باشد. سالمندان نباید بعد از 
ساعت 6عصر بخوابند زیرا ممکن است با خواب شبانه تداخل 
داشته باشد. شــکایت دیگری هم از سوی افراد مسن وجود 

دارد، مبنی بر اینکه پرخواب هستند. 
یکی از دالیل مهــم پرخوابی و افت کارکرد فــرد در طول 
روز ممکن است به کم خوابی بیمار در شــب مرتبط باشد. 
البته مصرف بعضی داروها در سالمندان ممکن است باعث 
پرخوابی شود که با قطع دارو)با نظر پزشک معالج( این مشکل 

نیز برطرف می شود.
 فراموش نکنید ســالمندان، در دوران جوانی بسیار فعالیت 
کرده اند و این دوران زمان اســتراحت آنهاســت، برای این 
عزیزان فرصت آرامش و استراحت را فراهم کنید. نوشیدن 
دمنوش های آرام بخش و فعالیت نســبی در طــول روز، از 
نظر جسمی و روحی به آنها این امکان را می دهد که خواب 

راحت تری در طول شب داشته باشند.

انسان شبیه فرشته
آیت الل محمد حسن نجفی، 
معروف به صاحب جواهر، از 
فقها و مراجع قرن سیزدهم 
هجری قمری اســت. او به 
سبب کتاب باارزش خود به 
نام »جواهر الکام فی شرح 

شرایع االســام« در میان بزرگان شــیعه به صاحب 
جواهر شــهرت دارد. »جواهر الــکام« مهم ترین و 
تأثیرگذارترین اثر اوســت و تاکنون نظیر آن در فقه 
استنباطی به تحریر درنیامده اســت. جز تدریس و 
ریاست بر حوزه علمیه، ساخت گلدسته های مسجد 
کوفه، ساخت بارگاه و صحن مسلم بن عقیل و ایجاد 
نهری از فرات تا نجف برای رفع کم آبی ازجمله خدمات 
اجتماعی او در زمان حیاتش بوده اســت. ایشان در 
خصو ص ماه مبارک رمضــان و روزه داری می  گوید: 
»در فضیلت روزه همین بس که انسان شبیه فرشته 
می شود. غذای فرشتگان، ذکر خداست، نام خداست و 
یاد خدا. »کفی فی فضل الصوم أن یکون الصائم شبیهاً 
بالملک« خدا  ماه مبارک رمضان و سفر حج را به عنوان 
ضیافت معرفی کرد کــه مؤمنان »ضیوف الرحمان« 
هستند، برای آن است که آن 10 ماه را تأمین کنند. به 
ما گفتند وقتی به مهمانی خدای سبحان می خواهید 
بروید هم قبًا آماده باشید؛ لذا یک مستحباتی هست 
برای اســتقبال ماه مبارک رمضان، یک وظایفی هم 
هست برای بدرقه ماه مبارک رمضان که وقتی روز عید 
فطر گذشت، مستحب است انسان شش روز را روزه 

بگیرد به عنوان بدرقه این ضیافت«. 

روشنا

سایه سار

راه روشن

سپیده سعیدی؛  طراح داخلی چیدمان

زیست به

 

