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   "کارپت پالس" / شمـاره 15- دی ماه 1399

مرحوم استاد منوچهر مظفری 

- استاد دانشگاه کرمان
- بافنده فرش جام جها�ن 2014

-  خالق اثر مجموعه ای از آرمها
 که به دستور نارصالدین شاه 

قاجار طراحی شده بود 
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 مجله اینترنتی فرش دستباف ایران
سال دوم /دی 99/ شماره 15

سردبیر: مریم طاهری تفرشی
دبیر تحریریه/ مدیر هنری :  مهدیار پیرزاده
مدیر اجرایی: فرزانه مرادی
تحریریه: گروه نویسندگان
طراحی: آتلیه گروه سپنج

سازمان تبلیغات و آگهی ها: 09126935291 
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این مجله رایگان است و رایگان خواهد ماند.

الزمه ی استفاده از مطالب و تصاویر این نسخه، به هر شکل و ترتیبی منوط 
به اخذ مجوز از  "کارپت پالس" است و  نقض آن پیگرد قانونی دارد.

همچنین هرگونه بارگذاری محتوایی این مجله بر روی اپلیکیشن های موبایل 
و فروش پی د ی اف این مجموعه ممنوع است.

the carpetpluswww.thecarpetplus.ir

دانستنی | آداب و رسوم شب  یلدا در جهان
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قایل کرمان من
ای تو که پریس زمن و حال من

قایل من قصه ی احوال من

آنچه حدیث غم پنهان ماست

قایل خوش منظر کرمان ماست

قایل ما گلشن جان و دل است

کاین همه آوازه از آن حاصل است

تار غنا پود وفا و صفا

بافته شد در هم و شد فرش ما

                   " مرحومه فاطمه جهانگرد
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15
این پانزدهمین شماره "کارپت پالس" است که 

مقابل دیدگان شما پهن یم شود.
تار و پود و رج به رج این مجله با شــما و برای 

شما شکل یم گیرد.

 ما را از نظریات ارزشمندتان یب نصیب نگذارید.

همچنین بخش بــازرگاین" کارپت پالس" آماده 
پذیرش آگهی های تجاری و تبلیغایت شما خواهد 
بود. بــه زودی طرح های توســعه ی تجاری و 
مارکتینگ کارپت پالس از طریق مجله، شــبکه 
های اجتماعی و وبسایت مجموعه به اطالع شما 

عزیزان خواهد رسید.
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سرمقاله

زندیگ را به فصول ســال تشــبیه یم کنند و 
یم دانیم که هیچ فصیل همیشیگ نیست. در 
زندیگ روزهایی برای کار و تالش ، استراحت 

و تفریــح وجود دارد. زمســتان که تا ابد 
طول نیم کشد. از زمستان پارسال تا 

امسال روزگار سخیت را همه مردم 
جهــان تحمل کــرده انــد و مردم 
کشــورمان بیشــتر... اگر امروز 
مشــکالیت داریم بایــد بدانیم که 

بهار هم در پیش است
و ما زمســتان دیگرى را ســپرى 

خواهیــم کــرد این روزهــا عصیان 
بزرگى درونمان هســت و سرمایی بر 

تارکمان و تنها چیزى که گرممان مى کند 
آتــش مقدس امیدواری ســت. بعــی ها از 
فصیل که درختان موهای بلند و سرسبز دارند 
خوششان یم آید، بعی ها فصیل که درختان 
به خواب یم رونــد را، در آن هنگام كه برگ 
درختان دانه دانه بر زمين یم افتند و زمين را 
فــرش یم كنند یک حــی در درون دختران 

سرزمینم نقش یم بندد که ببافند. 
بعــی بلــوز یم بافند، بعی کاله و شــال. 
بعی برای این شبهای بلند زمستان دار قایل 
برپا یم کنند و نقش و نگاری گرم و زیبا را رج 

یم زنند. 
 زمســتان فصل ســرما وبرف های ســپیدی 
است که روی پشت بام خانه ها بیش ازپیش 
خودنمایی یم کند. زمستان با تمام سردی و 
یب رنیگ اش، مهربان اســت. یلدا، بلندترین 
شــب ســال، درآغازفصل زمســتان است.

  سخن نخست

  مریم طاهری تفریش

دورهم جمع شدن خانواده هاو گرفتن فال حافظ 
وخوردن دانه های ســرخ انار که یب شــباهت 
به یاقوت های گران بها نیســتند، شیریین این 

فصل را دوچندان یم نماید.
زمســتان هرچند ســرد، فصل گریم 
قلب های خانواده هایی اســت که، 
درکنارکــریس به شــاهنامه خواین 
رود  یم  زمســتان  پردازنــد.  یم 
وبهاریم رسد.ننه سرما رخت های 
خودراجمع یم کنــد وجایش رابه 
عمو نوروز قــرض یم دهد.زندیگ 
همین لحظه های خویش اســت که 

این فصل هارارقم یم زند.
دلمــان تنــگ یم شــود براي ســردی 
زمســتان، برای برف هايش، برای سفيديش. 
ســفيدی یب لك و يكدست. زمســتان که تمام 
شــود دار قایل پایین یم آید، ُپلیور بافته شــده 
بر تن مــرد خانه و کاله بر گردن فرزند خانواده 
و شــال گردن دورشــانه آدم برفی که كم كمك 
آب دماغش یم آيــد، انگار گرما خورده و ديگر 
قرص های مسكن و پین ســيلين درمانش نیم 
كند. دیگر کرونا نیســت و دیگر صدای ســرفه 
های آســیب دیده در ریه هــای بیماران را نیم 
شــنویم و دوباره جوانه خواهیم زد باید در این 
فصل سرد با مهرباین گرما را به یکدیگر برسانیم 
هر چه که ببافیم گرما ببخشد، یکدیگر را دریابیم 
و در این زمستان سرد و مبارزه با کرونا و گراین 
بامهربــاین و صداقت فریش زیبــا در کل میهن 
بگسترانیم و نگذاریم این زمستان سخت یادگار 

دردناک داشته باشد.
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               "قلم و قالی"
              کتاب طراحی استاد علی خلیقی

کتابی بسیار موثر در آغاز طراحی فرش که جهت آموزش هنرجویان نگارش شده 
است .

این کتاب توســط استاد علی خلیقی استاد دانشگاههای هنر تهران، دانشگاه هنر 
زاهدان ، دانشــگاههای علمی کاربردی در سراسر کشور طراحی و انتشار گردیده 

است. 
کتاب حاضر در یک مقطع زمانی چاپ و انتشــار گردید و اکنون تعداد محدودی از 
این کتاب  با چاپ اول موجود است که جهت فروش به این مجله سپرده شده است.

جهت خریداری لطفا با شماره 09122129733 تماس حاصل فرمائید 
 

تبلیغات
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Persian Handmade

WWW.ARTIRANI.COM

"آرتیرانی" هنِر نفیس ایرانی

- شال و روسری ابریشمی نقاشی شده با دست
-کراوات های نقاشی شده 

- مانتو با رنگ آمیزی به روش باتیک

تبلیغات
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حاج غالمرضا سرافراز 

حاج غالمرضا سرافراز اردکاین 
متولد 1309 اســت و  روناس 
ســاله   5 رونــاس  و  یم کارد 
مرغویب دارد. 80 سال هست 
کــه روناس برداشــت یم کند 
او روی زمیــین کار یم کند که 
سه نســل قبیل او ازاین زمین 
ارتزاق یم کردند. و روی زمیین  
کشــاورزی یم کند  که ســال 
1208 توســط حاج اسماعیل 
شریف جندقی وقف شده که 
اجــاره زمین را آش دهه محرم  

بپزند.
برای کاشــت روناس ابتدا در 
دی ماه زمین را کود یم دهد و 
به صورت عمیق شخم یم زند.   
بعد، دو ماهی زمین را به حال 
خود رها کرده و در اسفند ماه 
دوبــاره آن را آبیــاری یم کند 
و پــس از چنــد روز که زمین 
گاورو شد یا به اصطالح محیل 
»خش آمــد"، بــذر روناس را 
یم کارد.پس از آن به روال 12 
روز یک بــار روناس را آبیاری 
یم کند و بعد از یک ماه معموًال 
جوانه های روناس آماده بیرون 
آمــدن از زمین اســت. س از 
بیرون آمدن روناس مدت 40 
تــا 50 روز نباید آبیاری کرد و 
در اصطــالح محــیل یم گویند 
رونــاس »بچــه« را اگــر آب 

بدهی، زرد یم شود.

                
    فصل برداشــت روناس از اول ماه آبان تا اوایل دی ماه 

است اما اینکه یم بینید    
ســه نفر از آنها روی زمین به حالت نشسته ریشه ها را از 
خاک جدا یم کنند و یک نفر هم ریشه های مناسب و جوانه 

دار »بوته« را از توی ریشه ها جدا یم کند.
   ریشه های طالیی روناس را به صورت کپه های کوچک که 
در اصطالح محیل به آن »سوهه« یم گویند حدود 20 روز 
وسط زمین زیر آفتاب پهن یم کنند تا خوب خشک شود و 
در این مدت برای جلوگیری از پوسیدیگ چند بار کپه ها را 

وارونه یم کنند.
  قبل از بارگیری روناس برای انتقال شخیص که به »کیال« 
معروف اســت با غربایل بزرگ ریشــه های روناس را الک 
یم کند تا خاک و خار و خاشــاک آن گرفته شــود ســپس 
روناسهای الک شده مرغوب را تحویل مشتری یم دهد.
این کاری اســت که 80 ســال اســت که حاج سرافراز با 

رضایتمندی و بهترین وجه انجام یم دهد.

