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نوشابههای انرژیزا
پرطرفدارهای پر عارضه
چگونه ماسک پارچه ای
را بشوییم ؟

آن چه درباره روانشناسی
مثبتگرا نمیدانید

مجموعهداری قوری با مدرک فیزیوتراپی
«ابوالقاسم»متولد 1353دانشآموختهرشتهفیزیوتراپیوهماکنونمادردوفرزندوخانهداراست.درپاسخبه
سوالماکهازکیوچرا«قوریها»انتخابمجموعهداریاشبودهاست،میگوید«:منازبچگیعالقهزیادیبه
ظروفمینیاتوریداشتم.اینعالقهدروجودمبودتااینکهازمیانظروفمینیاتوریبهتدریجقوریهابهنظرم
جذابتر و شیرینتر آمدند .از حدود  15سال قبل بهطور تفریحی کارهایی را جمعآوری میکردم اما بهطور
حرفهایازپنجسالپیشتابهامروزبیشاز 1500قوریگردآوریکردهام.هرچهبیشتردراینمسیرپیشرفتم
باانواعقوریهاازنظرظاهر،پیشینهتاریخی،ارزشمادیوکاربردشانبیشترآشناشدمومجموعهامرابهانواعو
اقسامقوریهایکوچکوبزرگیکهارزشکلکسیونیدارند،گسترشدادم».ازاوپرسیدیمآیادرفکرجمعآوری
سماوروکتریکهازدیگرمتعلقاتچایخوریوهمراهقوریهستند،همبودهاستکهپاسخداد«:اشکالونقوش
متفاوتوبیحدومرزقوریبهاندازهایاستکهدرخیلیمواردبهجاییکشئکاربردی،یکاثرهنریمحسوب
میشودوهمیندلیلکافیاستکهمراعالقهمندبهقوریهایظریفوزیبایچینیباپیچیدگیهایمنحصر
بهفردخودشکند.حسخوبیکهازاینشیءمیگیرمبیشترازاشیاءدیگرازجملهسماوروکتریو...است».

این کار را فقط برای دل خودم انجام میدهم نه درآمدزایی
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من مستندساز هستم

عکس  :همشهری آنالین

اگر کمی به گذشته برگردیم و در
پرونده
رویاهای کودکیمان سیر کنیم،
بسیاری از ما زمانی از کودکی و
نوجوانیمان را سرگرم جمعآوری
اشیایی بود هایم ،هرچند کوتاه اما خاطر هاش تا به
امــروز ما را غرق در لذت وصفناپذیری میکند .از
جمعآوری کار تپستال و کار تبازی گرفته تا مداد
 ،خــودکــار  ،پــاککــن و کمی حــرفـهایتــر گـــردآوری
تمبر و سکه و اسکناس .همه اینها سرمایه شادی
کودکیمان بود برای به رخ کشیدن در جمع دوستان.
داری اغلب کودکان دیــروز ،برای
دنیای مجموعه
ِ
خیلیها در همان کودکی جا ماند و در برخی روزبهروز
ریــش ـهدارتــر شــد .البته باید بدانیم کــه جماعت
کلکسیونر زندگی عــادی نــدارنــد .از دکوراسیون
داخلی خانههایشان گرفته تا خاطرات رنگارنگی که
درباره رنج مجموعهداری برایتان روایت میکنند یک
فصل مشترک دارد و آن هم دلبستگی به گردآوری
اشیای کمیاب است .زندگی نوشین ابوالقاسم ،یکی
از معدود زنان مجموعهدار ایرانی مختصاتی دارد و
با قوری ،این شیء سنتی که یکی از نمادهای گرمی
کانون خانواد ههای ایرانی به شمار م ـیرود عجین
است .هر گوشه خانه او مملو از قوریهای خوشرنگ
و لعاب ایرانی و خارجی است .برای او مجموعهداری
قــوری ،عشقی است که چند سالی میشود همراه
اوست و در جمعآوری قوریهای متنوع ،تجربه و البته
تخصص دارد .آ نچه در پرونده امروز زندگیسالم
میخوانید گفتوگوی ما با اوست.

