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گفت و گو با نوید برهان زهی ،فعال حوزه صنایع دستی سیستان و بلوچستان

کسی جز زنان بلوچ ناجی سوزندوزی نیست
گزارش

مریم طالشی
خبرنگار

نویــد برهــان زهــی را اهالــی توئیتــر
خــوب میشناســند؛ جــوان بلــوچ
اهــل سیســتان و بلوچســتان کــه بــا
معرفــی جاذبههــای اســتانش در
شــبکههای اجتماعــی و بویژه توئیتر
توانســت نقــش مهمــی در جــذب
گردشــگر بــه سیســتان و بلوچســتان
داشــته باشــد.
شــهر ملــی ســوزندوزی ایــران ،شــهر
نوید اســت؛ ایرانشــهر .حاال او همراه
بــا فائقــه راغــی یــک تیــم حرف ـهای
تشــکیل دادهانــد تــا صنایــع دســتی
ســنتی بلــوچ یــا همــان بلوچــی
دوزی را کــه مــا بــا نــام ســوزندوزی
بلــوچ میشناســیم ،هرچــه بیشــتر
بــه مــردم سراســر کشــور و کشــورهای
دیگــر معرفــی کننــد.
برنــد ثبــت شــده «ســوچن» کــه از
ســوی پارک علم و فناوری سیســتان
و بلوچســتان بــه ثبــت رســیده ،حــاال
بــه مــدد نویــد و فائقــه برنــدی تقریباً
شــناخته شــده اســت .ســوچن در

زبــان بلوچــی یعنــی ســوزن.
نویــد دربــاره نحــوه فعالیت ســوچن
بیشــتر توضیــح میدهــد« :مــا
انــواع محصــوالت ســوزندوزی
مثــل زیــورآالت ،کوســن ،کیــف،
کــراوات ،پاپیــون و ...را تولیــد
میکنیــم کــه از شــروع کار تــا پایــان
آن طبــق برنامهریــزی حرفــهای و
حســاب شــده اســت .هــدف اصلــی
مــا ایــن اســت کــه ســوزندوزی را
تجاریســازی کنیــم .خیلیهــا
فکــر میکننــد ســوزندوزی را بایــد
بــا نــگاه ترحــم و اینکــه بــه زنــان و
دختــران ســوزندوز بلــوچ کمــک
کــرده باشــند میخرنــد .شــاید
کســی بــا نــگاه صنایــع دســتی بــه
آن نــگاه نمیکنــد کــه البتــه بــه
نظــرم مقصــر خــود مــا هســتیم
چــون از اول بــا فکــر کمــک بــه زنــان
سیســتان و بلوچســتان بــه فــروش
ایــن محصــوالت اقــدام کردهایــم.
کاری کــه مــا میکنیــم ،ایــن اســت
کــه صنایــع دســتی ســوزندوزی بــه
عنــوان کاری ارزشــمند و فاخــر در
زندگــی روزمــره مــردم وارد شــود.
خیلیهــا میگوینــد مــا نجــات

دهنــده ســوزندوزی هســتیم در
حالــی کــه ایــن هنــر همیشــه بــوده و
هیــچ وقــت از بیــن نمـیرود و کســی
نمیتوانــد ادعــا کنــد مبــدع آن
اســت».
او بــه زنانــی اشــاره میکنــد کــه
ســالهای ســال بــرای زنــده نگــه
داشــتن ایــن هنــر بومــی تــاش
کردهانــد ،زنانــی مثــل مرحومــه
مهتــاب نــوروزی کــه کارگاه
ســوزندوزی او همچنــان از ســوی
دختربــرادرش زینــب نــوروزی بــا
نــام «دختــران مهتــاب» به فعالیت
مشــغول اســت .همچنیــن خانــم
زرخاتــون عظیمــی و مریــم کریمــی
کــه از ســوزندوزان قدیمــی و
همچنــان فعال هســتند .پس کســی
نمیتوانــد ادعــا کند من منجــی این
هنــر هســتم امــا اینکــه هنــر دســتی
زنــان بلــوچ در ســایر نقــاط کشــور
و همچنیــن در بخــش فرامــرزی
شــناخته و مــورد اســتفاده قــرار گیرد،
نیــاز بــه تــاش و تجاریســازی دارد.
برهــان زهــی در رابطــه بــا صــادرات
محصــوالت ســوزندوزی ایــن طــور
میگویــد« :محصولــی کــه بیشــترین