سایه شان مستدام باد
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مرحوم استاد منوچهر مظفری

بهترین اساتید حوزه مرمت، طراحی و بافت فرش 
دســتباف به شــمار یم رفت . وی در طول چند 
دهــه فعالیت هنری خود همواره دلســوز واقعی 
فــرش بود.  مرحوم مظری همچنیــن از بازوهای 
فعــال مرکز میل فرش برای برگــزاری المپیادها و 
نمایشگاه ها به شمار یم رفت و از جمله اقدامات 
هنری او یم توان به همکاری در تولید فرش های 
فاخر مثل فرش جام جهــاین 2014، همکاری در 
ساخت مجموعه مســتند پردیس پاریس، نظارت 
بر پروژه ناتمام فرش عتبــات کرمان، راه اندازی 
کارگاه فــرش بافی نابینایان و همچنین تالش برای 

احیای بنای تاریخی نام برد.
فرش جام جهاین 2014 در اندازه ی یک متر و 60 
در 2 متــر و 60، 65 رج و 130 جفــت کرمان و از 
بهترین مواد اولیه و پشم و رنگ طبیعی بافته شده 
است وحاشیه های فرش شامل لوگوهای میزبانان 
جام جهاین و پرچم این کشورهاســت ومنوچهر 
مظفری هنرمند کرماین بافنده ی فرش جام جهاین 

بود.
مجموعــه » گنجینــه هنرمنــدان« بــا برند»قایل 
همایون کرمان« از یــک جفت اثر یب بدیل و یب 
مانند پرده برداری کرده است که توسط شخص 
استاد مظفری جان گرفته, این اثر مجموعه ای از 
آرمهاســت که در قبل به دستور ناصرالدین شاه 
قاجار طراحی شــده اســت او اهل هنر بود و در 
نقاط مختلف جهان بــا مجموعه هایی از آرمها که 
هرخاندان یا پادشــاه برای بوم و ســرزمین خود 
داشت مواجه شد و تصمیم گرفت که سفارش این 
آرم را با هویت ایراین بدهد اندیک بعد »الکساندر 

  منوچهــر مظفری، فعال حوزه فرش 
دســتباف و از اســاتید دانشــگاهی 
رشته فرش بود. سال تولد ایشان را 
نمیدانم اما متاســفانه در همین  دی 

ماه 1399 فوت کردند.
 او از سن 12 سالیگ به صورت جدی 
وارد حرفه فرش دســتباف شــد و از 
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نقاش رویس « طرح این آرم را به ناصرالدین شــاه 
قاجار تحویل داد.

ناصرالدین شاه که طی سالهای قدرت خود در یافته 
بود که قایل ایران و عیل الخصوص کرمان در دنیا به 
چه میزان هوادار دارد دســتور داد که از روی این» 
آرم «یک قایل بافته شــود. اینگونه بود که نخستین 

قایل با آرم شکل گرفت. 
اینک پس از سالها »استاد منوچهر مظفری« طرح 
معــروف بــه»آرم«را با کیفییت باالتر بــا بهره گیری 
از اصیــل ترین آمــوزه های قایل کرماین شــخصا 
بازآفریین کرده اســت این باز آفریین با تغییرایت در 
رنگ بندی و استفاده از»گره تک« و شعری از حافظ 
که در حاشیه کار شــده اثر را در کنار حفظ تمایم 
فاکتورهای اصالت, جذاب ترو منحصر به فرد کرده 
است. این فرش » 120جفت« یا به تعبیری»60رج« 

با بیش از 3 میلیون گره بافته شده است. 
طرح آرم توســط استاد مظفری در یک جفت کامال 
شبیه به هم بافته شده است و با نکایت که در بردارد 
به راسیت ییک از فرشهای کلکسیوین ایران است. 

                           روحش شاد و يادش گرایم باد    
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هنر در زندگی

در ادامه مبحث فنگ شویی از شماره های قبل ،در این شماره بخوانید:
                             

عنصر سال تولد) باگوا( و چگونگی  محاسبه آن و تاثیر آن در فنگ شویی

در شــماره های قبل  بسیار در مورد فنگ 
شویی در دکوراسیون خواندید و نمادهای 
انرژی بخش فنگ شویی را برریس کردیم. 
اما به طور کیل این مبحث یم تواند بسیار 
گســترده و پیچیده باشــد، بــه طوری که 
صبحت کردن درمورد آن همیشــه جذاب 
اســت. یــیک از این موضوعــات جذاب، 
عناصر مربــوط به تولد هر فــرد در فنگ 
شویی است. من در این مطلب یم خواهم 
ابتدا به شما بیاموزم که چگونه عنصر سال 
تولد خود را حساب کرده و سپس چگونه 
از آن برای دکوراسیون منزل و محل کارتان 

استفاده نمائید. 
مرحله اول:برای ترســیم  نقشه باگوا یک 

نقشه خانه ترسیم کنید.
به منظور فراهم کردن مقدمات تطبیق خانه 
یا دفترکارتان با نقشــه فنگ شویی باگوا، 

طرحی از خانه خود رسم کنید.
اطمینان حاصل کنید که محل در ورودی را 
عالمت گذاری کنید زیرا دِر ورودی جهت 
های نقشــه ی باگوا در خانــه را معین یم 

کند.

این طرح همه چیزهایی که زیر سقف قرار 
دارد یا بخیش از ســاختمان اســت را در 
بر یم گیرد و یم تواند شــامل یک گاراژ، 
ایوان، حیاط پشیت یا هر چیز دیگری باشد 
که ممکن است به خانه شما متصل شود.

اطمینان حاصل کنید که خانه تان را دقیقا به 
همان صوریت که هست، Z شکل، Tشکل، 
U شکل، L شکل، چه مربع، مستطیل، گرد 
و یا هر شکل دیگر، روی کاغذ ترسیم کنید.
در طرح خود، هر پنجره برجســته، بخش 
های الحاقی معماری و هر گونه بریدیگ یا 

ریزه کاری ظاهری را بگنجانید.
اگر در یک خانه دوطبقه زندیگ یم کنید که
ایــن شــامل زیرزمیــن و اتاق هــای زیر 
شیرواین که به اندازه ی عبور و مرور یک 
نفر جا دارندنیز یم شــود ، درصوریت که 
از این حد تنگ تر باشــند، رسمشان الزم 
نیســت و اگر از هریــک از این بخش ها 
اســتفاده نیم کنید، نیازی به فنگ شویی 

نیست.
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نباید فکر کنید که تمام طبقات باید همزمان فنگ 
شویی شوند.

با طبقه اول شروع کنید و وقیت که تکمیل شد به 
سراغ طبقه های دیگر بروید.

طبقــه اول مهــم ترین طبقه اســت، زیرا معموال 
بیشترین فعالیت ها در آن انجام یم شود.

همچنین جایی است که انرژی چی / یک از طریق 
درهای ورودی به خانه وارد یم شود و پس از آن، 

در خانه جریان یم یابد.
بنابراین اول روی طبقه اول تمرکز کنید.

رسم نقشه فنگ شویی باگوا
برای رسم نقشه فنگ شــویی باگوا از کاغذی با 
همان ابعادی اســتفاده کنید که طرح خانه را روی 
آن کشیدید و همان مقیاس ها را نیز به کار ببرید.
نقشــه را به صورت مربع یا مستطییل رسم کنید، 

هر کدام که به شکل خانه نزدیک تر باشد.
نقشــه فنگ شــویی باگوا در واقع شکیل هشت 
وجهی است،با این حال به شکل مربع یا مستطیل 
تبدیل یم شود، هر کدام که بیشتر شبیه به طرح 
خانه است.اینگونه کار با آن ساده تر خواهد بود.
 با اســتفاده از خط کش، 9 بخش مساوی را جدا 
کنید و بخش ها را به ترتیب عنوان گذاری کنید.) 

مانند نقشه ای که ارائه شده(

ســاده ترین خانه هــا برای انجام ایــن فرایند به 
شــکل مربع یا مستطیل هستند، زیرا هیچ گوشه 
ی از دســت رفته ی ندارند، اما بسیاری از خانه 
ها دقیقا جزء هیچ کدام از این شــکل ها نیستند و 

گوشه هایی دارند که باید روی آنها کار شود.
حاال باید تعیین کنید وقیت که طرح خانه بر نقشه 
ی باگوا منطبق شــده اســت ، درب ورودی باید 

کجا قرار بگیرد.
دو روش مختلف برای تشخیص اینکه نقشه فنگ 
شــویی باگوا را در چه جهیت با نقطــه خانه تراز 

کنید، وجود دارد.
هر دوی این راهها با تطبیق درست درب ورودی 
در ارتباط اســت، زیرا در ورودی جایی است که 
انرژی چی وارد خانه یم شود و به عنوان "دهان" 

هر خانه در نظر گرفته یم شود..
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محاسبه عدد کوا در دانش فنگ شویی

مرحله دوم:
دو رقم آخر سال تولد را آن قدر با هم جمع 
یم کنیم تا به یک عدد یک رقیم برســیم. 

سپس طبق رابطه زیر عمل یم کنیم:
• عدد کوا برای مردان : عدد تک رقیم به 

دست آمده _ 10
• عــدد کوا برای زنــان : عدد تک رقیم به 

دست آمده + 5
• اســتثنا : در صوریت که عدد به دســت 
آمده 5 بود، برای زنان عدد 8 و برای مردان 
عــدد 2 را به عنوان عدد کــوا در نظر یم 
گیریم. این کار به این دلیل است که اعداد 
2،5 و 8 در فنگ شــویی مربوط به عنصر 
خاک هستند اما عدد 5 مربوط به هیچ یک 
از جهات هشت گانه جغرافیایی نیم شود.