دکتررامینحیدریفاروقی ،همسررویانونهالی
وکارگردانمستند«اینجاآفریقاست»درباره
زیروبمحرفهاشمیگوید
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مجموعهداری بدون همراهی خانواده امکانپذیر نیست
مجموعهداری ضمن صــرف هزینه ،نیازمند
وقت هم هست .از او پرسیدیم آیا در سالهای
مجموعهداریاش از این قوریهای جاگیر،
از طــرف خــانــواده یــا نزدیکانش بــا اعتراض
یا واکنش منفی مواجه شده اســت؟ که پاسخ
داد« :مجموعهداری هر چیزی بدون همراهی
و تشویق خــانــواده امکانپذیر نیست و من
خوشبختانهدرجمعچهارنفرهخانوادهامهمواره
این حمایت را گرفتهام .همسرم به عالقهام در
ی احترام میگذارد اما
جمعآوری اشیای قدیم 
درکلبهصورتجست هوگریختهازطرفدیگران

واکنشهای منفی داشتم و ایــن واکنشها
انگیزهام را برای ادامــه کار کمتر نکرده است.
اگر امروز بتوانم یک قوری هزارتومانی بخرم با
کمال میل این کار را خواهم کرد و میدانم این
قوریدرآیندهارزشمادیومعنویچندبرابری
خواهد داشــت .مطمئنم پولی را که همه این
سالها به تدریج صرف خرید قوری کردم اگر
پ ـسانــداز کــرده بــودم هیچ برنامه خاصی را
نمیتوانستم عملی کنم .اما با ارزشــی که این
مجموعه در آینده پیدا خواهد کرد شاید بشود
به دید یک سرمایه و گنجینهای نگاه کرد که به

فرزندانم واگــذار خواهم کرد ».او دربــاره خرید
این مجموعهها میگوید« :با اینکه خانهدارم
اما برای خودم پسانداز و اندوختهای دارم که با
بودجهبندی درست بهراحتی میتوانم از عهده
مجموعهداریام بربیایم .خوشبختانه جا افتاده
است که برای خرید آنتیکهای گرانتر از جمله
قوریها ،فروشنده هااعتماد میکنند و هزینه
خریدشان را به شکل همان نسیهبر قدیمی با ما
حساب میکنند ،چون میدانند ما مجموعهدار
هستیماماموردهاییهمبودهکهباتوانمالیمن
هماهنگنبودهوبرایهمیشهبیخیالششدم».

