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به دعوت اداره  ،ن پيام مهنانياهاي دوست عزيزمهماهنگي با زحمات وپس از مدتها برنامه ريزي و همفكري و 
دوشنبه صبح با پرواز هفت و ده دقيقه صنايع دستي استان خراسان شمالي كل ميراث فرهنگي، گردگشري و 

با كمي تاخير پرواز كرديم و ساعت نه صبح در فرودگاه . پرواز كرديم انگور و ابريشمماهان به سوي سرزمين 
  .بجنورد راهنمايمان را منتظر و چشم به راه يافتيم

  شديم ارگ بلقيس د رهسپار ديدارصبحانه و گپ و گفتي با تني چند از مديران ميراث فرهنگي و بع

ديدار عشاير كه درحال آماده شدن براي كوچ بودند غافلگيري شيرين ابتداي سفر بود و نويد دهنده چندروز 
  پرشگفتي 
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اهالي رووين به شيوه سنتي . به سمت روستاي رووين حركت كرديمد از ديدار عشاير و بازديد از ارگ بع
مهمان خانواده آقاي وصالي بوديم كه خودش و همسر و دو پسرش با كارگاه هاي . چادرشب و حوله مي بافند

  . سنتي بافندگي در منزل مشغول هستند

  سمت روستا قراردارد و چشم انداز زيبايي به منطقه  خانه مادر همسر آقاي وصالي در بلندترين

  
  باالچشم انداز رووين از 

  
  !و پلويي كه روو آتيش داره آماده ميشه و عطرش از دور دلبري ميكنه



  
  )رشته و قليه اي كه شامل عدس و سيب زميني(خوراك سنتي زمستانهاي سرد : آش قليه 

  
  هايشديدار از بافت قديم روستا و زيبايي 



 

  مظلوم و مودب 

  



  
  بافت قديم رووين

  

  
  محفل ريش سفيدان -ميدانگاه روستا

  



  
  روستاي رووين

  

  
  چنار كهنسال رووين



دست بافته اي كه از گذشته هاي دور سفره كردي براي ديدن بجنورد برگشتيم سمت به تقريبا عصر بود كه 
در رديف سال گذشته سفره كردي .اين منطقه هستزينت سياه چادر عشاير خراسان شمالي و منازلشهرنشينان 

اصالت از يونسكو دريافت گواهي براي بافته هاي كارگاهش خانم ذوالفقاري شده و يونسكو ثبت ناملموس ميراث
  كرده 

 دوزي را در شمال سرزمين خورشيدسنت چارقدراز مردي كه ساليان . داشتيم با استاد محمدزادههم ديداري 
د و نپي تاوه به مچ و ساق ميبستند و چارق به پا ميكرد. چارق پاپوش مردمان اين ديار بوده. زنده نگهداشته

  .زندگي _ميشدند با سخت و آسان يرويارو

از  ودر منطقه مانه و سملقان شهرستان بجنورد  سرسبزروستايي . را در روستاي سرسبز دركش بوديمشب 
ي براي آخر هفته بجنوردي ها آن را مقصد دلخواه شآب و هوا و طبيعت زيباي كهروستاهاي هدف گردشگري 

  . كرده

توران آغاز كرديم ، چشم اندازهاي زيبا و شگفت -را و باقيمانده جنگلهاي ايراندره هاور را با ديدار مهر  21صبح 
  انگيز و تماشاي حلقه هاور 

  
  دره هاور
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  لق از نمايي ديگرغگورستان روستاي با

  

  !افتادم "جابلقا و جابلسا"با شنيدن اسمش ياد . را ديديمروستاي قابلقا در ادامه 

  
  مسجد روستاي قابلقا 

  



  
  مسجدروستاي قابلقا از دريچه 

اما  ،شايد اغراق باشد كه فرزندانشان و اسبهايشان به يك اندازه عزيزند. اسب از زندگي تركمنها جداشدني نيست
در تمام مراسمشان، در تربيت كودكانشان و در گزينش جايگاه اسب و سنتهاي مربوط با آن آنقدر بارز است كه 

  .ديده مي شوداسب و مسائل مربوط به اسب نقش ردپاي نزديكان و دوستانشان 

برگزار مي شود و براي شركت در اين مسابقه مهمانان از مسافتهاي دور و  دوانيدر جشنها حتما كورس اسب
  . نزديك سختي راه و شرايط آب و هوا را به جان ميخرند