عناصر مربوط به افراد در فنگ شویی به 
سه دسته زیر تقسیم یم شوند:

عنصر سال 
)برگرفته از ســال تولد که بین زن و مرد 

مشترک است(
عنصر شخصی

)عدد کــوا، برگرفته از ســال، روز و ماه 
تولد که بین زن و مرد متفاوت است(

عنصر اکتسابی
)برگرفته از شرایط خانوادیگ، محیطی و 

شخصییت(
در ایــن مطلــب تمرکز خــود را بر روی 
عنصــر دوم یعــین عنصر شــخیص یم 
گذاریم چراکه در فنگ شویی از اهمیت 

ویژه ای برخوردار یم باشد.
 بدســت آوردن عدد این عنصر که "عدد 
کوا" نامیده یم شود در دو مرحله انجام 

یم پذیرد:

مرحله اول :
تاریخ تولد را به میالدی حساب یم کنیم:
متولدین از 1 فروردین تا 11 دی : ســال 

هجری شمی + 621 = سال میالدی
متولدین از 11 دی تا آخر اسفند : سال 

هجری شمی + 622 = سال میالدی
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مثال به دست آوردن عدد کوا
مرد متولد 21 آبان 1361

طبــق مراحل گفته چون 21 آبان قبل 
از 11 دی ماه اســت پــس برای به 
دســت آوردن سال میالدی 1361 + 
621 = 1982 و در مرحلــه بعــد دو 
رقم آخر ســال تولــد )82( را با هم 
جمــع یم کنیم و ایــن کار را تا جایی 
ادامــه یم دهیم که بــه یک عدد تک 
رقیم یعین 1 )8+2=10 ، 1+0=1 ( 
برسیم. در آخر عدد کوا 1 را از عدد 
10 کم یم کنیم که حاصل 9 اســت. 
اگر بازهم حاصل عدد دورقیم بود با 
هم جمع میکنیم تــا به یک عدد تک 
رقیم برســیم. با توجه به تصویر باال 
یم توانیــد مشــاهده کنید که عنصر 

تولد شما چه عددی خواهد بود.
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عنصر فلز در فنگ شویی

اعداد این عنصر 6 و 7 هســتند. در میان رنگ 
ها نیز ســفید، خاکســتری و نقره ای نمادی 
از این عنصر محســوب یم شوند. از جهات 
جغرافیــایی هم غــرب و شــمال غرب محل 
قرارگیری آن خواهند بود. اگر عنصر شما فلز 
است و یم خواهید در دکوراسیون خود از آن 
اســتفاده نمایید، یم توانید انواع دکوری های 
فلــزی را انتخاب و بــه کار ببرید. درمورد این 
فلز به چرخه مخرب آن توجه داشــته باشید. 
به عنواون مثال اگر در بخش غرب خانه ) که 
با توجه به جهت جغرافیایی تحت تاثیر عنصر 
فلز است ( یک شومینه ) که تحت تاثیر عنصر 
اتش است ( قرار داشــته باشد، بدلیل تضاد 
میان عناصر فلــز و آتش چرخه مخرب ایجاد 
یم شــود بنابراین بایــد از عنصر مابین آن ها 

یعین خاک استفاده نمائید. 



15

عنصر آب در فنگ شویی
اگر عدد به دســت آمده برای شــما 1 
باشد عنصر وجودی تان آب خواهد بود. 
آیب و سیاه نماد این عنصر هستند که در 
جهت جغرافیایی شــمال قرار یم گیرند. 
در مورد این عنصر هم چرخه مخرب را 
حتمــا در نظر بگیرید. به این صورت که 
اگر به عنوان مثال در آشپزخانه ای میان 
گاز )تحت عنصر آتش( و ســینک ظرف 
شویی )تحت عنصر آب( فاصله ای وجود 
نداشته باشــد چرخه ای مخرب ایجاد 
خواهد شــد. با توجه بــه این که عنصر 
هماننگ کننده بین آن ها چوب اســت، 
یم توانید از نمادهــای این عنصر بهره 
ببریــد. آینه، حوض، فــواره، آکواریوم، 
سینک ظرفشویی و دستشویی از جمله 
کاربردهــای آن عنصر در دکوراســیون 

داخیل هستند.

   

   یخچال فریزر

ماشین ظرفشویی 

   

   سینک ظرفشویی 

   

    گاز و فر آشپزی

      چیدمان آشپزخانه 
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عنصر آتش در فنگ شویی
این عنصر به رنگ های قرمز و نارنجی 
و با عدد 9 شــناخته شــده و در جهت 
جغرافیایی جنوب قرار یم گیرد. شمع، 
شــومینه، بخــاری و گاز نمونــه هایی 
از کاربــرد این عنصر در دکوراســیون 
هستند. در تضاد آب و آتش در چرخه 
مخرب این عنصر از چوب و برای تضاد 
آتــش و فلز از نمادها، رنگ های عنصر 

خاک استفاده یم شود.
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عنصر چوب در فنگ شویی

اعداد 3 و 4 برای عنصر چوب هســتند که با رنگ 
های ســبز و آیب نفیت شــناخته یم شوند. جهت 
های جغرافیایی این عنصر شــرق و جنوب شرقی 
خواهند بود. شــخصیت هایی بــا عنصر وجودی 
چــوب از عناصر مختلف چــویب، کاغذی، گیاهان 
و هــر آن چیزی کــه از چوب خلق یم شــود در 
دکوراسیون اســتفاده یم کنند. در چرخه مخرب 
این عنصر، بین چوب و فلز عنصر آب، و بین چوب 

و خاک از المان های عنصر آتش کمک بگیرید. 

عنصر خاک در فنگ شویی
اعداد شانس باقی مانده یعین 2، 5 و 8 در جهات جغرافیایی شمال غریب و جنوب شرقی مربوط به 
عنصر خاک هستند. اجسام سنیگ، سفایل و سرامییک و تمام لوازم دکوری مرمری و سنیگ مثل 
چیین  ها، گلدان  ها و کوزه  ها زیر مجموعه این عنصر در دکوراسیون محسوب یم شوند. اگر یم 
خواهید از رنگ های این عنصر استفاده نمایید زرد و قهوه ای را امتحان کنید. در چرخه مخرب این 
عنصر برای تضاد چوب و خاک از عنصر آتش و برای تضاد خاک و آب از عنصر فلز کمک بگیرید.
                                                                                                                               
                                                                                                                                پایان
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علیرضــا قاســم خــان متولدســال  
1342 در تهران اســت و در ســال 
1371 لیسانس کارگرداین هنر را از 
دانشگاه هنر گرفت و فوق لیسانس 
خــود را در ســال 1373 از همــان 
دانشــگاه در رشــته پژوهــش هنر 
دریافت کرد. و در ســال 1372 یک 
دوره خبرنگاری را گذراند و در ضمن 
زیان فرانسه را نیز در دانشگاه قطب 
راوندی در سال 1380 گذراند. و در 
سال 1395 موفق به دریافت درجه 
1 هنری معــادل دکترا از وزارت هنر 
و فرهنگ اســالیم شد. مستندساز 
و تهیه کننده ای است که در کارنامه 
خود ساخت فیلم های مستند "سیاه 
گالش"، "مفهــوم بــاغ در مینیاتــور 
پر  گمشــده"،"آواز  ایران"، "نواهای 
جبرئیل" و "درخت سخنگو" را دارد.

معرفی یک هنرمند 

علیرضا قاسم خان 
مستند ساز و تهیه کننده 

 

 درفیلم مستند "درخت سخنگو"  پژوهیش بر بافته 
های ایراین او الگوبرداری از طبیعت را مورد واکاوی 
قــرار داده اســت. موضوع این فیلــم نقش درخت 
ســخن گویی است که آخرین بافته از این نوع فرش 
اســت که متعلق به 120 ســال پیش است. درخت 
سخن گو برگرفته از افسانه ها و اساطیر قدییم است 

که در متون کهن از آن نام برده شده است.

معرفی هنرمند
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 درخــت در فرهنگ ایــراین و همچنین در 
فرهنگ اســالیم و البته دیگر ادیان مقدس 
است و به طور مشخص در دیگر ادیان نیز 
یم توان به ماجرای تجیل نور خداوند متعال 
بر درخت در مقابل حضرت مویس اشــاره 
کرد. در آیین های باســتاین و در ایران کهن 
نیز درخت ســخنگو که از آن با نام درخت 
»واق« یافت شــده، مورد احتــرام بوده و 
ریشــه تصاویــر نقش های بســته بر فرش 
ایراین، این درخت مقدس افسانه ای است. 
واق در لغــت بــه معناي درختي اســت که 
صبــاح، بهار و شــام، خزان کنــد؛ و بعضي 
بيشــه و جنگلي را گفته اند کــه آن درخت 
در آنجاســت، وگويند ثمر و بار آن درخت 
به صورت آدمي و حيوانات ديگر باشــد. و 
گويند درآنجا کوهي است معدن طال و نقره 
و بوزينگان در آنجا بســيار باشند و آن را " 

واق واق" یا واقواق هم گویند.
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نقشمايه درخت سخنگو يا درخت واق واق، 
که در داســتان ها و افســانه های سرزمین 

های   
گوناگون ريشه دارد، به اشکال مختلفي بر 

آثار هنري نمايان شده است. 
اين نقش سرچشمه پيدايش نقوش تزييني 
واق است که ترکيبي از سر جانداران طبيعي 
يا تخيلي با ساقه ها و گل هاي هاي اسليمي 
و ختايي است و به عنوان يکي از نقش مايه 
های اصلي قالي بافي ايران مطرح مي شود 
و در طــرح هاي مختلفي چون لچک ترنج و 

درختي جلوه گر مي شود. 
ايــن نقوش گونه هاي تحــول يافته درخت 
ســخنگو و درخت واق هســتند که به طور 
کلي به چهار گونه بر فرش هاي  قرون دهم 

تا سيزدهم هجري قابل مشاهده اند.