جده شاید نزدیک 90سالش باشد  اما هنوز سختکوش 
است. هنوز خودش هم پارچه می بافد. هنرش نسل به 
نسل،  به زری خانم و زهرا خانم و یاسمن 12ساله رسیده 
است؛ 4نســل کنار هم از مادر  مادربزرگ تا نتیجه در 
روستای نصرآباد، جایی نزدیک روستای زیبای خراشاد در خراسان جنوبی. هر کدام در خانه هایشان 
بساط نخ و چله را ردیف کرده اند، پشت دستگاه حوله بافی شان می نشینند و می بافند. گاهی کنار 
هم، در حال گره زدن ریشه های پارچه های دستبافت شان می خندند، خاطراتشان را مرور می کنند، 
قصه های جده را می شنوند و یاسمن کنار هر سه نفرشان یاد می گیرد. جده و دخترانش، ازجمله زنان 
»توباف« خراسان جنوبی اند؛ حوله هایی ظریف، نرم و سبک که در بخش هایی از استان به ویژه در 
خراشاد بافته می شود؛ هنری که قدمتی دیرینه دارد و دی ماه سال95 در زمره آثار معنوی میراث 
فرهنگی به ثبت رسید و 2سال بعد،  »خراشاد« به عنوان روستای جهانی »توبافی« به دنیا معرفی شد. 
یاسمن از دخترانی است که هنر بومی خراشاد را مانند مادر، مادربزرگ و جده اش آموخته و تولید 
می کند. هنر دست زنان خراشاد و روستاهای اطرافش تا چند سال قبل یا فقط در بازارهای محلی 
بیرجند به فروش می رسید یا آنها که قوم و خویشی در آن منطقه داشتند و با هنر بافندگانش آشنا 
بودند، حوله سفارش می دادند؛ حوله های بزرگ و کوچکی که فقط اهالی خراسان جنوبی می دانستند 
چقدر نرم، سبک و آبگیر هستند. سال95 وقتی لیال منصوری تازه عروس با همسر خراشادی اش به آن 
منطقه سفر کرد و حوله های سفید و ظریف توباف را از بازارهای محلی خرید، بعد از مدتی ایده معرفی 
هنر بومی و دست زنان آن خطه را دنبال کرد و پاییز98 فروش مجازی و معرفی محصوالت توبافی 
خراشاد آغازشد. حاال دیگر فقط خراشادی ها، بیرجندی  ها و اهالی خراسان جنوبی نیستند که هنر 

توبافی را می شناسند و در خانه هایشان حوله ها و پارچه هایش را دارند.

الهام مصدقی رادگزارش
روزنامه نگار

تالش بانوی جوان کارآفرین برای 
معرفی، توسعه و فروش محصوالت 
توباف از 2سال قبل در فضای 
مجازی، این هنر خاص و کاربردی 
را از دل روستاهای خراسان جنوبی 
بیرون کشید و به چرخش زندگی و 
معیشت هنرمندانش هم کمک کرد

تعهد به هنر بومی و تالش برای ایجاد درآمد پایدار
 »معرفی و حفظ هنردســتی توبافی، اشــتغال زایی برای هنرمندان توباف، ایجــاد درآمد پایدار برای 
خانواده ها، کاهش آمار مهاجرت از روستا به شهر و حفظ محیط زیســت ازجمله مهم ترین هدف هایم 
برای کارآفرینی در این حوزه بوده است.«؛ اینها را لیا منصوری به همشهری می گوید؛  کارآفرین جوانی 
که حاال حدود 20زن و دختر هنرمند توباف و چند خیاط،  او را همراهی کرده و بهترین دستبافته های 
خودشان را با رنگ های شاد و چشــم نواز و با کاربردهای متنوع و گوناگون به فروش می رسانند. ابعاد 
دستگاه حوله بافی،  معموال متناسب با عرض شانه های بافنده آنهاست تا کار بافت پارچه راحت تر انجام 
شود؛ پارچه هایی که نخ هایش از الیاف طبیعی همان منطقه است و در بازارهای محلی به فروش می رسد 
و رنگی هایش را هنرمندان رنگرز، با دســت  رنگ می کنند. عرض معمول و متداول این پارچه ها حدود 
60تا 65ســانتی متر اســت، البته دختران نوجوان هنرمند با عرض های کمتری کار می کنند. به گفته 
منصوری، برخی مشتریان خواســتار افزایش عرض پارچه ها بوده اند  اما برای کارآفرینی که حفظ هنر 
بومی منطقه و ایجاد اشتغال و درآمد پایدار هنرمندان برایش در اولویت اول است، ورود به این حوزه با اما 
و اگرهایی متعهدانه همراه شده. او می گوید: »تولید پارچه عریض برایمان به صرفه تر است و محصوالت 
جدیدی مانند روتختی را هم می توانیم تولید کنیم  اما از آنجا که عرض بیشتر، نیازمند دستگاه بزرگ تر و 
دستان قوی و شانه های پهن تری است، زنان توباف از عهده اش برنخواهند آمد، پس یا به جسم شان فشار 
مضاعفی وارد می شود یا اگر نتوانند وارد این رقابت شوند، کسب وکارشان از رونق می افتد. از طرفی هنر 
بومی منطقه، همین ابعاد است و قصد ندارم تغییری در آن ایجاد کنم. به همین دلیل با تامل و تأخیر به 
سراغ این پیشنهاد رفتم،  هرچند که هنوز اجرایی نشده است«. او برای تولید پارچه های عریض تر، مردی 
جوان و عاقه مند از اهالی خراســان رضوی را آموزش داده تا توباف های یک متری و برای کاربری های 