قوریهای تزاری از معروفترین قوریهای دنیا هستند

تنوعدررنگواندازهازجملهویژگیهایبارزمجموعهقوریهای«نوشینابوالقاسم»استکهبهنمایندگیازکشورهایسازندهشان
این بانوی مجموعهدار در پاسخ به سوال ما که این کار را بهعنوان یک سرمایهگذاری و درآمدزایی انجام میدهد یا پرکردن اوقات
سالهادرکنجاینخانهایرانیجاخوشکردهاند.ازقوریهایفانتزیطرحجعبهاسباببازیوبچهخرگوشهاگرفتهتاقوری
فراغت ،میگوید « :این کار را فقط برای دل خودم انجام میدهم و از آن لذت میبرم .به جنبه مالی آن اصال فکر نمیکنم و
هــای نفیس ناصری ایران خودمان ،تزاری روس و برنز چین .این مجموعهدار در این باره توضیح میدهد« :قوریهای
تا امروز برایم درآمدی نداشته و آنچه برای من ارزش دارد این است که پس از خودم مسئولیت
ناصری ،مظفری ،احمدشاهی و  ...جزو گرانترین قوریهای موجود در ایران هستند
نگهداری از این گنجینه با ارزش را به فرزندانم بسپارم ».او در ادامه میگوید« :به دنبال
که در دوران سلطنت شاهان قاجار به درخواست درباریان به کشورهایی مثل روسیه و
فرصتی هستم تا شرایطی پیش بیاید که بتوانم جایی را برای نگهداری غیر از خانه فراهم
ژاپن سفارش داده شدهاند و تصویر یکی از شاهان یا شاهزادگان قاجار روی آنها نقش بسته
کنم یا مثال اسپانسری اعالم آمادگی کند و ایده و محلی برای نگهداری و به نمایش
یکیازمشکالتمجموعهداری،محلنگهداریمجموعههاستواغلباینآثار
است.بنابرایناینقوریهاعالوهبرقدمت،ازسریقوریهایکمیابوارزشمندبهشمارمیروند
گذاشتن این قوریها برای دیگران ارائه دهد .حتی حاضرم به اتفاق دیگر مجموعهداران
فرهنگیوهنریدرمنازلنگهداریمیشوندکهدراینصورتهمفضایزندگیخانواده
و هر مجموعهداری عالقه مند به داشتن این قبیل قوریهاست ».او در ادامه میگوید« :بهترین
خانگی این ایده را پیاده کنم .افرادی که در سطح خیلی باالتری مجموعهداری میکنند،
رااشغالمیکنندوهممجموعههادرمعرضخطراتاحتمالیقرارمیگیرند.حالاگراین
قوریهای روسی که در ایران و دنیا بهخاطر جنس،
معموال تمایلی به نمایش مجموعه نفیس خود ندارند و مجموعهداران عادیتر مثل من
مجموعه،قوریهایجاگیرباشنداحتماالچالشهایبیشتریبرایمحلنگهداری،محافظت
طرح ،زرق و برق پادشاهی و هنری بسیار معروف اند
هم به حمایت بزرگی برای پیادهسازی این ایده نیازمندیم .یکی از دالیلی که من به تازگی
وغبارروبیدارند.از«نوشین»دربارهاینچالشهاپرسیدیم«:خانهمندرتصرفقوریهاست.
قوریهایتزاریمربوطبهقبلازانقالبکمونیستی
فعالیتم را در فضای مجازی بیشتر کردم همین است چون برای گسترش این مجموعه به سمت
قوریهارادرسقف،دوکنجخانهودرقفسههاییکهمخصوصهمینکارسفارشدادهامرویهمیا
درروسیهوزمانتزارهاستوقوریهایمورداستفاده
یک مجموعه حرفهایتر هم به توان مالی بهتر و هم به فضای بیشتری نیاز دارم».
جلویهمچیدهامودریشیشهایمحافظآنهادربرابرافتادن،گردوخاکو...است.بزرگترین
قاجارهممربوطبههماندورهاست.قوریهایتولیدی
دغدغهمنمحلمناسببراینگهداریآنهاست.تااالندرفضایخانهاینمسئلهراحل
دوکارخانهروسیکوزنتسوفوگردنردرزمانتزارها،بهدلیل
کردماماباتوجهبهتعدادزیادآنهاکمکمبامشکلروبهرومیشومودرفکرجاییبهتربرای
ویژگیهایمنحصربهفردشانبهقوریهایموزهایمشهورند.منهم
آنهاهستم.نظافتقوریهاهمهیچوقتبهصورتیکجاودریکروزمقدورنیست
درمجموعهخودمدونمونهازاینقوریهارادارم.یکقوریتزاریسالمو
وهرازگاهیبهترتیبقفسههاراگردگیریمیکنم.ماآپارتماننشینهستیمو
باگلزیبا،حداقلپنجمیلیونارزشداردالبتهاینقیمتگذاریهاحساب
خوشبختانهدرمنزلپدریهمسرمزندگیمیکنیمواگرقراربهجابهجایی
وکتابنداردوممکناستخیلیباالترهممعاملهشود».
از این مجموعهدار قوری نظرش را دربــاره نوشیدنی
ایــن خــانــم نــه تنها ب ــرای گــــردآوری ایــن ظــروف
هرسالهبودهیچوقتدستبهچنینکارینمیزدمچون
مجموعهداریقوریبامستاجریجور
چای هم پرسیدیم« :خاستگاه چای هم مثل قوریها از
دوستداشتنی همت کرده بلکه درباره قوریها
یآید».
درنم 
کشور چین است و بعد از بسیاری از کشورهای جهان به ایران راه
و تاریخچهشان هم پژوهش میکند .او میگوید:
پیدا کرد و به نوشیدنی محبوب ایرانیان تبدیل شد .برای خیلی از ما چای
«خاستگاه قوری کشور چین است و قدیمیترین
مدتی است نوشین ابوالقاسم با ذوق هنری که دارد دست به ساخت