ازآنجاکه تعدادي از طراحان مينياتور بزرگ 
آن زمان در طراحي قالي نيز دست داشته يا 
مؤثر بوده اند )مانند بهزاد و سلطان محمد(، 
مي توان ســبک کار ايشان را در قالي هايي 
که از اين عصر به ما رســيده هم در تحول 
وهم در تنوع طرح هاي اين دوره مشــاهده 
نمود .) بســياري از ايــن قالي ها در کارگاه 
هاي بافندگي آن دوره که اکثرًا در کاشــان، 

اصفهان، کرمان، تبريز و جوشقان بوده .
 از بين زيباترين قالي هاي ابريشــمي، قالي 
هاي متعلق به کاشان که محصول جديدند، 
بيشترشان مزين به نقوش وتصاوير انسان 
يا حيوان هســتند. »در اين قالــي ها اکثرًا 
تصوير پرنــدگان، چارپايان، گياهان، درخت 
زندگي، ســوارکاران، صحنه هايي از شکار، 
شــکل موجودات اسطورهاي يا افسانه اي 
مثل اژدهاي پرنده و درخت ســخنگو ديده 

مي شود. 
 نوع ديگري از نقوش واق با ســر انســان 
و حيــوان به صورت تنــة کامل درخت واق 
واق و در قالب طرح درختي بر زمينة فرش 
ها مي نشــيند. نمونه اي از آن را مي توان 
در طرح فرشــي از هريس که اغلب فرش 
هاي آن ذهني باف است مشاهده کرد روي 
زمينة رنگ کرم اين فــرش با طرح درختي، 

نقــش درخــت واق واق با ســرهاي حيوانات 
گوناگون و رنگ.هاي مختلف بافته شده است. 
در اين فرش، نقش واق به صورت چهار خوشة 
حيواني مشاهده مي شود که در انتهاي هريک 
از سر شــاخه هاي اين درخت و درکنار گل ها 
و برگ ها به شــکل ســر حيوانــات گوناگوني 
چون گرگ، شتر، گربه، پلنگ و سر يک انسان 
قرار دارد. در سمت راست فرش نيز جانوري 

تخيلي با ترکيب سر يک 
سگ و بدني جانورگونه 
به چشم مي خورد. اين 
نمونه از فرش را بايد از 
گونه هايي دانســت که 
درخت سخنگو يا درخت 
واق را به صورت طبيعي 
و  حيواني  بــا ســرهاي 
انساني نشان مي دهند.

در طــرح و نقش درخیت 
، درخت نقش محوری و 
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اصیــل را دارد. درخیت که در این نوع از طرح و نقش به کاربرده 
یم شــود در یک نوع و اندازه نیست بلکه در انواع و اندازه های 
مختلف وجــود دارد ، برخی در متن به عنــوان طرح اصیل بکار 
برده یم شود و برخی دیگر نیز در حاشیه  و در نقش مکمل برای 

فرش طرح های اصیل ظاهــر یم گردد. گاهی هم درخت متن 
را احاطه یم کند.

طرح درخیت در برخی از مواقع شــاخه ، برگ و میوه 
دارد و در برخی موارد نیز فاقد میوه اســت. گاهی 
شاهد حضور درخت در داخل گلدان هستیم و در 
بعــی طرح ها نیز گلدان وجود ندارد. طرح هایی 
که بصورت درخیت طراحی یم شوند در بعی از 
مواقع ممکن است که شامل یک درخت باشد 
و گاهی هم ممکن اســت که چند درخت در 
کنار هم قرار بگیرند. از درختان و نقشه های 
متداویل کــه در این طرح مورد اســتفاده 
قرار یم گیرند یم توانیم به درخت ســرو ، 
درخت کاج ، درخت بید و مجنون و سایر 
درختــاین که گل و میــوه و برگ دارند 

اشاره داشته باشیم.
هرکــدام از درختاین کــه در طراحی 
به کاربرده یم شــوند بیانگر نمادی 
خاص است. اگر در طرح ، درخت 
سرو به کاربرده شود نشانگر بلند 
قامیت و ایســتادیگ است ، بید 
مجنون نشانه ســر در گریبان 
فرو بــردن و مقصود از درخت  
گردو نیز طول عمر زیاد است.

 در این فیلم آقای قاســم خان به ويژگي 
هاي ســاختاري گونه هاي نقوش واق، و 
دسته بندي و آناليز خطي نقوش مشترک 
و داســتانها و افسانه های ساخته شده 
ای که نســل به نســل گفته شده و  در 
اکثر فرش ها بافته شده است ، پرداخته 
که  بعی از موتیف های آن شــامل سر 
انسان، اژدها و ديو ميشود. آنچه در این 
فیلم  دیده مي شــود اين است که سر 
ديو همــواره از نماي تمــام رخ و به دو 
گونه انســاني و حيواني قابل مشــاهده 
است و سر انسان از دو نما و بيشتر به 
شکل طبيعي ترسيم شــده و سر اژدها 

نيــز از دو نما و اغلب به صورت ترکيب 
سر موجوداتي چون مار و تمساح است. 
و دیگر اینکه همــواره درخت در تمایم 
این نفایش ها و طرح ها و بافتها مشترک 
و جدایی ناپذیــرد بوده و اینکه بصورت 
مقدیس از آن یاد شــده و همیشــه در 
محوریت طرح و نقش و بافت قرار گرفته 
است . این فیلم مستند به برخی از طرح 
های خیایل و انتزاعی فرش ها و قایل های 

قدییم ایران یم پردازد.
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در شــماره 5 مجلــه کارپــت پــالس که 
مصادف با شب یلدای سال گذشته بود 
به  آداب و رســوم شــب یلــدا در ایران 
مفصل پرداختیم و امسال با آمدن یلدایی 
دیگــر به  آداب و رســوم شــب یلدا در 
جهان یم نشینیم و یم خوانیم که یلدا در 

جهان از کجا شروع شد؟

گذشتگان با ابزارهای ساده نجویم خود 
فهمیده بودند در طول ســال، در اولین 
روز تابســتان خورشــید بیشترین مدت 
حضور در آسمان را دارد و بر عکس؛ در 
اولین روز زمســتان خورشید در کمترین 
زمان ممکن در آســمان یم  درخشد. این 
دو روز را به ترتیب »انقالب تابســتاین« 
و »انقــالب زمســتاین« یم نامنــد که از 
قدیم بنا بر اعتقادات گذشــتگان، مقدس 
و قابل توجه بوده اســت. در بسیاری از 
فرهنگ هــا مانند ما طوالین ترین شــب 

سال را جشن یم گیرند.
نیم دانیم تقدس بلندترین شــب سال از 
چه زماین برای گذشــتگان معنادار شده 
اما از مراســم یلدا آنقــدر در تمدن هایی 
مانند مصر باســتان با اهمیــت بوده که 
حیت مــردم برای نزدیک شــدن به ماه و 
خورشید، بناهای سنیگ بلند یم ساختند 
و در آخریــن روز پاییــز و اولیــن روز 
زمســتان، قرباین یم کردند. عــده ای از 
مسیحیان سرتاســر جهان تا قرن چهارم 
میالدی، آخرین شب پاییز و روز نخست 
دی ماه )21 دســامبر( را به عنوان تولد 
عیی مســیح جشن یم گرفتند اما بر اثر 
یک اشــتباه عجیب از سوی مورخان در 
شمارش سال های کبیسه از قرن چهارم 
میالدی به بعد روز 25 دســامبر به عنوان 
روز تولد عیی مسیح جشن گرفته شد.

آداب      و     رسوم شب         یلدا    رد جهان
دانستنی ها
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بابانوئل در آداب و رسوم شب یلدا
برخی افســانه ها حایک از آن اســت که 
حکمــت بابانوئل هم از شــب یلدا آمده 
است. در بلندترین شــب سال بابانوئل  
عالم فوقاین صعــود یم کرده و با هدایای 
ماورایی باز یم گشــته اســت کــه بعدها 
مــردم هرچه آرزو داشــتند را از بابانوئل 

یم خواستند. 

