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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

گفتوگو| خانم مریم احمدی
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                 پاییز را

           به هیچ یم انگارد

دسیت که گره یم زند بر تار قایل

        زردش را درخشان 

         نارنجی را با اشک

             و قرمزش را

          جاودانه یم بافد

                       " مریم طاهری"
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این بیست ویکمین 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.

21
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سرمقاله

پاییز یک شعر است یک شعر یب مانند، 
زیباتــر و بهتر از انچه یم خوانند. پاییز، 
تصویری رؤیایی و زیباست مانند افسون  
ماننــد یک رؤیا که با برگ میرقصد با باد 
میخنــدد، در بازیــاش با برگ او چشــم 
یم گذارد تا از نگاه او برگ پنهان شــود 
سپس پاییز بدنبال او یم گردد و به رسم 

هرسال بازنده ی بازی است.
 بسیار خوشحالم  که این بازی هرساله 
ادامه دارد و هر سال پاییز شادمانه  روی 
برگهــا بدنبال او یم دود همچون  کودک 
شــاد و در عین حــال غمگین اما بهتر از 

اینها پاییز، پاییز است.
اگر پاییز نبــود هیچ اتفاق شــاعرانهای 
نمیافتاد نه موسیقی باد بود نه سمفوین 
کالغها نه رقص برگ و نه رقص رنگها  و ما 
هیــچ بهانه ای برای بافتن زیبایی طبیعت 
نداشــتیم. هیچ بهانه ای برای آواز بافتن 
رنگها در کنار هم نداشــتیم . چطور یم 
خواندیم رنگها را، شــتری پیش رو دو تا 
قرمز جاش کن یــی زرد کنارش بعدش 

قهوه ای پر کن.... 

سخن نخست  مریم طاهری تفریش

چند ســال پیش در یی از ســالنهای نمایشــگاه به 
ســفارش یی از دوســتان  بدنبال فریش 6 متری با 
مضمون برگ پوشــان پاییزی یم گشتم و هر گشتم 
فریش گستردین برروی زمین پیدا نکردم. هر چه بود 
تابلو فرش بود اما دوســتمان اصرار داشت که حتما 
قایل 6 متری باشــد که هر وقــت  روی آن راه برود، 

پاییز زیر پایش باشد اما پیدا نشد که نشد. 
در میان این جستجو تابلو فریش زیبا از پراکندیگ برگها 
بر روی زمین پیدا کردم و وقیت جویای بافنده شــدم 
متوجه شدم که بافنده آن یک خانم تقریبا نابیناست 
، یعین درصد بینایی بســیار پاییین داشت اما چنان با 
مهــارت این تابلو فرش را بافته بــود که زیبایی خیره 
کننده اش مرا بوجد آورده بود. یم خواستم سفارش 
همان طرح را در اندازه ای که یم خواستم به بافنده 
آن بدهم برای همین با بافنده صحبیت داشتم و در بین 
صحبتها از او ســوال کردم که چطور با این وضعیت 
اینهمه رنگ را به زیبایی در کنار هم قراردادی! شــما 
که خوب نیم بیین و تشخیص اینهمه رنگ و در کنار 
هم قرار دادن این طیف رنیگ بســیار سخت است . 

یم داین چه گفت ، او گفت : 
بافتن پاییز چشم نیم خواهد دل یم خواهد ...

                                                     پاییزتان مبارک 



#تار

غاز غاز
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آقای  حمید زارعی  

حمید زارعی 
متولد ســال 1362 کاشان و دارای تحصیالت کارشنایس 
طراحی فرش از دانشــگاه زاهدان هستند.  پس از  اتمام 
تحصیالت در  شهر خودفعالیت هنری  را  در زمینه طراحی 
فرش آ غاز کرد و سپس برای پیشبرد کارهایشان مجموعه 
طراحی فرش را در شهر کاشان راه انداختند این مجموعه  
با نام طراحی فرش زارعی در راستای اعتالی این هنر گام 
بر میدارد و از گروهی متخصص در زمینه طراحی و نقایش 
فرش برخوردار است. حمید زارعی  و تمایم همکارانشان 
در این مجموعه  همواره تــالش خود را برای ارائه طرح 

های نو و زیبا در این زمینه دارند.

سایه شان مستدام باد
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یی از بزرگترین و مشــهور ترین طراحان فرش کاشان ســید امیرحسین افسری کاشاین متولد 
شهریور سال 1314 است؛ وی نقاش و طراح چهره و قایل اهل کاشان بود که فعالیت در این حرفه 
را از دوران نوجواین آغاز کرد از آثار معروف و گرانبهای ایشان یم توان به بازبافی فرش پازیریک 

که در سال 1342 انجام شد اشاره کرد.
امیرحسین افرش کاشاین با نام مستعار امیر افسری فرزند میزرا پس از اتمام تحصیالت مقدمایت 
در شهر کاشان در مرکز عایل هنر جذب شد ویل بعد از یکسال تحصیل آنجا را رها کرد و به کاشان 
بازگشت و در کنار خانواده خود با محوریت مادر که در صنعت رنگرزی مشغول بود به بازیافیت 
برخــی از فرش های موزه ای پرداختند و هنرهایی ماندگار و بــه یاد ماندین را به موزه های جهاین 

دادند.
امیر افســری در ســال 1387 به علت توانایی زیادی که در زمینه هنر داشت در دانشکده هنر و 
معماری کاشــان به عنوان مدرس هنر مشــغول بود و از شاگردان توانمندش فرزندش بنام سید 
امیرمسعود افسری کاشاین بود که عضو هیئت علیم دانشگاه کاشان نیز مشغول به کار بود؛ سید 

امیر مسعود در اثر سانحه رانندیگ فوت کرد.
از آثار ماندگار استاد امیر افسری یم توان به موارد زیر اشاره کرد:

از طراحی و تهیه فرش حکیم ابوالقاســم فردوسیی که در موزه طوس مشهد نگهداری یم شود؛ 
طراحی و تهیه فرش ابن ســینا برای موزه مسکو، طراحی و تهیه فرش تصویر ابوعیل سینا که در 
موزه بوعیل همدان نگهداری یم شود؛ طراحی اثر فالگیر تابلو فرش استاد کمال الملک، طراحی و 
تهیه تابلو فرش چهره حافظ برای دانشگاه تهران، طراحی و تهیه تابلو فرش ایران باستان با خطوط 
میخی برای موزه باغ فین کاشان است. او با عشق و عالقه پس از به جای گذاشتن صدها اثر زیبا 

و خارق العاده در فروردین سال 1398 پس از84 سال زندیگ در گذشت.