صــادرات را داشــته ،کراواتهــای
ســوزندوزی بــوده کــه بیشــتر بــه
کشــور آلمــان و انگلســتان صــادر
شــده اســت .همچنیــن کیفهــای
چــرم ســوزندوزی بــا اســتقبال
خوبــی روبـهرو بــوده و ســهم زیــادی
در صــادرات داشــته اســت».

چرا فعال صنایع دستی سیستان و بلوچستان را به رسانه ملی راه ندادند؟

قــرار بــود دیــروز نویــد برهــان زهــی ،فعــال اجتماعــی
و شــاغل در حــوزه صنایــع دســتی سیســتان و
بلوچســتان در برنامــه شــبکه آمــوزش صــدا و ســیما
بــه دعــوت ایــن شــبکه شــرکت کنــد .ایــن برنامــه بــه
مناســبت روز جهانــی صنایــع دســتی ترتیــب داده
شــده بــود و از نویــد برهانزهــی و همــکارش فائقــه
راغــی بــرای شــرکت در آن و گفتوگــو دربــاره

صنایــع دســتی بلــوچ یــا همــان ســوزندوزی دعــوت
شــده بــود .بــا کمــال تعجــب از ورود برهــان زهــی بــه
شــبکه ممانعــت بــه عمــل آمــد و عــدم هماهنگــی،
دلیــل ایــن امــر عنــوان شــد و ایــن در حالــی بــود
کــه خانــم راغــی ،همــکار برهانزهــی بــرای تســت
گریــم رفتــه بــود کــه در نهایــت او هــم از شــرکت
در برنامــه انصــراف داد .تهیــه کننــده بــدون اینکــه

نویــد میگویــد« :آفتــی کــه هــم
اکنــون هنــر ســوزندوزی و فعــاالن
ایــن رشــته را تهدیــد میکنــد،
فــروش کارهــای تقلبــی و ماشــینی
بــه اســم ســوزندوزی اصیــل اســت.
کارهای ماشــین دوزی ممکن اســت
از کشــورهای پاکســتان و افغانســتان
هــم وارد شــود و متأســفانه ممکــن
اســت مــردم نتواننــد درســت
فــرق آن را از ســوزندوزی دســتی
تشــخیص دهنــد.
بــه گفته برهــان زهی ،بخــش دولتی
حمایتــی از مــا انجــام نمیدهــد.
مــا بــه عنــوان بخــش خصوصــی
بودج ـهای بــرای تبلیغــات گســترده
نداریــم امــا بخــش دولتــی بــا قــرار
دادن امکاناتــی نظیــر غرفههــای
نمایشــگاهی میتوانــد چنیــن
فرصتــی در اختیــار مــا بگــذارد.
مــا ســال گذشــته در نمایشــگاه
صنایعدســتی شــرکت کردیــم و
پــول غرفــه را خودمــان دادیــم در
حالــی کــه دولتــی بــود امــا بخــش
خصوصــی در نمایشــگاهی دیگــر،
غرفــه رایــگان در اختیــار مــا قــرار داد
و از مــا حمایــت کــرد.

از ناهماهنگــی بــه عمــل آمــده ،پــوزش بخواهــد از
اینکــه مــدت زمــان برنامــهاش نصــف شــده بــود،
گلــه داشــت .در نهایــت نویــد بــه روزنامــه ایــران
آمــد و گفــت و گویــی دربــاره صنایعدســتی سیســتان
و بلوچســتان بــا مــا انجــام داد تــا فــردای آن روز
مســیر  1500کیلومتــری تــا زاهــدان را دوبــاره بــا قطــار
طی کند.

ارقام جدول به تومان میباشد.
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