شب یلدا در کشورهای اسکاندیناوی
در کشورهای اسکاندیناوی شامل سوئد، 
دانمارک و نروژ ، با آغاز زمســتان، جشن 
سنت لوسیا برپا یم شود. آداب و رسوم 
یلدا در کشورهای اســکاندیناوی به این 
شــکل است که زنان جوان پیراهن سفید 
یم پوشــند؛ تاجی با برگ ســبز به ســر 
یم گذارنــد که دورتا دورش با شــمع های 
بلنــد ســفید تزیین شــده. فلســفه این 
شمع ها، روشن شدن راه تاریک زمستان 

است.
شب یلدا در  چین

چیین  خانواده های   
در شــب یلدا دور 
هم جمع یم شــوند 
برنجــی  کوفتــه  و 
یم خورند و معتقدند 
این جشــن  تقدس 
به شب های  را  نور 
زمســتان  تاریــک 

یم اندازد.
شب یلدا در کره

در کــره جنــویب کوفتــه برنجــی و لوبیا 
برای شب یلدا ســرو یم شود؛ همچنین 
کره ای هــا مایع مخصــویص را در اطراف 
منزل یم پاشند تا ارواح خبیث و نیروهای 

شر را دفع کنند.
شب یلدا در ژاپن

ژاپین طبق معمول که مراقب ســالمیت و 
طول عمرشان هستنند در آداب و رسوم 
شب یلدا هم به ســالمیت یم اندیشند و 
در یلــدا،  برای دفــع نیروهای اهریمین و 
پیشگیری از سرماخوردیگ، حمام مرکبات 

یم گیرند.
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شب یلدا در انگلستان

انگلیی ها معتقدند اگر در شــب یلدا روی سنگ های 
اســتون هنج راه برود برای آنها اتفاقات معجزه آمیزی 
رخ یم دهــد که البته این یک رســم خرافایت قدییم 
اســت و امروزه  جنبه سرگریم دارد. استون هنج در 
جنوب انگلستان، ییک از بناهای بزرگ سنیگ است 
که توسط مردم باستان در اروپا ساخته شده  است. 
ســازندگان اســتون هنج، از ســال 3100 پیش از 
میالد، ســنگ های این بنا را به شکل چند دایره تو 
در تو، در مکان فعیل آن کار گذاشتند. احتماًال از 

این دایره های سنیگ برای مشاهده حرکات خورشید، 
ماه و ســتارگان که در آن زمان طی مراسم مذهیب مورد 

پرستش قرار یم گرفتند، استفاده یم شده  است.

شب یلدا در کانادا
شب یلدا در کانادا فستیوایل برپا یم شود 
که طــی آن باید فانوس درســت کنند و 
در شــهر راهپیمایی کنند. در بخش هایی 
از شــهر هم مازهای گردی با 600 شمع 
درست یم شــود و مردم باید راه خود را 
در  این مازها پیدا کنند. این مراسم نمادی 
از پیدا کردن راه درســت در سخیت های 

سال جدید است.
 شب یلدا در آریزونا امریکا 

مردم بویم هــایپ در شــمال آریزونای 
امروزی  با رقص های آئیین یلدا را جشن 
یم  گیرند. در این مراســم بعد از خواندن 
دعــا، به کودکان هدیه یم دهند و رقص و 

آواز هم به پا یم شود.

شب یلدا در روسیه
در قــرن 12 قوم های روســیه الهه 
مادر زمستان را یم پرستیدند و برای 
او در شــب یلدا قربــاین یم کردند. 
البته قرباین کردن در روسیه به معین 
خون ریختن نیست. به عباریت مثل 
نــذری دادن، مردم غذاهای ســاده 
پخش یم کنند از جمله:  عسل، نان و 
پنیر. به عالوه شیریین هایی به شکل 
گوزن سفید نیز برای خوش شانی 
در قالــب هدیه بــه دیگــران داده 
یم شــد امروزه عالوه بر این رسوم 
خیابان هــا هم چراغاین یم شــود و 
مــردم کلوچه های کوچــیک به هم 

هدیه یم دهند.
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شب یلدا در گواتماال
در گواتماال آداب و رسوم شب یلدا به صورت 
پوشــیدن لباس هــای رنیگ، پریــدن از آتش و 
رقیص خطرنــاک در ارتفاع زیاد اســت که در 

پایان از ارتفاعی بلند یم پرند.
شب یلدا در پاکستان

پاکســتاین ها از دیرباز یلــدا را با دعا و نیایش 
یم گذراننــد. مــردان در این شــب بــه حمام 
زمســتاین یم روند اما حمام این شب با حمام 
های معمویل فرق دارد! این حمام باید ایستاده 
باشــد و از صبح تا بعدازظهر آخرین روز پاییز 
انجام شود. اما نکته جالب این حمام این است 
که مردان حتما باید در هنگایم که روی سرشان 
آب یم ریزنــد یک تکه نان هم در دستشــان 
باشد. بعد از حمام جشن شروع یم شود، این 
جشن که با آتش بازی همراه است با یک شام 

خوشمزه شکمچه بز ادامه پیدا یم کند. 
شب یلدا در افغانستان

در افغانســتان هم جشن یلدا تقربیا مثل ایران 
است؛ مردم سفره مخصوص یلدا یم چینند و 
آن را پر از میوه و آجیل های خوشمزه یم کنند. 
دو میوه اصیل ســفره انار و هندوانه ســت که 
سرخی آن ها نمادی از سرخی خورشید است. 
مردم حتما این شب را در کنار بزرگان خانواده 

یم گذرانند و دورهیم های شادی دارند.
شب یلدا در تاجیکستان

یلدای ایراین با قدمت 7 هزار ســاله اش در کشورهای 
آســایی میانه مثل تاجیکســتان هم برگزار یم شود. در 
کشور فاریس زبان تاجیکستان مردم یلدا را با جمع شدن 
دور ســفره  با انار، هندوانــه، آجیل و تنقالت برگزار یم 
کنند. دیگر مراســم این شــب پختن نان شیریین های 
خوشــمزه است که به شــکل موجودات زنده هستند. 
تعدادی از مردم  قدییم در روستاها در این شب جدار 
پنجره ها را با پوستین پر یم کنند، از سقف چرم آویزان 
یم کنند و به محوطه حیاط گندم یم پاشند. آن ها در این 
شــب فال یم گیرند تا اتفاقات سال آینده را پیشگویی 

کنند.
شب یلدا در هند

هند ییک از کشورهایی اســت که در آغاز زمستان یک 
جشــن بزرگ برپا یم کند. اسم جشــن معروف هندی 
در شــروع زمستان، دیوایل اســت. دیوایل در هند یک 
جشن پنج روزه است که در تمایم هند برگزار یم شود 
و قدمیت چند هزارساله دارد که مردم در طول این چند 
شبانه روز کوچه ها و خیابان هایشان را با چراغ و فانوس 
تزیین یم کنند، به شادی یم پردازند، دعا یم خوانند و به 

خانه های یکدیگر یم روند.
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استودیو  طراحی و برندسازی  سپنج

"سپنج" خدمات یکپارچه ی خود را با توجه به نیاز مشتریان، از 
سازمان های کوچک و متوسط تا بزرگ به اثر گذار ترین شکل 

ممکن ارایه می دهد که شامل موارد زیر است:

-  تدوین استراتژی بازاریابی
-  بخش بندی بازار و تعیین موقعیت کسب وکار و هدف گذاری

- برند سازی و طراحی المان  های برند
- تدوین واجرای استراتژی پیام 

- -طراحی و تدوین محتوا و متن تبلیغاتی
- طراحی کمپین های خالقانه بر اساس استراتژی تعیین شده

- هویت سازی یکپارچه برای مشتریان بر اساس استراتژی
- دیجیتال مارکتینک

- توسعه ی برند در شبکه های اجتماعی
-طراحی گرافیــک تجاری، طراحی ســایت و تهیه و تولید 

مستندهای تبلیغاتی

sepanjstudio               09126935291
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شــرکت پنتون به عنوان تعیین کننده 
غیررسیم سال شهرت جهاین دارد و

 از ســال 2000 به بعد هر سال رنگ 
خــایص را به  عنــوان »رنگ ســال« 

معرفی یم کند.
با توجه به شــرایط پیچیــده دنیا دو 
رنــگ بــه عنــوان رنگ ســال 2021 
انتخاب شــدند، خاکســتری نهایی و 
خنیث )Ultimate Gray ( و زرد روشــن) 

)Illuminating
کارشناســان کمپاین پنتون رنگ زرد 
را بــه خاطــر داشــتن و القای حس 
قــدرت، انرژی، مثبت بــودن، آفتاب 
و خاکســتری را به خاطر ســایه های 
روح انگیــز، الهام بخیش و تالش برای 
نشــاط انتخاب کرده اند. آنها معتقدند 
ترکیب این دو رنگ پیایم حاوی قدرت 

و امید را القا یم کند.
شرکت رنگ پنتون )Pantone( در شهر 
کارلستات نیوجریس آمریکا قرار دارد 
و به مرور زمان با توجه به برندسازی 
قوی این شــرکت در این زمینه، حیت 
بســیاری از بزرگان دنیای مد و فشن 

مجبور  نیــز 
از  تابعیت  به 
هســتند؛  آن 
عموم  چراکه 
تمایل  مردم 
به استفاده از 
انتخایب  رنگ 
این شــرکت 

را دارند.

گرد آوری : مریم طاهری

رنگ سال
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ویژگی های رنگ زرد

گ زرد ییک از رنگهای گرم و جز رنگهای 
رن

اصیل محسوب یم شــود، از نظر طیفی، 

رنگ زرد میان نارنجی و سبزاســت. این 

رنگ در بیشتر فرهنگ ها نمایانگر دانش 

ین، آفتاب، 
و معرفت و نشانه ی شور جوا

ت. زرد در طیف های 
شــادی و گرما اســ

مختلف شــناخته شده اســت که از آن 

ن، زرد 
 زرد روشــ

گ زرد تیره،
جملــه رنــ

لیمویی است هر کدام یک نماد خاص و 

گ زرد لیمویی 
متفاویت برای خود دارد، رن

که رنگ سال است، نماد شور و اشتیاق 

برای زندیگ است.