                                                                                           روحش شاد و يادش گرایم باد
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معرفی یک هنرمند

معرفی یک هنرمند

صابر بیکس 
هنرمند  بافنده فرش دستباف 
 اقای صابر بیکس فرزند خانالرمتولد ســال 
1346 اردبیل و از 7 سالیگ قالیبافی را شروع 
کردند و درســال 1360 بــه تهران مهاجرت 
کردند و در نزد استاد رسام عربزاده بمدت 
21 سال هنر قالیبافی و چهره بافی را آمورش 

دیدند و کار کردند
.در طی این مدت حدود  75 قطعه از 1 متر 
تا 24 متری بافته اندکــه 40 قطعه آن نقش 
و نگارهــای آســتان قدس رضوی اســت.و 
مابقی آنها آرم ادرات و سازمانها از جمله آرم 
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ســازمان ملل ) 3 قطعه (- سازمان حمایت 
از ســالمندان فلســطین، نهــاد ریاســت 
جمهوری، شــهرداری تهران و ... و بعد از 
فوت اســتاد عربزاده کارهــای نیمه تمام 
ایشــان کامل کردم و تا سال1382 در آن 

مجموعه مشغول به کار بودم.
در حال حاضر مشغول بافت آیه های قران 

کریم و آموزش بافت در منزل هستم.
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تبلیغات

Art i ranjgroupArt i ranj .group W W W. A R T I R A N I . C O M

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

- مانتو های باتیک

تبلیغات

"آرتیرانی" هنِر نفیس ایرانی

Persian Handmade

W W W. A R T I R A N I . C O M T E L  0 9 1 2 2 1 2 9 7 3 3
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خانم مریم احمدی 
تولید کننده فرشهای سفارشی و تابلو فرش، 

فروشنده نخ و نقشه در بازار بزرگ فرش تهران
  

گفتگو

این یک گفتگوی خودمانیست  با یکی  از دست اندرکاران فرش نه 
مصاحبه رسمی ، بهمین سبب هر آنچه که نوشته شده بی هیچ کم 

و کاست  و با همان لحن گفتمان نگارش شده است.
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لطفا خودتان را معرفــی کنید و بیوگرافی از 
خودتان بفرمائید. 

مریم احمدی هســتم متولد 1348 و دیپلم 
تجریب دارم پــس از دیپلم بالفاصله ازدواج 
کــردم و صاحــب 2 فرزند هســتم، دخترم 
دکترای  اقتصاد دارند و در خارج از کشــور 
مشــغول به کار و تحصیل هســتند . پسرم 
هم مهندس پلیمرهســتند و مدیر قســمیت 
در کارخانه هســتند. پس از دیپلم و ازدواج 
به مدت چند ســال تحصیــالت حوزوی را 
خواندم وچند ســال تدریس علوم دیین را 
داشتم. چندین سال بعد به بدلیل عالقه زیاد 
به فرش دیپلم فــرش را گرفتم و وارد وادی 

فرش شدم. 

چند ســال اســت که کار فرش رو شــروع 
کردید؟

25 ســال است که شــروع کردم اول که با 
مخالفت شــدید خانواده مواجه شــدم که 
همیشه تصورشــون در این بود که این کار 
مربوط به بچه های روستاســت و بچه های 
شــهر نباید بافت فرش رو انجام بدهند اما 
من چون از کودیک به فرش بسیار عالقمند 
بودم و پدرم هم اصفهاین هســتند همیشه 
فرشهای زیبا را در خانه و در منزل دوستان 
میدیدم و همین عالقــه ام را چند برابر کرد 
و تصمیمــم را مصمم تر که این کار را ادامه 

دهم.

تصورشــما برای شــروع و ادامه کار فرش 
چیست؟

اول که بافت فرش شروع کردم و بعد دیدم 
که عالقه ام به فرش بیشــتر و بیشتر شد و 
فقط بافت ساده فرش من رو رایض نیم کرد 
و به ســمت تخصیص تر بافــت پیش رفتم 
وشــروع کردم به یادگیری تمام ریزه کاری 
های فرش مثال از کودیک همیشــه فکر یم 
کردم که طرح های فرش رو چطوری میدهند 

و کساین که دورو برم بودند فقط بافنده بودند 
و نیم دونستند که چه کارهایی برای فرش یم 
توان انجام داد بنابر این خودم رفتم و بدنبال 

یادگیری همه امور فرش. 
بعد از گرفتن دیپلم فرش، رفتم وزارت بازرگاین 
و اداره فرش و تمایم دوره ها ومداریک که در 
ارتباط با فرش بود را گرفتم حیت در زمینه های 
بازرگاین و صــادرات هم آموزش دیدم و برای 
کیفیت نخ هــم دوره های آموزیش را گذراندم 
و هر آنچه در ارتباط با بافت و نخ یم باشــد را 

آموزش دیدم.

چطور وارد بازار فرش تهران شدید؟
بدلیــل عالقه ام به فرش بعد از طی دوره ها با 
وجود مخالفت خانواده وارد بازار فرش شدم 
. مدیت بعنوان فروشــنده در بازار شــروع به 
کار کردم وهمینطور تدریس بافت. پس از آن 
شروع به تولید کردم وبا سرمایه اندیک که از 
فروشندیگ و تدریس داشتم تولیدات کوچی 
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به راه انداختم. البته تولید بسیار هزینه بر است 
تقریبا یم توان گفت کــه اگر بصورت کارگاهی و 
حرفه ای نباشــد در ایــن دوران که بافنده خوب 
کم است و گران و مواد مصرفی هم بسیار هزینه 

دارد تولید بسیار سخت است .

چه کارهای خا یص را تولید کرده اید؟
دو تا کار حجیم بافت فرش دو روی تمام ابریشم 
تولید کردم که بسیار برایم گران درآمد. و دیگری 
شیرازه 30 جزء قران بود که تمام ابریشم دو رو و 

70 رج بافته شده. 

آیا این کارها برای فروش بودند و بفروش رسیدند؟
خیر ایــن دو تا کارحجیم بــرای مجموعه خودم 
نگهداری میشــه چون بســیار برایم ارزشمنده و 
چندین بافت انجام دادیم تا به این کار زیبا دست 

پیدا کنیم . اما شیرازه قران را به سفارش شخیص انجام دادم که 
االن هم بقیه قسمتهای آن ابافته شده و به تازیگ به اتمام رسیده 

است.

آیــا این کار در موزه و یا جایی برای 
نمایش گذاشته شده؟

نه، فکــر یم کنم که ایــن کار را به 
کشورهای عریب فروخته اند. چون 

سفارش مشتریمان بود.