  
  قهرمان جرگالن "شهبد"و ميدان كورس اسبها ، روستاي يكه سعود

  

  
  شهبد قهرمان جرگالن 



  
  با چابكسواران استكاني چاي نوشيديم - داخل چادر در ميدان اسبدواني يكه سعود

  

نهار مفصلي تدارك ديده بودند . به گرمي از ما استقبال كردند "آنا نفس"به اقامتگاهمان رسيديم و خانواده 
  .هم بود نان خانگي و مهر و صفا كنارش

  
  )گوشت تازه گوسفند و برنج(پزند مي شانمهمانبراي حتما چكدرمه خوراكي كه



خمير آماده ميكنند و داخلش را با  و رايولي؛) مانتي( تود مننرا مان،ستآذري ها ياره وهمان دوشكه ديشوره و 
و  ماده داخل خمير سس متفاوتي هم آماده ميشود تپر ميكنند به نسب... اسفناج و سير، كدو حلوايي، گوشت و 

  . خمير را با آن مي پزند

عازم ديدار كارگاه قديمي شديم كه به روش ساليان دور از  ،بعد از نهار و استراحت و گپ و گفت عصرگاهي
استاد دنيا ديده را خبر كرده بودند براي رفع عيبي كه در تجهيزات كارگاه پيش . روغن كشي ميكردند دكنج

  .آمده بود

  
  دو نسلهمنشيني -كارگاه روغن كنجد

بكر با معماري بومي و فرهنگي اصيل و مردماني  يكيلومتر فاصله از يكه سعود، روستاي 15دوخ با حدود يدو
  مثل هميشه اول كودكان به اسقبالمان آمدند . صميمي



  
  كودكاني سرخوش به بازي دعوتم كردند-روستاي دوي دوخ

  
  متفاوت مي بافند  طرحفرش ابريشم دو رو با دو 



  
  داشت ميرفت و دويدوخ زيبارو جلوه هاي سكوت و آرامش شبانه اش را پيش چشممان گذاشتآفتاب 

  
  استاد رنگرز با دستاني كه هميشه رنگ به رنگ است به خانه اش دعوتمان كرد



  
  !با رنگهاي طبيعي ابريشم را هزار رنگ مي كنند

 

  اقتصاد منطقه آمده بودندبطور اتفاقي هياتي از مركز استان براي بررسي وضعيت اشتغال و 

  بازگشت به خانه و شام



  
  قوره، پنير و روغن زرد -شاواشبيشمه و  ،قتلمه

  اما صبح فرحبخش و هوايي معطر !صبح با صداي سگها نخوابيديم ليمتوجه زلزله هاي پياپي نشديم وشب 

  
  سالم بر خورشيد ميگويدروستاي دوست داشتني يكه سعود 



روستاي در ميانه راه حيفمان آمد . شديمبجنورد اي خورديم و راهي صبحانه با آنا نفس و خانواده ي مهربانش 
  .ين و مهاجران كرماني اش را نبينيمحاج حس

 

  مادر و فرزند

  
  خانه اي در دوردستها

  

  



*  

  روستاي تنگه تركمن و خانه هايي در دل كوه

با مديركل ميراث فرهنگي خراسان شمالي، خبرنگاران و راهنمايان  ينزديك ظهر رسيديم به بجنورد نشست
  و بازگشت به تهراننهار و حركت به سمت مشهد ، بازديد از موزه مردم شناسيگردشگري استان ، 

  
  



  
  

  

  
  آقاي ابراهيمي، آقاي بهادري و پيام مهناني عزيز - سپاس از همه ياران همراه

  

  



  . سفر خود زندگيست

ازمان قول كه مردمان بي غل و غش و پاكدل داشت و عطر و بوي زندگي  كه همراهي با زمان در مكانياينبار 
خاطرات شيريني ساخت كه شوق پاي در راه گذاشتن و تجربه  به زودي زود دوباره مهمانشان باشيم دگرفتن

  دوباره ش دلم را رها نميكند

  ياث كوچولو غاميد ديدار دوباره  به

  
  

  

  

  

 