معرفــی رنــگ ســال در مــد، طراحی 
پوشــاک، مبلمان خانیگ، لوازم جانیب، 
بســته بندی و طراحی صنعــیت اهمیت 
زیادی دارد و گزینش رنگ زرد و طویس 

پیایم از قدرت و امید را یم دهد
لوری پرسمن، معاون موسسه پنتون

 گفت: »این رنگ ترکییب است که بیانگر 
انعطاف پذیری، امید بــه زندیگ پس از 
سخیت و خوش بیین و امید است که ما 

به آن نیاز داریم
یم توان هدف و وظیفه ساالنه مؤسسه 
رنــگ پنتــون را پیش بیین رنــیگ که به 
بهترین وجه سال آینده را منعکس یم کند، 
عنوان کرد، به عبارت دیگر اگرچه پنتون 
به دلیل پیش بیین و تعیین رنگ شناخته 
شــده اســت، اما گزینش رنگ بر پایه 
داده ها انجام نیم شود، بلکه با توجه به 
"ما به دنبال چه هســتیم؟ به چه چیزی 
نیاز داریم؟ و ویژیگ های روانشــناخیت 
آن رنگ چیست که یم تواند آنچه را که 

به دنبال آن هستیم به ما ارائه دهد؟.
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ویژگی های رنگ خاکستری

خاکســتری به هرگونه طیــف از رنگ های میان 
سیاه و ســفید گفته یم شــود، نقره ای، طویس، 
خاکستری روشن و تیره، دودی، سریب و سریب 
تیره طیف های مختلف رنگ خاکستری محسوب 
یم شوند. رنگ خاکستری نماد اعتماد و اطمینان، 
یب طرفی، عقل و هوش، آرامش، سازش، آرامش، 
صرفه جویی، استقالل و رسمیت و گاه افسردیگ 

است.

رنگ سال های مختلف

-رنگ ســال cerulean  2000 رنیگ بین نییل و آیب 
آسماین؛ همان آیب نیلگون

   مشابه رنگ گل رز رنگ سال 2001 
fuchsia rose انتخاب شد fuchsia گیل است که در 
زبان فاریس به گل گوشــواره ای معروف است و 

رنگ آن میان قرمز و صوریت است
-رنگ سال Ultra Red:2002 قرمز واقعی
-رنگ سال Blue Sky:2003 آیب آسماین

-رنگ سال Tiger lily :2004نارنجی هیپنوتیزم شده
-رنگ سال 2005: آیب فیروزه ای.

-رنگ ســال 2006: رنیگ میان ســفید و نقره ای 
دلیل ایــن انتخاب حیواین به نام ســکه دریایی 
sand dollar بود، این حیوان از شاخه خارپوستان 

و به صورت پهن و صفحه ای شکل هستند.
-رنگ ســال 2007: تندترین رنــگ در میان این 
ســال ها، شــرکت پنتون در این سال رنگ قرمز 

تند را که از فلفل قرمز گرفته بود انتخاب کرد.
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اولین باری که موسســه پنتون رنگ سال را اعالم کرد 
یعین 22 سال پیش تا به امسال این دومین باری است 
که دو رنگ به عنوان رنگ سال معرفی شده اند رنگ اول 
رنگ مالیم و ســایه مانند است که یادآور پایه های بتین 
و حیت ســواحل شین است و رنگ دوم یک زرد روشن 
اســت که مانند نور خورشید و یا تارت لیمو نوید حس 

خوب زندیگ است.
یک بار در ســال 2016 و اکنون برای ســال 2020 دو 

رنگ به عنوان رنگ سال معرفی شدند
 معاون موسســه پنتــون دراین بــاره یم گوید یک رنگ 
نیم توانســت معنای زماین که در آن هســتیم را یادآور 
شود در این روزگار ما نیم توانیم  به تنهایی ادامه دهیم 
و بــه همین دلیل به درک بیشــتر از همراهی و حمایت 

عاطفی همدیگر نیاز داریم.
درواقــع ترکیب این دو رنگ خاکســتری و زرد روشــن 
مانند دیدن نوری در انتهای تونل اســت شــادی بخش 

امیدوارکننده و آرام بخش.
خاکســتری اولیــن بار اســت که به عنوان رنگ ســال 
انتخاب یم شــود و همین طور دومین بار است که رنگ 

-رنگ ســال 2008: رنگ آیب انتخاب شد، تا 
سال 2008 بیشتر رنیگ هایی از طیف آیب به 

عنوان رنگ سال انتخاب شده اند.
 )mimosa( رنگ ســال 2009: رنگ میموسا-
رنیگ شــبیه بــه آب پرتقال کــه از رنگ یک 

نوشیدین بهمین نام گرفته شده. 
-رنــگ ســال Turquoise color :2010 رنــگ 
فیروزه ای به عنــوان انتخاب پنتون بود. این 
دومین بــار بود که رنگ فیــروزه ای انتخاب 

شد.
-رنگ سال Honeysuckle :2011 صوریت رنگ. 
این نام از گیاهی به همین نام یم آید که رنیگ 
شبیه به صوریت دارد، در ایران این گیاه با نام 

پیچ امین الدوله شناخته یم شود
-رنــگ ســال tangerine tango :2012 تانگــو 
نارنــیگ، تانگونارنیگ رنیگ میــان نارنجی و 

قرمز دارد.
-رنگ سال Emerald :2013باالخره از خانواده 
ســبزها؛ زمرد در این ســال به عنوان اولین 

عضو خانواده سبزها انتخاب شد.
-رنــگ ســال Purple Orchid :2014 پنتــون، 
ارکیده درخشــان را که از طیف بنفش است 

انتخاب کرد.
-رنــگ ســال Marsala :2015 بــاز هــم نام 

نوشیدین، رنیگ میان قرمز و قهوه ای
-رنگ سال Rose Quartz :2016 پنتون دو رنگ 
را برای این سال انتخاب کرد سبز و آیب کم 
رنگ و نام رز کوارتــز و آرامش بر روی آنها 

گذاشت.
-رنــگ ســال Ulrta Violet :2017 ســبزبرای 

دومین بار.
-رنگ سال Purple :2018 بنفش.

-رنگ سال Live coral :2019 مرجاین زنده
-رنگ سال Classic blue :2020 آیب کالسیک

-رنگ سال 2021: خاکستری نهایی و خنیث 
)Illuminating (و زرد روشن ) Ultimate Gray(
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نه زیاد تیره و نه چندان روشــن اســت و 

بیشتر یک خاکستری گرانییت مانند است، 

نوعی رنیگ که نشاین از ِخَرد دارد، حس 

ریشــه خاکســتری و ساخت وساز، رنگ 

خاکستری با بقیه رنگ ها سازگاری باالیی 
دارد.

اگرچه این رنگ خاکســتری تا حدی رنگ 

قابل اعتماد اســت اما بهتر اســت با یک 

رنگ دیگر کامل شود. مانند نور خورشید 

. به هرحــال این دورنگ نوید پایان ســال 

عجیِب 2021 را هم زمان با واکسیناسیون 

کــه  روزگاری  در  یم دهــد   19 کوویــد 

چشــم انتظار هستیم نور زرد نوید فردای 

بهتر را یم دهد.

زرد به عنوان رنگ سال انتخاب یم شود.
به اعالم موسسه پنتون از اول قرار نبود دو 
رنگ به عنوان رنگ سال اعالم شود اما هر 
چه بیشتر در مورد این انتخاب تصمیم گیری 
و همفکری شد بیشتر به این نتیجه رسیدند 
کــه یک رنــگ برای ســال پیــش رو کافی 
نخواهد بود البته شرایط پاندیم کرونا برای 
انتخاب رنگ ســال هم مشکالیت به وجود 
آورد درحایل که همیشــه محققان پنتون  در 
طول ســال با ســفر به مناطق مختلف دنیا 
ســعی در پژوهش در مورد ترندها دارند با 
توجه به شــرایط اســتثنایی امسال  بسیار 
این ســفرها محدود و آن ها مجبور شــدند 
ارتباطات آنالین و اتکا به اطالعات کارمندان 

محیل بسنده کنند.
شــرکت پنتن انتخاب رنگ خاکستری را با 
در نظــر گرفتن خانواده خاکســتری، رنگ 
روزگاری که در آن به ســر یم بریم، شروع 
کردنــد. درنهایــت از بین تمــام طیف های 
خاکستری، خاکستری غایئ که نوعی خنیث 
خاکســتری است برگزیده شــد این رنگ 
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"آرتیرانی" هنِر نفیس ایرانی

- شال و روسری ابریشمی نقاشی شده با دست ) باتیک(
-کراوات های نقاشی شده 

- مانتو های باتیک

تبلیغات

Persian Handmade

W W W. A R T I R A N I . C O M
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مقاله

زیلو بافی ، هنر دستباف کویر
گرد آوری : مریم طاهری
ایســنا از  گرفته  بــر  مطالبــی 

 اســتادکار زیلوباف یم گویداز سن هفت
 ســالیگ به علت عالقه ای که به زیلو بافی
 داشــتم شروع به آموختن این هنر کردم و
 حال که 65 ســال از زندگیــم یم گذرد به
 همین کار مشغول بوده و از این راه کسب

درآمد یم کنم.و
 در گذشته بازار فروش زیلو آنقدر گرم بود
 که مشتریان برای دریافت سفارشات خود
 صف یم کشــیدند و عروس داماد ها برای
 خریــد زیلو مراجعه یم کردند و رنگ های