خــوب در اصل شــما تولید کننده 
هستید؟

بلــه ما همه چی تولیــد یم کنیم از 
بافت ســاده و تابلو فرش تا نفیس 
ترین کارهــا . اما تخصص من یعین 
چیزی کــه من بلد هســتم و خییل 
های دیگــر از تولید کننــدگان بلد 
نیســتند بافت فرش دو رو اســت 
که االن دیگر تقریبا جایی بافته نیم 
شود. مرکز بافت اصیل بافت فرش 
ابریشــم قم اســت که در آنجا هم 
دو رو بافی انجام نیم شــود و فقط 

-----------------
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در یک نقطه از ایران اســت که آنهم  درخراسان 
جنویب بود.

آیا شما آموزشگاه تخصیص دارید و یا بصورت 
خصویص آموزش یم دهید) نام آموزشــگاه 

شما چیست؟
خیر، آموزشــگاه بصورت مجتمع ندارم 
یا در همیــن بازار آمــوزش میدهم و یا 
بصورت خصــویص در منــزل آموزش 
انجام میدهم. اما نام مجموعه ما " ایپک 
" اســت.و چند وقت است که بصورت 
مجــازی هــم در صفحــه اینســتاگرام 

آموزشــهای بافت رو فیلم یم گیرم و در 
صفحه بصورت رایگان یم گذارم.

شما چند سال است که در بازار هستید؟
15 ســال است که در ســرای بوعیل فروشگاه 

دارم.

به نظر شــما تولید امــروزه تغییری کــرده؟ آیا 
بهترشده و یا بدتر؟

ببینید بافنده خوب که تقریبا باید گفت اصال نیست 
خییل خییل کم شــده و هر چقدر هم دستمزد را 
باال میبریم نیســت در اصل خییل کم  میشه پیدا 
کرد کیس که دســتبافه اش را ببافه و بفروشــه . 
تقریبا بیشتر بافنده ها برای خودشون یم بافند 
و یا پس از فروش یم فروشــند بعنوان سفارش 
بافت برای کیس خییل کــم یم توان بافنده پیدا 

کرد. 

با این تفسیر آیا شما بافنده ثابت دارید؟
بله هنوز پیدا یم شوند که بصورت ثابت برایمان 
کار کننــد مثــال االن تقریبا 30 بافنــده داریم که 
بصورت ثابت هســتند وهر زمان ســفارش کار 
داشته باشیم به آنها میدهیم و تقریبا نمیگذاریم 
دستشــون خایل باشــه و همیشــه بــه آنها کار 
میدهیم. امــا حقوق ثابت نداریــم هر چقدر که 

بافت انجام بدهند دستمزد دریافت یم کنند.

درآمد اصیل شــما از کدام پروسه فرش 
است؟

 درآمد من مبتین برتولید نیســت. فروش 
نخ و نقشه دارم، سفارش طراحی، خدمات 
بافــت، آمــوزش و خدمات شستشــو و 
عملیــات پس از بافت و در اصل هر آنچه 

در ارتباط با فرش باشد را دارم.

پس مشکیل که برای تولید کنندگان مبین 
بر درآمد برایشــان پیش آمده برای شما 

نیست؟
خیــر. من بدلیل اینکه منبــع درآمدم فقط 
تولید نیست با این مقوله مواجهه نشدم. 
خییل از تولید کننــدگان بدلیل اینکه فقط 
تولید داشــته اند و االن کــه نه صادرات 
هســت و نه بازار داخیل آنچنان که بتوان 
فــروش خویب داشــت متاســفانه دچار 

مشکل فراواین هستند.
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چه توصیه ای بــرای افرادی که وارد این وادی 
یم شوند دارید؟

در کاری که انجام میدهید عشــق شما به اون 
کار باعث پیشرفت شما یم شود اصال کاری به 
اینکه چطور درآمد کسب کنید و مشتری جذب 
کنید رو نداشــته باشد شما با عشق و عالقه و 
جدیــت کار رو انجام بدهید مشــتری خودش 
جذب خواهد شد و شما به موفقیت یم رسید.

شنیدم که نامزد انتخابات اتحادیه فرش هستید؟
بله

 با صحبتهایی که با دوســتان در اتحادیه فرش 
دستباف داشتم  اینطور به نظر میرسه که مایل 

هســتند که بازارفرش به این صورت نباشــه و 
تصــور این رو دارند که اگربازار فرش تهران به 
منطقه وسیع و منسجم مثل ایران مال بره بسیار 
بهتره و کارایی تر خواهــد بود و اتحادیه اصال 
با این حجره های بازار که یی یی بســته یم 
شوند و به شغل دیگر روی یم آورند مخالفیت 
نداره . نظر شما چییســت آیا شما هم همین 
عقیده را دارید و بعد از اینکه انتخاب بشوید از 

این نظریه دفاع خواهید کرد؟

راستش من که چند روز پیش با آقای عراقچی 
صحبیت داشــتم عقیده اشــون ایــن نبود و 
ناراحت بودند. اما اتحادیه در این موارد نیم 
توانــد کاری انجام بدهد . این پروســه فرش 
خییل عظیم و گســترده است. مثال مرکز میل 
فرش تشــکیل شــد اما عمال هیچ کاری برای 
فــرش انجام نــداد. امروزه هم که بســیار با 
مشکل بافنده و بافت خوب و تولید و فروش 
و صادرات مواجهه هستیم و این نقیصه در کار 
فرش به 200 ، 300 ســال گذشته بر میگرده 
و با عدم شناخت وآگاهی از مدیریت درست 
همینطوری بــدون برنامه ریزی صحیح ادامه 
یافتــه تا به امروز که ما بــا کیفیت بد فرش و 
کارهای غیر اصویل که درارتباط با فرش انجام 
میدهند و فرشهای نو رو با مواد کهنه یم کنند 
و بجــای فرش کهنه به دنیــا فروختند و بازار 
جهاین را از دست دادیم و دیگر اینکه هزینه 
بافت در ایران خییل باالســت و کشــورهایی 
مثل افغانســتان و چین وهند و نپال توانستد 
بازار فــرش جهان را بگیرند و مطلب ســوم 
اینکه نقشــه های فرش ایران خییل شلوغه و 
مطابق ســبک زندیگ امروزی جهان نیست و 
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تا به ســبک امروزی برســیم خییل زمان برد.
حاال هم با تحریم هایی که شدیم باعث شد که 
کال صادرات فرش را از دســت بدهیم و تولید 
کنندگان و صادرکنندگان فرش با مشکل درآمد 
مواجهه شدند و کم کم کارگاهها تعطیل شد و 
پشت ســر آن حجره های صادرات فرش هم 
یا بسته شده و یا تغییر شغل دادند. اینها همه 
پشت هم ضربه هایی بود که به فرش خورده 
است و همه این موانع باید یی یی برداشته 

بشه تا اتحادیه بتونه کاری انجام بدهد.