خاص ببافد  تا نه هنر زنان توباف از رونق بیفتد و نه کاربردهای فعلی هنرشان،  کساد شود.

کمک فروش مجازی به گردش راحت تر زندگی توباف ها 
تعهد منصوری فقط حفظ هنر بومی خراسان جنوبی نیست، او خودش را متعهد می داند که 
هنرمندان توباف این خطه را راضی نگه دارد و  ارزش هنرشــان و جایگاه خودشان را حفظ 
کند. »همیشه دستمزد هنرمندان را نقدی حساب می کنم. برایم مهم است وقتی کار زمان بر 
حوله بافی را با آن نخ های بســیار ظریف و نازک انجام داده و چندین ساعت در روز پشت 
دستگاه حوله بافی می نشینند یا کار دوخت را انجام می دهند،  به موقع دستمزد هنرشان را 
دریافت کنند. هیچ نوشته مکتوبی میان ما رد و بدل نمی شود،  آنها برای من کار نمی کنند بلکه 
هنر خودشان را دارند و در اختیار ما قرار می دهند.« منصوری آماری از میزان مهاجرت اهالی 
خراشاد بعد از آغاز فعالیتش ندارد اما به صراحت تأکید می کند: »اگر فعالیت مان را در فضای 
مجازی شروع نمی کردیم، 3،2 ماه بعد و با شیوع کرونا در سال98، قطعا تمام بافندگان در سال 
اول شیوع بیماری و اعمال قرنطینه و محدودیت های سفر، بیکار شده و درآمدی نداشتند«. 
اما حاال زنان هنرمند توباف که در گردش چرخ زندگی شان سهیم اند خیالشان راحت است 
که مشتریان شان با هر فاصله و از هر شهری،  هنر دست آنها را می شناسند؛ هنری که ازجمله 
صنایع دستی پرکاربرد است و ضخامت اندک حوله هایش و وزن کم آنها،  تنوع رنگ هایش، 
خاصیت آب گیری اش و اندازه های متفاوتش مشتریان را جذب می کند. منصوری در مورد 
فروش حضوری می گوید:»فعال نمی توانم به فروش حضــوری فکر کنم. هزینه های جانبی 
کار بسیار زیاد است و به همین دلیل قیمت محصوالت افزایش چشمگیری خواهد یافت و 
مشتریانمان را ازدست خواهیم داد. به دنبال این اتفاق، هم معیشت هنرمندان منطقه با بحران 

مواجه می شود و هم این هنر بومی پرکاربرد فراموش خواهد شد«. 