مختلفی را سفارش یم دادند.و
 زیلو به جــز مصارف خانیگ که داشــت،
 هیئت ها و مســاجد هم از آن استقبال یم
 کردند و خیرین با نام خود در کنار زیلو، آن
 را سفارش یم دادند اما حال وضعیت زیلو
 بافی به گونه ای شده است که جوانان به

 هنــر زیلو بافی هنر دســتباف اســت که
 یادگاری از گذشــتگان است هنری که در
 کویر طرفداران بیشــتری دارد و خاستگاه
 آن در شــهر  هم جــوار اردکان یعین میبد

است.و
 زیلو نوعی زیر انداز یا کف پوش است که
 با الیافی نخی بافته شده است و به همین
 علت در برابر شــن های روان کویر طاقت
 آورده و از بیــن نیم رود. این هنر با آن که
 هنری کهن و زیباست مورد یب مهری نسل
 جوان و امروزی قرار گرفته اســت و کمتر
 کی به ســراغ این هنر رفته تا چراغ آن را

روشن نگه دارد.و
 در ابتدای بازارچه مزرعه سیف اردکان زیلو
 بافاین کمر به احیای این هنر قدییم بسته
اند و با عالقه به کار خود ادامه یم دهند.و
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 خاطــر زحمت زیاد و فنــون خاص زیلو
 بافی و درآمد پایین آن نسبت به فعالیت
 هــای دیگر حاضر به یادگیــری این هنر

ارزشمند نیستند.و
 در بافت زیلو از رنگ های خایص استفاده
 یم شود که هرکدام دوبه دو در یک زیلو
 به کار برده یم شــود، از جمله این رنگ
 هــا یم توان به قهوه ای و ســفید،  آیب
 وگیل، سبز ونارنجی، نخودی وسبز، سبز

 وگیل اشاره کرد.و
 زیلــو هــای بافته شــده  در  مســاجد 
 شهرستان اردکان، مســجد جامع عقدا،
 برخی مســاجد اصفهان، کربالی معیل و
 مســجد کوفه مورد استفاده قرار گرفته

است.و

 اســتفاده از پنیه در بافت زیلو، آن
 را بســیار خنک بــادوام و عاری از
 هرگونه حساسیت نسبت به الیاف
 مصنوعی دانست واز توجه برخی
 از افراد به این هنر ابراز خوشحایل
 کرد.یحیی صالحی وعباس سعیدی
  پنــاه از زیلو بافــان خبره و قدییم
  اردکان هستند.ایشــان معتقدند که
 بازار فروش ایــن محصول امروزه
 بسیار اندک است و بیشتر افرادی
 که به الیاف مصنوعی و فرش های
 ماشیین حساسیت دارند به سراغ
 زیلو یم آیند.تمــام نخ و ابزار الزم
 را ازشــرکت زیلوبافان میبد تهیه یم کنند
 و زیلوهــای بافته شــده را نیــز به همان
 شرکت یم فروشند چرا که آن ها توانسته
 اند بازار فــروش این محصول را پیدا کنند
 وضعیت زیلو بافی به گونه ای شده است
 کــه جوانان به خاطر زحمــت زیاد و فنون
 خاص زیلو بافی و درآمد پایین آن نســبت
 به فعالیت های دیگر حاضر به یادگیری این

هنر ارزشمند نیستند.و
 زیلــو یــیک از قدییم تریــن محصــوالت
 دستباف است و از آن به عنوان فریش کم بها
 که از نخ بافته شــده و در تابســتان ایجاد
 خنیک یم کند، استفاده یم شود. خاستگاه
 هنر زیلوبافی در اســتان یزد محیل به نام
 "بشــنیغان" در میبد بوده و از این محل به
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 مصرف کننده را به مخاطره نخواهد
 انداخت؛ در صوریت که پشــم در
بیماری هایی بروز   قایل بافی سبب 

در دستگاه تنفی خواهد شد.و
 زیلو برخالف بسیاری از فرش ها و
 زیراندازها، فاقد تنوع رنیگ است.
 معمــوال زیلوهای خانیگ نســبت
 به زیلوهای مســاجد از تنوع رنگ
 بیشــتری برخوردار هســتند و در
 رنگ های آیب، سفید، سبز، نارنجی،
 آیب و گیل بافتــه یم شــوند. علت
 اینکه اکثر مساجد و زیارتگاه های
 ایران و حیت خــارج از ایران مانند
 کربال، نجف، ســامرا
 و... بــا زیلو مفروش
همــان  یم شــوند، 
 سادیگ و یب پیراییگ
 اســت کــه مختص
و خداســت   خانــه 
 آرامــیش اســت که
 رنــگ آیب زیلوها به

 انسان یم دهد.و
 رنگ هایی که در زیلو
 اســتفاده یم شــود

 جاهای دیگر نیز انتقال یافته اســت.
 به دلیل شباهت زیاد زیلو به حصیر،
 در نقــش و بافت، یم تــوان احتمال
 داد زیلوبافــی مرحلــه تکمیــل یافته
 حصیربافی است و بافندگان آن از این
 صنعت الهــام گرفته اند. زیلو به علت
 اینکه تار و پود پنبــه ای دارد از گزند
 شــن های روان کویر مصون یم ماند؛
 در حایل که قایل های رنگارنگ پشــیم
 در برابر توفان شــن تــاب مقاومت
 نخواهنــد داشــت. در زیلوبافــی به
 علت کاربرد پنبه به عنوان عنصر اولیه
 بدون پرز در بافت، سالمیت بافنده و
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 همــیگ از گیاهان کویــری تهیه
 یم شــود. ماده اولیه ســاخت
 این رنگ ها عمومــا گیاه روناس
 برای ایجاد رنگ قرمز، نیل برای
 ایجاد رنگ آیب و پوســت گردو
 برای ایجاد رنگ قهوه ای روشن
 اســت. علــت اصیل اســتفاده
 کــردن از رنگ هــای گیاهــی در
 زیلو ثابت مانــدن رنگ زیلو به
 هنگام شست وشــو و مقاومت
در برابر اشــعه خورشید است.
 معاونت صنایع دسیت و هنرهای
 ســنیت کشــور در نظــر دارد با
 تکمیل پرونده، شهر میبد یزد را
 به عنوان شهر میل و جهاین زیلو

معرفی کند.و
 زیلــوی میبــد، صنعــیت جهاین 
 است که این روزها در نبود هیچ
 حمایت به دلسردی خانواده هایی
 که اقتصاد و معیشتشان از طریق
 بافت زیلوســت، افزوده است
 و زیلوهــای بافته شــده، بدون
 بازار فروش در َپستوی انبارهای
 قدییم خانــه ی بافنــدگان میبد

انباشته یم شود.و
 زیلوبافی، شــغیل است که اکثر
 بافندگان آن سالمندان هستند و
 کمتر جوانان به آن رغبت دارند
 اما همین صنعت، سالمنداین را
 که کمتر مورد حمایت مایل قرار
 گرفته و توان یافتن شغل را دارند،
 سر و ســامان داده و دلگریم و
 مشــغله ای برایشان شده است
 و اگــر حمایــیت از ایــن صنعت
 نشــود، روزی تمام کارگاه ها از

بین خواهد رفت .و
 علیرضا ســقایی و نیــره دهقان
 زوج میبدی زیلوباف هستند که
 با وجود سن و سال باال، اقتصاد
 زندگیشــان از طریق بافت زیلو
 تامین یم شــود. بانــوان و زنان
 خانه دار هــر روز زمــان زیادی

 را مشــغول نخ ریی بــه عنوان ییک
 از مشاغل وابســته به زیلوبافی و از
 مشــاغل مخصوص خود یم دانند و
در این امور به مردان کمک یم کنند.و
 ویل ایــن روزها با آمــدن کرونا، بازار
 زیلــو راکد شــده اســت، زن و مرد
 نشسته اند و انگیزه ای برای کار کردن
 ندارند چرا که دسترنجشان درآمدی
 برای این خانواده ندارد. زیلوها بازار
ندارند و روی هم انباشته یم شوند.وو
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 در هر کارگاهی بطور معمول یک یا دو 
 دســتگاه دار عمودی وجــود دارد . در
 بافــت هر زیلو دو نفــر با هم همکاری
 یم کنند یک نفر بعنوان استادکار و نفر
 دیگر بعنوان شاگرد. استاد زیلو باف با
 دار زیلو و شاگرد با نقش و کوبیدن نخ
 پود در ارتباط اســت. هر دستگاه زیلو

بافی از زیر تشکیل شده است.و
 

 1- اسون، در حقیقــت ستون دستگاه
 زیلو بافی اســت که قسمتهای مختلف
 دســتگاه بر روی آن قرار گرفته است.
 علم و پشــت بند و اســون مشــابه

 دســتگاه بافنــدیگ و تیر باال
 مشــابه غلطک تار و تیر

 پایین به منزله غلطک
پارچــه  پیچیــده 

دســتگاه  در 
 بافندیگ
است.و

 2- تنگ  ) دماغه(  چویب اســت سوراخ
 سوراخ که بر روی نورد قرار یم گیرد و نخ
های تار را بر روی نورد محکم یم کند.و

 تنگ دو چوب به قطر 7 تا 10 سانیت متر
 است. تنگ باالیی دستگاه به طول حدود
 2/5 تا 3 متر و تنگ پاییین حدود 1 تا 1/5
 متر اســت که در حفره های دو ســر تیر

قرار یم گیرند.و
 تنــگ باال عمــل نگهداری تارهــا و تار و 
 پودهای بافته شــده را بر عهــده دارد و
 کار را در مرحله بافت ثابت و محکم نگه
 یم دارد و در زماین که زیلو آماده پیچیده
 شــدن به نورد یا تیر پایین است، با شل
 کــردن آن فرآیند پیچیده شــدن زیلو یا
 باز شدن تارهای باالی دستگاه به راحیت