با این صورت نظر شــما بــرای ادامه تولید و 
فروش فرش چیست؟

با این طریق پیــش آمده، نظر من بازار داخیل 
است چون االن بدســت آوردن بازار خارجی 
خییل ســخته وما حداقــل کاری که یم توانیم 
انجام بدهیم اینه که بــازار داخیل رو به مردم 
نشان بدهیم اول اینکه فرش رو به وعنوان بک 
هنر نشان بدهیم خود من چندین ساله این کار 
را انجــام دادم و نشــان دادیم که این کار یک 
هنره و مردم رو بیشتر عالقمند به دستبافته ها 
نماییم و مردم لذت ببرند از دیدن و تشــویق 
کنیم به بافتــن آن و بیاییم به مــردم بگیم که 
عالوه بر اینکه یک هنردست هست و در زیر 
پا انداخته یم شود بعنوان یک سرمایه است 
وهر موقع که بخواهید یم توا نید به پول تبدیل 

کنید هم ارزش مایل داره وهم ارزش هنری.

گفتید که در شــبکه هــای مجازی فعالیت 
دارید بفرمایید که چگونه؟

 مــن با فیلم گرفتن از بــازار و معرفی بازار 
و پخش آن در شــبکه های مجــازی بازار 
تهــران را معرفــی کردم. و اینکــه فرش از 
بازار تهران بره کار بســیار اشتباهی است 
و اگــر آقای عراقچی این نظر رو دارند من 
نمیدونم وچون باالخره ایشــون نظرشون 
خییل محترمه و اشراف بیشتری روی این 
موضوع دارند اما چیزی که هست اینه که 
خییل از مردم خود محیط بازار رو دوست 
دارن اما خییل از نسل جوان اصال نمیدونن 
که داخل بازار فرش هم داره و شاید آقای 
عراقچی اینکه نظرشــون اینه که فرش از 
بازار بره برای اینه که دستریس و استقبال 
نسل جوان به پاساژهای بزرگ خییل راحت 
تره و این نسل بهتر یم تونن دستریس پیدا 
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کنند به فرشــها.چون واقعا بازار آمدن با این 
شرایط ترافیک و نداشتن پارکینگ و شلوغی 

آن واقعا سخته.

- شاید نظر شخیص ایشــون عالقه به بازار 
باشــه اما عمال اتحادیه هیــچ کاری مبین بر 
کمک به فرش فروشهای بازار نکرده . بطور 
مثال من که چند روز پیش در داخل ســرای 
فرش فروشــهای بازار بود بین چندین مغازه 
نو نوار شــده لباس زیــر یک حجره قدییم 
فرش دیدم که هنوز به فروش فرش البته از 
نوع دست دوم فرویش مشغول بود برای من 
بسیار جذاب و تحسین برانگیز بود که چطور 
با وجود اینکــه تمایم همســایگانش تغییر 
شغل دادند ایشــون هنوز فرش فرویش رو 
داشت البته که مغازه بسیار کهنه و فرسوده 
بود و واقعا احتیاج به بازســازی داشــت با 
این حال با شــادماین رفتم سراغشــون که 
صحبیت داشــته باشم و ایشــون در جواب 
من گفتند که راســتش از عالقه بیش از حدم 
به فرش نیست که این مغازه رو نگه داشتم 
بلکه شــهرداری برای بازسازی آن یک مبلغ 
گزافی از من خواسته که من در توانم نیست 
و چــون االن دیگر فرش فــرویش درآمدی 
ندارد مایل هســتم مثل دیگران تغییر شغل 
بدهم یا مغازه رو بفروشــم که به این شکل 
اصال امکانپذیر نیســت . من سوال کردم آیا 
اتحادیه پشتیباین و یا کمی به شما کرده و 
گفتند اصال اتحادیه هیچوقت هیچ پشتیباین 
از فرش فروشــها نداشــته و اصال نه ما رو 
راه یم دهند و نه خودشون میان ببینن. من 
از ناچــاری چهار تا تیکه فرش دســت دوم 
گذاشتم اینجا که آیا فروخته بشه و مغازه هم 
که یم بینید انقدر فرســوده است که انگار 

هر لحظه فرو میریزه . 
خانم احمدی من بعنوان یک فریش که عالقه 
وافری به بــازار و فرش داردم این حجره ها 
را هم زیبا و هم الزم میدونم ، هم برای اینکه 

این نسل از دست نروند و هم برای آینده که 
دوباره فرش به شــکوفایی خود برسد برای 
همین فکر یم کنم اتحادیه الزمه در این باره 
دخالیت کند تا این نسل و حجره ها از دست 
نرود مثال من بعنوان یک پیشنهاد عرض یم 
کنم حاال چگونیگ و ساخت و سازش با خود 

اساتید.... 
من میگویم اتحادیه با شــرایط خایص با این 
حجــره داران قدیــیم در ارتباط باشــه و با 
قدرت خــودش از شــهرداری ها تخفیفایت 
در نظر بگیرند که تســهیالیت در اختیار این 
افراد قرار دهند که مغازه اشــان را به شرط 
اینکه همــان فرش فرویش نگه دارند بتوانند 
از تســهیالت ويژه برخــودار گردند. به این 
صــورت هم مغازه ها نو خواهند شــد و هم 
فرش فرویش ها از بین نخواهند رفت و این 
صحنه زشیت که در سرای فرش فرویش های 
چندین و چند ســاله بوجود آمده رو نبینیم 
. حال نظر شــما راجع به این دیدگاه بعنوان 

یک نامزد انتخابایت چیه؟
هر کدامشــون از یکطرف خوبه، ببینید االن 
این شــهر فرش بسیار داره خوب میفروشه 
بــه چند دلیل اول اینکــه تبلیغات خوب یم 
کنه هم برای دستریس به فروشگاه ها بدلیل 
پاریکینــک و خارج بودن از طرح و هم برای 
قرار گرفتن فرشــها و بازدید راحت مردم و 
انتخــاب آنها. با توجه به اینکه شــهر فرش 
هزارتا فرش ماشــیین داره و دو سه تا فرش 
دستباف هم کنارش گذاشته و مردم وقیت به 
آنجا مراجعه یم کنند آگاهی از فرش ندارند 
و فکر یم کنند که فرش مناسب دستباف رو 
با قیمت مناسب خریدند من کساین رو یم 
شناسم که به من گفتند که رفتند شهر فرش 
و یه فریش رو با رجشمار باال و تمام ابریشم 
خرید مثال 20 میلیون وخییل هم خوشــحال 
بودنــد و وقیت من یم گفتم امکان نداره آنها 
اصرار یم کردند که واقعا با این مبلغ خریدند 
و وقیت مــن فرش رو میدیــدم یم گفتم که 
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شوند و خرید راحتتری دارند نه جایی مثل 
بازار بدون پارکینگ و شــلوغ و بدون تهویه 
مناسب و رفت و آمد خییل سخته و حیت ما 
که اینهمه سال هست که در بازار هستیم با 
مسایل مختلف از جمله حمل و نقل مواجه 
هســتیم و اگر بخواهیم وسیله ای رو برای 
مشتری جابجا کنیم باید پیک موتوری ببره 
و هزینه ها خییل گرون هست ، داخل بازار 
که ماشــین نــیم تونه بیاد. بایــد یک پیک 
بگیریــم ببره ســر بازار حاال اگر شــخیص 
خودش هم ماشین داشته باشه یا پیک باید 
برســونه بهش یا از هــیم گاری های بازار 
که هزینه ها خییل باال میره . اینها مســائیل 
اســت که دســتریس به بازار رو سخت یم 
کنه. از طرفی بازار فرش توســط شــغلهای 
دیگر احاطه شده از یکطرف پارچه فروشها 
و از یکطرف لباس زیر فروشها و از یکطرف 