و ترکیبات مختلف کالمی آن مثل یک قوری چای ،یک استکان چای و...
قوری شناخته شده به شکل قوریهای امروزی
قوریهای چوبی هم زد ه است تا تعدادی از آنها را در کنار مجموعه
یادآورمفاهیمیمثلحسآرامش،امنیت،خانوادهودوستاست.ازشیرینترینلحظات
مربوط به قــرن  15اســت و گانگچون نــام دارد.
خود جای دهد .در اینباره میگوید« :چند سالی است همزمان با
این مجموعهدار میگوید« :قوریهایی در موزه قرار میگیرند که یک ویژگی خاصی
زندگی ما ایرانیان نوشیدن چای و گفتوگو همراه یک رفیق یا خانواده است .هم اکنون
گرانترینقوریهمبهایگویستبهمعنایخودخواه
شروع مجموعهداری حرفهای به آموختن هنر چوب عالقهمند و در
دارند یا تعداد محدودی از آنها در دنیا موجود باشد .حدودا مصادف با دوره قاجارها
در بخش بزرگی از کشتزارهای شمال ایران چای ایرانی اصیل کشت میشود که رنگ و
شهرت دارد .این قوری جواهرنشان متشکل از
این مسیر با آقای محمدعلی ودود استاد مسلم هنرهای چوبی آشنا
قوریهایی که در دنیا تولید میشدند برخالف قوریهای امروزی از کاربردی بودن
عطرغیرطبیعینداردوبرایدمکشیدنشبایدصبوریکرد.اماباورودچایهایمختلف
تعداد زیادی الماس و یاقوت است و قیمت آن سه
شدم .بعد از آشنایی با شاخههای مختلف هنرهای چوبی به فکر
به سمت هنری بودن رفتند .مثال در آن زمان کارخانهای یک قوری با یک گل منحصر
خارجیباعطرورنگهایافزودنیوقیمتهایگزاف،چایایرانیبیمزهونامرغوببهنظر
میلیون دالر برآورد و در کتاب گینس هم ثبت شده
ساخت قوریهای چوبی افتادم که با آموزشهای ارزشمند استاد
بهفرد طراحی میکرد که اگر امروز در دسترس باشد یک قوری موزهای است که
میآیدولیهمینچایایرانیباعطرکمتروالبتهطعمخاصتر،پرخاصیتوارگانیکمورد
است .هم اینک طبق دانستههای من کاملترین
این فکر محقق شد .متاسفانه بهخاطر کرونا کالسهای آموزشی
قیمت مشخصی ندارد .قوریهای ناصری هم به دلیل سفارشی بودن ،تعداد کم و
عالقهمناستوبهآنتعصبدارم ».همچنینخانمابوالقاسمدرپاسخبهسوالمامبنیبر
مجموعه قوری مربوط به فردی چینی به نام «تانگ
فعال متوقف شده و کار جدیدی در دست ساخت ندارم
پیشینه تاریخی که دارند در بین مجموعهداران به قوری موزهای مشهورند ».او در
چگونگیپیداکردناینقوریهاومالکخریدشاناینطورتوضیحمیدهد«:هماکنون
یو» با سیهزار قوری است .در ایران مجموعهداران
امادراولینفرصتاینمجموعهراهمباجدیت
ادامه درباره قوری فرمایشی توضیح میدهد« :داستانش از این قرار است که از زمان
بهترینجابرایخریداشیایکلکسیونیمثلقوریوسایرظروف
قــوری دیگری هم هستند که از طریق
گسترش خــواهــم داد .الــگــوی ساخت
قاجارها ،دولتمردان و تاجران رفتوآمد بیشتری به کشورهای خارجی داشتند و
آنتیک،فروشگاههایمجازیواینترنتیاست.منبسیاریازاین
فضای مجازی با آنها آشـــنـــایـــی
اینها ،قوریهای جدیدتر و فانتزی
هرخاندانیظروفچینیرابهکارخانهچینیسازیخاصیبادرجنامخودشان
قوریهاراازبازارهایسنتیکشورخودمان،سایتهایخرید
دارم اما اطالع
هستند که در سایتی مثل آمــازون
روی ظــروف سفارش میدادند .مثال روی ظرف قید میشد به فرمایش
وفروشوالبتهفضایمجازیخریدهام.اطرافیانهمچونهمه
دقــــیــــقــــی از
بــه فــراوانــی پیدا میشوند و چون
امینالضرب داراب .در زمان پهلوی این شیوه کمی از شخصی بودن درآمد و
از عالقه من به قوری خبر داشتند ،هر فردی که سفر خارجی
تــعــداد قــوریهــای
دسترسی به این قوریها در شرایط
این شرکتها بودند که به نام خودشان ظروف چینی را به کارخانهای در ژاپن
میرفت،برایمیکقوریازآنکشورمیآورد.االندرمجموعهام
مــجــمــوعـهشــان نـــدارم
فعلی امکانپذیر نیست ،همانها را
یا آلمان سفارش میدادند .مانند همین ظرفهای گلسرخی که به سفارش
بیشاز1500عددقوریدارمودستکماز 20کشورجهانیک
چون برخی عالقهمند به
بهعنوان مدل با چوب میسازم».
تاجرانی مثل ورشوچیان ،پورمحمد ،پورآبادان و ...ساخته میشده است».
قوریبهعنواننمایندهدرخانهاموجوددارد».
ذکر جزئیات نیستند».

مجموعه داری با
مستاجری جور در نمی آید

قیمت گرانترین قوری
دنیا3 ،میلیون دالر است

به چای ایرانی
تعصب دارم

روزگاریکهقوریازکاربردی
بودنبهسمتهنریبودنرفت

هنرجدیدم،ساختقوریچوبیاست