انجام یم گیرد.و
 تنگ پاییــین هم کــه کوچکتر
 است، عمل پیچیدن زیلو
 بر روی تیر پاییین را
و یم کند   تسهیل 
 ســپس هر دو
دوباره  تنگ 
 محکم
 یم شوند

دستگاه زیلو بافی
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 تــا مرحله بعد کــه احتیاج بــه پیچیدن کار
 باشــد. تنگ باالیی دارای پشت بند تنگ یا
 چوبدسیت است که از یک طرف به دیوار و
 از یک طرف به سر تنگ اتصال دارد و آن را
 محکم نگه یم دارد. گفتین است که عملکرد
 تنگ های زیلو دقیقا با عملکرد تنگ های دار
 قایل مشــابه اســت و همانند آن با طناب
 محکم یم شود. تا تیر باال و پایین بدون هیچ
 حرکــیت در جای خود ثابت باشــند و عمل

بافتن به راحیت انجام پذیرد.و
 3- شمسه، ابــزاری است که از یک طرف
 به گرت ساده و از طرف دیگر به کمانه در
 ارتباط و در تعویض گرت ســاده کمک یم

کند.و
 4- پشــت بند ، چوب هایی است که در
 پشت فین دستگاه زیلو بافی قرار یم گیرد
 و از یک طرف مهار شــده است و از طرف

دیگر شلیت را نگه یم دارد.و
 5- علم یا چنگک ، چویب اســت که برای
 جابجا کردن تارهــای متصل به گرت نقش
 بــکار یم رود و این چنــگک از یکطرف به
 پشــت بند و از طرف دیگــر بعلت کوتاهی
 طناب ، شــلیت را که به عقب کشــیده یم

شود نگه یم دارد.و
 6-شلیت، یــک مجموعه از نخ های تابیده
 شــده ای اســت که آن را مــوازی هم در
 یک ردیــف افقی به دو چوب که در طرفین
 دســتگاه )مقابل هر اسون یک عدد( عمود
 بر زمین نصب شده است بسته اند.شلیت
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اجزای شلیت از پایین به باال به ترتیب زیر است :وو
١. سفید جو
2. سیاه جو 
3. مج پایین 

4. بر مج پایین 
5. بر مج وسط ميون 

  6. مج وسط
 7. بر مج میون باال

 8. بر مج باال
9. مج باال

 10. مداخل پایین 
11. مداخل باال

12. مداخل میون 
 7- ُگرت ، مجموعه از نخ هایی است
  که یک سر آن به چله و سر دیگر آن به
 شلیت وشمســه یم بندند. دسته ای
 که به شــلیت یم بندند از دو قسمت

  تشکیل شده است.و

 دســتگاه زیلوبافی ثابت است و تا
 نخ های آن ســاییده نشده، تعویض
 نیم شود. ممکن است یک شلیت
 به طور میانگین تا 10 ســال مورد
 اســتفاده قرار گیــرد. بدین جهت
 تارهای شــلیت از نخ 15 تا 30 الی
 نمره 5 تهیه یم شــود تا استحکام
 الزم را داشته باشــد.هر چه نقش
 زیلو پیچیده تر و ظریف تر باشــد،
 به تعداد مج ها افزوده یم شــود و
 هر چه نقش ســاده تر باشد.تعداد
 مج ها کم یم شــود. هنگام سردار
 کردن زیلو، اســتادکار بر اســاس
 نقــش و تعداد مج هــای نقش که 7
 مجی یا 13 مجی باشد، روی شلیت
 مج بنــدی یم کند. عمدتا 2 دســته
 به نام ســیاه جو و ســفید جو و 3
 دسته به نام مداخل، که مربوط به
 نقش حاشیه اند، و 7 دسته دیگر که
 مربوط به نقش متن یا زمینه است
 )در نقش 7 مجی( مؤثرترین کارکرد

را در اجرای زیلو دارد.و
و
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 الف( ّگرت ســاده ، مجموعــه نخ هایی
 است که برای تفکیک تارها به چله بسته
 یم شوند و یک سر آن به شمسه وصل

 است.و
 ب( ّگرت دج یا نقش ، منظور همان نقش
  حاشیه است و منظور ازبستن ّگرت دج
 فراهم کــردن امکان جابجایی تارها برای

 نقش آفریین یم باشد.وو
 8- چاله ، گودایل مســتطیل شکل که
 طول وعرض آن متناسب با تیر پائین یم

باشد.و
 9- طناب کلی ، طنایب است که بوسیله

 آن کیل نگه
 داشــته یم شــود و به دیوار یــا باالی

دستگاه وصل یم شود.و
 10- مج ، رشته ای از شلیت مربوط به
 نقش زمینه زیلو اســت که تعداد مج در
 رابطه با نوع نقشــدار از 13 تا 70 متغیر

است.و
 11- کمانه ، برای جابه جایی تارها استفاده
 یم شــود. هر زیلــو دارای 2 تا 3 کمانه
 است که با باال و پایین کردن آن دهنه ی
 کار تغییر یم کند و موجب یم شود تا پود
 در البه الی تارها قــرار گرفته و کار بافته
 شــود. کمانه در زیلوبافی کار میل باالی
 گرت قــایل را انجام یم دهــد که هنگام
 کشــیدن پود نازک )پوپیله( آن را پایین
 یم آورند تــا دهنه کار تغییــر کند و پود
 در البه الی تارهــا قرار گیرد. در اصطالح
 محیل به این عمل دهنه ی "چپه" و دهنه

" راسته " یم گویند.و
 12- دفتین ، دفتین یا پنجه از ابزار مهم
 زیلوبافی است که در عین سادیگ ساختار
 آن قابل توجه است. طول قبضه ی دفتین
 حدود 27 ســانیت متر است و دسته ای
 چویب به طــول تقرییب 15 ســانیت متر
 دارد. دندانه ها یا شــانه های دفتین بین
 5 تا 7 عدد اســت و به طول تقرییب 20
 ســانیت متر. دندانــه اویل و آخری کیم
 مایل و به طرف داخل طراحی شــده تا
 دفتین به راحیت در کار قرار گیرد. پهنای
 دفتین حدود 7 سانیت متر و وزن آن بین
 1 تا 1/5 کیلوگرم است. نکته قابل توجه
 اینکه اگر وزن دفتین کم یا زیادتر از این

 باشــد در کیفیت بافت زیلــو مؤثر خواهد
 بود؛ چرا که پنجه زن نیم تواند به راحیت کار
 خود را انجام دهــد. فاصله دندانه ها نیز به
 همین گونه اســت. اگر دندانه ها کم باشد
 کار به راحیت کوبیده نیم شود و اگر زیادتر
 از این دفتین باشــد، به خــویب در کار قرار
 نیم گیرد. دفتین در زیلوبافی عملکرد شانه
 یا کلوزار قایل بافی را دارد. در انتهای دسته ی
 دفتین یک میخ تعبیه شــده کــه دو کارکرد
 متفاوت دارد: ییک اینکه در هنگام پودکیش
 میخ در کار و دفتیــن روی کار قرار یم گیرد
 تا پودکیش انجام شــود، و دیگر اینکه برای
 درست کردن کناره ی کار از این میخ استفاده
 یم کنند. برای جلوگیری از شکسته شدن و
 یا ترک خوردن قبضه ی دفتین، پیرامون آن را
 )نری گاو( محکم یم پیچند تا از آسیب های

احتمایل محفوظ بماند.و
 13- پهنه بند، چویب اســت با دو ســوزن
 که در ســرهای آن قرار گرفته و روی زیلوی
 بافته شده نصب یم شود تا کناره های زیلو
 در هنگام بافت به داخــل نیاید و اصطالحًا
 یکدســت و صــاف بماند. این پهنــا کارکرد
 همان پهنای قــایل را دارد. در زیلوبافی هر
 8 پو )پود(ی که کشــیده یم شود یک بنوم
 اســت و هر 12 بنوم یعین 96 پود یک پهنا

یم خواهد.و
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در زیلو دو نقش اصلی وجود دارد
 

 1- نقش حاشیه که اصطالحا دج گفته
یم شود.و

 2-  نقــش کار و زمینه اســت . نقش 
 حاشیه اغلب ثابت و یکنواخت است
 اما نقش زمینه بسته به ذوق بافنده و یا

مکان مورد نظر تغییر یم کند.و
 بطور کیل زیلوها از نظر کاربرد و رنگ

به سه دسته تقسیم یم شوند.و
 زیلوهایی که به رنگ آیب و سفید بافته
  یم شــوند که مخصوص مســاجد و

اماکن متبرکه است.و

طرح و نقش زیلو

 زیلوهایی که به رنگ آیب و قرمز بافته

یم شوند که مصارف خانیگ دارند

 زیلوهایی که به رنگ سبز و قرمز بافته

 یم شوند که مرغوبترین نوع زیلو یم

باشد.و

 نقوش بکار رفته در زیلو عموما نقشه ای هندیس و در
برخی موارد نوشته هایی است بصورت کتیبه است

این طرح ها و نقش ها عبارتنداز:و
گل پرک 
 زنجیرک  
چرخ چاه 

پنجه شیر تالک گلدار 
گچ بر 

بند رویم 
تالک قالبدار 

پیله 
پیله توپر 

چهار گلک 
کلید 

زلفنگ 
 قندیل 
 بافنگ 
و چییت
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پایان