فرش ماشــیین اســت اصال نمیدونستند 
چــون هیچ اطالعــی از فــرش ندارند و با 
تبلیغات به زیبایی فرش و ابریشم بودنش 
آن را یم خریدند. بهرحال مردم شناخت 
کافی از فرش ندارند و این زیبایی و راحیت 
اســت که جذب آن یم شوند. خوب اگر 
این امکانات فرش دستباف در پاساژهای 
جدید باشــه و دســتریس مردم به سطح 
شــهر راحتره مردم بطــرف آن جذب یم 
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دکمه فروشها . که همین باعث شده خیلیها 
نیم دونن که فرش فرویش ها کجاســت و 
یی مثل من باید هی به مردم بگه که داخل 

بازار هم فرش یم فروشند.

- یعین بنظر شما این قصور فرش فروشها و 
اتحادیه ها نیست که نتوانستد تبلیغ کنند و 

فرش رو زنده 
نگه دارند؟

بله من از اول 
هــم گفتم که 
ایــن از قدیم 
از  بود حــیت 
ســال   100
به  کــه  پیش 
فرش  بــودن 
مانــدگاری  و 
ذهــن  در  آن 
توجهی  افراد 
نکردند 
همینطوری 
نســل  کــه 

فــرش فروشــها میدانســتد و از هم خبر 
داشــتند کافی بوده و نســل بعــدی از کار 
پدر یب خبر شــد و رفته رفتــه فرش رو به 
فرامویش سپرده شده چون همه چی رفته 
رفته مدرن شده و با زمان خود پیش رفته اما 
فرش مدرن نشده و بصورت سنیت خرید و 
فروش میشده و به حال خودش رها شده و 
االن که ضربه شدیدی خورده و چون سالها 
گذشته درســت کردن آن بسیار سخته . از 
جهیت هم که چون فرش یک هنرسنیت است 
وجودش در بازار سنیت خییل زیباست و به 
نظر من جذاب هست. مثال خود من که توی 
کار فرش هستم از توی بازار آمدن لذت یم 
برم این ساختمانهای قدییم و سقفهای زیبا 
و ایــن محیط برای من و امثــال من جذابه. 
مثال همین سرای رحیمیه سقفش کامال چوبه 

و خییل زیباست خوب 
این از لحاظ دید هنری 
خییل قشنگه اما از لحاظ 
دیــد تجاری نــه ، خود 
من صد در صد مخالف 
اینکه فــرش فرویش ها 
به محیطهای جدید برن 
مخالــف نیســتم اما به 
نظــرم وجود بــازار هم 

الزم و زیباست .

- حــاال که این اتفاق افتــاده و این کم کاری از 
طرف مســئولین پیش آمــده و ما حجره های 
زیبای بازار فرش رو به نوعی از دســت دادیم 
برای نســل جدید هنرمند که عاشــق فرش و 
بازار فرش هســت چکار بایــد کرد؟ یعین چه 
تصمیمایت یم توان اتخاذ کرد که همین نسل 

هنرمند عاشق فرش از دست نرود؟
راســتش من این  چند ساله خییل تالش کردم 
مثال همین سرای بوعیل که ما روزهای اویل که 
آمدیم اینجا آنقدر بد بود که حیت یک سرویس 
بهداشیت هم این سرای به این بزریگ نداشت 
وهمش با تالشــهای ما و هیئت مدیره جدید 
خیــیل تغییرات صورت گرفتــه البته در جهت 
امکانات اولیه یم توان گفت وگرنه هنوز برای 
زیبا ســازی آن هیچ کاری صورت نگرفته حیت 
امکانــات اولیه که برای زندیگ باشــد از قبیل 

--------
--

--
--

--
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فریش بخرند که خوبــه و اگر هم نخریدند 
الاقل با این محیط بازار آشــنا شوند و واقعا 
حیفه که ما یک همچین محیطی رو ازدست 
بدهیم اگر چه بازار بســیار ســنیت اســت 
و کســاین کــه در وادی فرش هســتند یک 
بیزینس خانوادیگ بوده ودست قدییم های 
فرش بوده یا الاقل از پدر به پســر رسیده 
اما من جزو افرادی هســتم که اصال پیشینه 
خانوادیگ در این رشــته ندارم بلکه عشق و 
عالقه خودم من را به این ســمت کشانده. 
خــوب این افــراد با آن طــرز تفکر قدییم 
خودشان که داشــتند و یم گفتند که ما دم 
حجره هایمان مینشستیم و مشتری یم آمد 
و فرش رو یم دید و التماسمان یم کرد برای 
خریــدن فرش، یعین که چی مــا بریم تبلیغ 
کنیــم بگیم کیس از بیرون بیاد و از ما جنس 
بخره.ی خییل ســخت توانستند که بپذیرند 
که دنیای خرید و فروش امروزه عوض شده 
و خییل ها امروزه در خانه هایشان نشستند 
و خریــد و فــروش را از طریق آنالین انجام 