تجربه ای متفاوت
اولین تجربه به کارگیری حوله های توباف برای منصوری، چیزی غیراز کاربرد سنتی شان به عنوان حوله 
حمام و دست و صورت بوده است. تعدادی از دوستانش که صاحب فرزند بودند به دنبال جایگزینی برای 
پوشک های یک بار مصرف بودند که هم جذب خوبی داشته باشــد هم لطافتش با پوست نوزاد سازگار 
باشد و هم چندبار مصرف بوده و پسماند کمتری تولید شود. او از حوله های توباف به دوستانش داده و 
همگی آنها بسیار رضایت داشتند؛ »بعد از اینکه دخترم به دنیا آمد و پایش چندباری دچار سوختگی شد، 
تکه ای از همین پارچه ها را داخل پوشک یکبارمصرفش قرار دادم، التهاب پوستش بسیار بهبود یافت.« 
حاال هم در خانه منصوری تولیدات توباف زیاد دیده می شود؛ »هر محصول را قبل از معرفی و فروش،  در 

خانه خودم استفاده می کنم تا کیفیت کار را بسنجم.«

ماسک های توباف
از میان ابعــاد و تنوع حوله هــا، حوله های 
معروف به دورپیچ نوزاد با اســتقبال زیادی 
روبه رو اســت. هرچند مشــتریان این کار، 
کاربری های مختلفی برایش تعریف کرده اند. 
منصــوری تولیــد ماســک از پارچه های 
توباف تولید شــده را هم دنبــال می کند.
الیه داخلی ماســک ها را به گونه ای طراحی 
کرده اند که امکان قراردادن اســپان باند یا 
همان پارچه های مناســب برای ماسک هم 
وجودداشته باشــد. روی تمامی ماسک ها با 

ظرافت، گلدوزی یا شماره دوزی شده است.

حمایت های دلگرم کننده 
لیا منصوری متولد 1368و ســاکن تهران 
اســت. در دانشــگاه تهران، ریاضی خوانده 
اســت. 2ســال قبل وقتی معرفی و توسعه 
توباف هــای خراشــاد را به پیشــنهاد و با 
حمایت های همســرش آغاز کرد، دخترش 
2ساله بود و حاال دختر دومش 6 ماه دارد. از 
تعامل با روستاییان لذت می برد و نخستین 
تجربه های آن را به واسطه اردوهای جهادی 
دوران دانشجویی و مســئولیت کارآفرینی 
در این اردوها کســب کرده است. می گوید: 
»همسرم از ابتدا حامی و مشوق من بود. در 
امور مربوط به خانــه و کار، همدالنه کنارم 
ایستاده اســت. شــاید اگر حمایت های او 
نبــود در مراحلی از کار می گفتــم نه، دیگر 

نمی شود«. 

توبافی
تار هنر و پود معیشت

توبافی، هنر ویژه خراسان جنوبی است؛ حوله هایی 
بسیار لطیف و ظریف و آبگیر از الیاف طبیعی و 

کار دست زنان هنرمند

توباف را دنیا هم باید بشناسد
هرچند در سال97، حوله بافی روستای خراشاد به دنیا معرفی شد اما محصوالت و تولیدات این هنرمندان 
قطعا در بازار جهانی با استقبال زیادی مواجه خواهد شــد. این را کسانی که از این محصوالت استفاده 
کرده اند تأیید می کنند که حوله های بافته شــده گزینه مطلوبی هم برای خانه و هم برای سفر است و 
کاربردش در آشپزخانه هر خانه ای فراوان. هرچند میراث فرهنگی هم اکنون در حال ثبت کارگاه های 
توبافی است اما منصوری که تاکنون برای توسعه کارش از میراث فرهنگی و دیگر نهادهای دولتی کمک 
نگرفته و ترجیح داده انرژی مورد نیاز برای طی کردن مسیر بوروکراسی را در راه توسعه تولیدات خرج 
کند می گوید:  »عاقه مند صادرات این محصوالت هســتم اما در این راه به همراهی میراث فرهنگی و 
داشتن پشتوانه قوی نیاز دارم. این انتظار را دارم که میراث،  خودش هم به این موضوعات اهمیت دهد«.

هنر تو بافی از جده 90ساله  نسل به نسل،  به زری خانم و زهرا خانم 
و یاسمن 12ساله رسیده است. او هنوز خودش هم پارچه می بافد. 