آب و امکانات بهداشــیت اصال نبــود . میگویم 
زندیگ چون بهر حال ما داریم اینجا زندیگ یم 
کنیم بیشتر ســاعات روز رو در اینجا بسر یم 
بریــم و باید به آن اهمیت دهیم . نظر من مثل 
نظر شماســت من خودم عاشق فرش هستم 
وعالقه ام به خود فرش است خییل بدنبال پول 
درآوردن نیستم البته که باید در این ارتباط پویل 
هم بدست آورد چون اگر بدست نیاوری خود 
اون کســب و کار از دست میره.چون حیت اگر 
نخواهید زندیگ رو هم با اون بچرخونید بخاطر 
حفظ اون کســب و کار و کساین که پیش شما 
کار یم کنند باید یک درآمدی داشته باشید که 
بتوانیــد آن کار را ادامه دهید. اما من خودم به 
شــخصه عاشق بازار هســتم به این کار بسیار 
عالقمند هستم یعین اگر یک روزی همه از بازار 
بروند باز من اینجا خواهم ماند. من عاشق این 
هیجان و شلوغی بازار هستم. بهمین جهت من 
در این راستا بسیار تالش کردم و آخرین کاری 
هم که کردم این بود که شروع کردم مصاحبه با 
صاحبان مغازه های فرش البته آنهایی که مساعد 
بودند و همکاری یم کردند. کم کم مصاحبه های 
کوتاهی داشــتم و فیلم کوتاهی هم یم گرفتم 
و یم گذاشــتم در صفحات اینســتاگرام تا یک 
معرفی کوتاهی از مغازه های فرش برای کساین 
که حیت در وادی فرش نیســتند باشه که راهی 
بازار بشوند و ببیند و بیایند بازار اگر خواستند 
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یم دهند و بعیض تصور یم کنند که اصال 
لزویم نــداره که بازار فرش کجا باشــه 
توی خیابان خیام باشه یا ایران مال باشه 
فرقی نداره یا حیت دفتر فروش کیس در 
منزلش باشه موضوع سر اینه که بتوانند 
آنالین خریــد و فروش کننــد باصطالح 
خودشان را بروز کنند تا نسل جدید بیاید 
و از آنها خرید کند.برای اینکه ما در نسل 
جدید با افرادی مواجهه هستیم که حیت 
یک لباس خودش رو آنالین خریداری یم 
کنه و برای آن هم به فروشــگاه نمیره و 
ســفارش میده میاد دم خونه اش خوب 
این افراد برای خرید فرش که اصال راهی 
بازار نمیشــن مخصوصا االن که مسئله 
کرونا هم هســت که به این مورد بسیار 
دامــن زد و اون چنــد نفــری هم که یم 
آمدند و یک نگاهی به فرش یم انداختند 
هم از بین رفت. برای اینکه از زماین هم 
که کرونا آمده عادت کردند که همه چی 
رو ســفاریش و آنالین خریداری کنند به 
همین دلیل اگــر بخواهیم تجارت فرش 
رو پیش ببریم خییل باید در شــبکه های 

مجازی موفق کار کنیم.

- خانم احمدی من با این صحبت شــما 
که امروزه ناچاریم بصورت آنالین باشیم 
موافقم اما معتقدم همه کساین که حیت 
آنالین خرید یم کنند مخصوصا جنس به 
این گروین رو در پس زمینه فکریشــون 
یک مغــازه ای باید باشــه و این اجناس 
از یک مغــازه معتبری بیــاد که مثال یک 
جایگاهی و مغازه ای هست که من زنگ 
میزنم و فریش رو یم خرم و یا ســفارش 
خامه و نخ رو بدهند و براشــون ارسال 
بشــه فکر یم کنم به ایــن صورت الاقل 

الزمه اینطور نیست؟
بله ما همیشــه میگیم که خریدها رو از 
جای معتبر انجام بدهند و مطمئن بشوند 

که مغازه ای هســت که از آنجــا خریداری یم 
کنند و براشون ارسال میشه.

- شما از وقیت که به بازار آمدید وضعیت چطور 
بود؟

راســتش مــن از وقیت که بازار آمــدم یعین 15 
ســال پیش همه یم گفتند که بازار فرش مرده 
و دیگــه درآمدی نداره، اما من توی همین بازار 
مرده رشــد کردم و توی همون بــازار مرده به 
آنجایی که یم خواســتم رســیده . البته شاید 
درســته  به نظر اونهایی که از 100 سال پیش 
بازار پر رونق فرش رو داشــتند این بازار مرده 
محسوب میشــه اما از نظر من مرده نیست و 
هنوزپویا و درجریانــه، وقیت من االن در همین 
بازار ســرم شــلوغه وخریدو فروش دارم پس 
در همیــن وضعیت هم یم تــوان به بازار فرش 
امیدی داشــت. بله برای کســاین که صادرات 
انجام میدادند بعلت اینکه صادرات فرش دیگه 
صورت نمیگیره و بیشــتر کشورها ورود فرش 
ایراین را تحریم کردند خوب بله صادرات فرش 
مرده و پاســاژها و مغازه هاشون تعطیله چون 
اونها اصال مشتری خونیگ نداشتند اما برای ما 
که مشتری خانیگ داریم همیشه مشتریهایمان 

را داریم.
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- چطور شــد شما این قســمت از مراحل 
فرش رو انتخاب کردید؟

من راستش توی اون بحبوحه اینکه وضعیت 
فرش خوب نبود آمدم و گشــتم و قسمیت 
رو انتخــاب کــردم که یم دونســتم در آن 
موفق یم شــوم دلییل نداره کیس که کارش 
صادرات فرش بــوده حاال که صادرات قطع 
شده هنوز در همان وادی بماند بنظرم باید 
تالش یم کرد و به مشــتری های داخیل یم 
پرداخت . بله شــاید بگویند که مگر چقدر 
مشتری داخیل داریم و آیا گنجایش این همه 
فرش رو داره اما به نظر من با کوتاهی ها ما 
همین بازار داخیل رو هم داریم از دست یم 
دهیم انقدردر مورد فرش دســتباف کوتاهی 
کردیم کــه در اول که فرشــهای ماشــیین 
خارجی توانست بازار را بگیرد و امروزه هم 
فرشهای ماشیین در داخل کشور توانستند 
جای فرش دستباف را در خانه ها بگیرند. چرا 
چــون من آمار گفتم و میدانم که نود درصد 
کســاین که فرش ماشیین یم خرند فکر یم 
کنند که فرش دستباف آنقدر گرونه که نیم 

تواننــد بخرند درصوریت که میروند و 
فرشهایی رو که خییل زیبا درست شده 
و جدیــدا با ابریشــم مصنوعی بافته 
شده با تصور فرش دستباف به مبلغ 
گــزاف هم یم خرند در صوریت که ما 
یکسری فرش دستباف داریم که هم 
قیمت فرش ماشیین است البته خوب 
سلیقه امروزی وهماهنیگ  با وسایل 
خانه از جمله مواردی شده که جوانان 
فکر یم کنند که فرشــهای دستباف با 
خانه های جدید و دکوراسیون جدید 

ست نیست.

- به نظر شما چطور باید آگاهی داد؟
بنظر من ما باید مردم رو توجیه کنیم 
کــه االن فرش ماشــیین زیبــا با این 
قیمتهای گران یم خرند دو ســه سال 

دیگــه که دلش رو ز هیچ راه چاره ای نداره یا باید 
این فرشــها رو یا لوله کنند بزارن ســر کوچه یا با 
قیمت ناچیزی بفروشــند اما اگر فرش دستباف را 
بخرند خودش یک سرمایه است اصال بعد از چند 
ســال همون فرش فرویش که بهش فروخته فرش 
رو برمیــداره با قیمت روز و یا یم تونه عوض کنه 
و مبلغــی بزاره روش یی دیگه بخــره و این مبلغ 
خودش سرمایه گذاری در طوالین مدته و ما باید 
ایــن رو به مردم آگاهی بدهیم که همانگونه که در 
قدیم فرش هم برای اســتفاده بوده و هم سرمایه 
االن هــم این اتفاق یم تواند بیافتد هنوز هم فرش 

دستباف سرمایه است. 

- آیا در این راه با شــما مخالفیت هم صورت گرفته 
که بخواهند شما رو از این کار منصرف کنند؟

بله بارها شده. مثال همین چندی پیش که جلسه ای 
از وزارت بازرگاین برای بازاریایب فرش بود که البته 

باید بگم که متاسفانه در این 
جلســات همه آقایون هســتند و یی دو تا خانوم 
حضور دارند. من وقیت داشــتم صحبت یم کردم 
یک آقایی گفت خانم شــما تازه وارد بازار شدید، 
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شــما اصال با ما قابل مقایسه نیستید و ما 
نیم توانیم از راه کارهای شــما اســتفاده 
کنیم شما کیس هستید که دو روزه آمدید 
و شکوه و عظمت این بازار را ندید و نیم 
توانید تصور کنید البته من قبول دارم من 
اصال نیم توانــم به آنها کمی کنم اما من 
میگم قبوله من تازه وارد این بازار شدم و 
در زماین هم هست که فرش خییل فعال و 
شکوفا نیست اما با توجه به تازه کار بودنم 

و بدون تجربــه ای در این کار االن 
خدا رو شکر موفق شدم و دارم کار 
یم کنم و حدود 15 سال هست که 
در بازار در همین رشته فعالیت یم 
کنم و سعی دارم روزبروز پیشرفت 
کنم. من میگم خــوب االن که یک 
قسمیت بســته شده یک راهی پیدا 
کنید و از قسمت دیگری وارد شوید 
مثال اگر در صادرات بســته شــده 
بازار داخیل رو دریابید و فرشــهای 
صادرایت رو رها کنید به بازار داخیل 

بپردازید.
- خــوب حــاال بفرمایید کــه کار با 

مشتریان چگونه است؟
من خییل راحت هستم و واقعا همه 
جوره ســعی یم کنم که مشــتری 
رایض باشه و هر نخی و یا هر نقشه 
ای که دوســت داشته باشه بهش 
میدم و رایض بودن مشــتری برام 
مهمه . حاال یــک خاطره ای از یک 
مشتری براتون بگم که یکبار یی از 
مشتریانم هم نخ از من خرید وهم 

نقشه رفت و حدود 200 رج هم بافته بود 
که یک روز آمد اینجا و گفت این نقشه ای 
که دادی و من بافتم آهوهاش بجای اینکه 
قهوه ای باشــه دارچیین شده من دوست 
ندارم گفتم خوب حاال چی کار کنم . گفت 
میری از شرکیت که من میگم نخ و نقشه یم 
خری و میدی 200 رج یم بافند و با هزینه 

خودت از درب خانه تحویل میگیری حیت باید 
روی دارخودم چله کــی یم کین نه روی دار 
خودت برام میبافی و میــاری تحویل میدی تا 
من قبول کنم .گفتم باشه یعین من 800 تومان 
ازش گرفته بــودم 1800 هزینه کردم و دوباره 
همون کارهایی که یم خواســت انجام دادم و 
فرســتادم دم خونه اش کــه بقیه اش رو ببافه. 
فــردای اونروز دیدم که یی زنــگ زده و داره 
جیغ میزنه و میگه اوین که این رو بافته شــماره 

های روی نخ ها رو کنده من نمیدونم که کدوم 
رنگ رو باید ببافم گفتم خانوم این فرش شــما 
یک کارت رنگ داره نــگاه کنید از روی همون 
کارت رنگ شــماره بزنید و ببافید گفت که این 
شرکت کارت رنگ رو جوری زده که نیم توانم 
درست کنم شما باید بیایید اینجا ، خالصه اینکه 
من رفتم خانه اشــون و رنگها رو درست کردم 
و ســه چهار تا رنگ بود که نتونســتم درست 
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کنم چون رنگها خییل شــبیه هم بودند من در 
اون فاصله زماین نتونســتم رنگها رو دربیارم 
بــرای همین نخهــا رو اوردم خانــه و از بچه 
ها هم کمک گرفتــم و باالخره کارت رنگ رو 
درست کردیم و فرستادم منزل این خانم که 
ایــن خانم به من زنگ زد و گفت که من دیگه 
اینــکار رو نیم خواهم این دلم رو زده و اصال 
دیگه نیم تونم ببافم شــوهرم هم گفته اصال 
دیگه نیم خــوام ببافی بیا اینها رو از من پس 
بگیر و خســارتم رو بده وگرنه ازت شــکایت 
یم کنــم ،که وقیت با اینهمــه کوتاه آمدن این 
رو گفــت دیدم که دیگه اصال با این مشــتری 
نمیشــه کوتاه آمد، رفتم اتحادیــه و ماجرا را 
تعریف کــردم و گفتم با وجود تمام تالیش که 
برای رضایتش داشــتم بازاین خانم اینطوری 
میگن. که اتحادیه گفتند باشــه بهش بگو بیاد 
اینجــا که مثال پادر میاین کنند و رایض باشــه 
که البته معموال اتحادیــه فرش این اختالفات 
کوچک رو به همین منــوال داوری یم کند و 
حل یم کنن . خالصه که این خانم آمد اتحادیه 
و آقای عراقچی هم کیل با ایشون صحبت کرد 
اما ایشــون زیر بار نرفت و هر چی گفتند که 
شما 800 تومان دادید و این خانم تا االن برای 
رایض نگه داشــتن شما2 میلیون تومان خرج 
کرده اما رایض نشــد که نشد گفت نه من از 
این خانم شــکایت دارم که مجبور شدند که 
گفتند باشه ما یک هیئت حل اختالف داریم که 
روزهای خایص میایند و به این امور رسیدیگ 
یم کنند. که آنروز رســید و این خانم آمد و 5 
تا قایض که بودند و وقیت این خانم شکایتش 
رو مطرح کرد و متوجه شــدند قضیه چیست 
همه این قایض ها مونــده بودن به این خانم 
چی بگن فقط یی گفت خانم شما چرا اینقدر 
کوتاه آمدید که این مشتری چنین ادعایی بکنه 
یم خواهید این خانم مغازه اش  رو بفروشــه 
بده به شما تا رضایت شما رو جلب کنه مگه 
دیگه باید چکارکنه ؟ خالصه که این از ماجرای 

بعیض از مشتریان ماست.

 - کال محدوده کاری شما در این مجموعه 
چیست؟

اول از همــه ســفارش کار را یم گیریم و 
سپس طراحان  ما نقشه را یم کشند و نخ 
و چله نیز بر طبق نقشه فرش از تبریز تهیه 
یم شــود و اگر ســفارش دهنده خودش 
بخواهد ببافد که هیچ و گرنه بافندهآداریم 
که یم بافند و تحویل یم دهند .ما در اینجا 
آموزش قایل بافی هم داریم هم بافت های 
ســاده و هم بافت حرفــه ای و تابلویی را 
آموزش یم دهیم . پس از بافت نیز تمایم 
کارهــای اتمام فرش را متقبل یم شــویم 
از جمله پرداخت و شستشــو و دارکی 
و غیــره... و در همیــن دوران بافــت کار 
مشتری خدمات آموزیش و یا مشکیل در 
بافت داشــته باشند در خدمت مشتریان 

هستیم.

- شــما در اینجا چند کارمند دارید و چند 
بافنده دارید؟

4 نفــر کارمنــد ثابت داریــم و حدود 30 
ایل 40 نفر هم هســتند کــه برای بافت و 
خدمات پس از بافت برایمان کار یم کنند. 
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- آیا شــما کارگاه بافت متمرکز دارید و یا 
خانیگ؟

خییل قبل پایین چهاررا مولوی جایی اجاره 
کرده بودم و کارگاه متمرکز داشــتم و بعد 
از آن در همیــن بازار فرش یک مکان 200 
متری را اجاره کرده بودیم و همین کارهای 
هنری گل لیلیوم و گل ســرمه ای و خییل 
از سفارشات را در همین کارگاه بافت اجرا 
کردیم. بعد از آن در منطقه اســالم شهر 
کارگاه داشــتیم که بواسطه شروع کرونا 
کارگاه متمرکزمان جمع شد و االن هم همه 

سفارشاتمان در منازل انجام یم پذیرد.
 در ورامین  هــم کارگاه غیر متمرکز دارم 
و  مــواد اولیه رو بطور کامل با دار قایل و 
وسایل با پیک به خونه هاشون میفرستم و 
فرش های سفاریش رو اونجا میبافن و بعد 
از بافت برای من میفرستن و دستمزدشون 
رو در زمــان تحویل بطــور کامل دریافت 

میکنند.
اما به تازیگ  با همکاری کمیته امداد  یک 
کارگاه متمرکز در  صفادشــت روســتای 
قبچاق راه اندازی کردم که در اونجا فرش 
در ابعــاد 6 متــری و 9 متــری و 3 متری 
را تولیــد یم کنیم و بافنــده ها هر روز از 
ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر مشغول به 

بافت هستندو باصطالح بصورت  
ماهیانه حقوق دریافت یم کنند. 
در حــال حاضر 6جفت فرش 6 
متری نقشه ساالری با رجشمار 
35 و نخ کرک و ابریشم در حال 

بافت م

- آیــا بعد از کرونــا باز هم قصد 
دارید که کارگاه متمرکز بزنید؟

انشــااله اگــر خــدا بخواهد و 
باشــد شاید  زیاد  سفارشــات 

دوبــاره کارگاه را راه اندازی کنیم و گرنه برای 
کارهای معمویل خانه داری ها بهتر است زیرا 
خانمهای بافنده در منزل خودشان راحت تر 
هستند هم سر زندیگ و بچه هایشان هستند و 
کار بافت را انجام مید هند. اما کارگاه متمرکز 
مزییت که دارد در این اســت که  همیشه باال 
ســر کار هســتیم و اگر اشــکایل پیش بیاید 
همــان موقع برطرف یم کنیم مخصوصا برای 
فرشهای دو رو که بسیار سخت است و بهتر 
است همیشه یک اســتاد کار باال سر بافنده 
باشــد تا بافت سالم و خوب در بیاید و گرنه 

بعد از بافت کامل دیگر نیم توان کاری کرد.

- آیا با شرکت سهایم فرش ایران، مرکز میل 
-------------فرش و اداره فرش بازرگاین کار کردید و یا در  --------------

--------------
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این راســتا کمک و همکاری از آنها گرفته 
اید؟

در طــی یک دوره ای آموزیش کالســهای 
بازاریایب و شــناخت مصالــح فرش را در 
آنجا گذرانــدم و از مرکز میل فرش ظرف 
این ســالها کمی نداشتم فقط یک سال 
یک غرفه ای در نمایشــگاه بین الملیل به 
ما واگذار کردند اما از اداره فرش بازرگاین 
خانــم کماین خییل اعتبار و کمک دریافت 

داشتیم  و همیشه با ما همکاری داشتند.

- آیــا رنگرزی نخ هــا را نیز خودتان انجام 
یم دهید؟

خیر، چون ســطح خرید نــخ های ما زیاد 
اســت امکان رنگرزی به این وســعت را 
نداریم . ما کرک را از کاشان و پشم رو از 
اصفهان، مرینوس رو از تبریز و ابریشــم 
رو از قم یم آوریم و همیگ را رنگ شــده 

تهیه یم کنیم.

- نظرتون درباره فرش ماشیین چیست آیا 
به فرش دستباف ضرر زده؟

فرش ماشیین اصال حوزه جداگانه ای دارد 
مثل چرم طبیعی و چرم مصنوعی . کساین 
که بدنبال محصوالت چرم طبیعی هستند 
فقــط بســراغ آن یم رونــد و توجهی به 
محصوالت مصنوعی ندارند. فرش ماشیین 
و فرش دستباف نیز همین گونه است . به 
نظر من فرش ماشــیین لطمه ای به فرش 
دستباف نزده هر کدام جایگاه خودشون 
رو دارند به نظر من فرش ماشیین مشتری 
خودش رو داره همان اشخایص که فرش 
دســتباف یم خرند ممکنه برای مکانهای 
دیگر منزل و یا ویالی خودشان چند قطعه  
فرش ماشیین خریداری کنند. به نظر من 
این فرش ماشیین ایراین نیست که لطمه 
وارد یم کند بلکه واردات فرش ماشــیین 
از کشورهای مختلف است که اقتصاد این 
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محصــول را در درآمدزایئ مختل یم کند 
چون کشورهایی مثل چین که دقیقا نقشه 
های فرش دستباف را یم بافند وبا کیفیت 
عایل وارد کشور یم شود باعث یم شود 
که نگاه ها از فرش دســتباف بسمت این 
فرشــهای با کیفیت اما ماشیین و با قیمت 

نصف فرش دستباف وارد خانه ها شد.

اما فکر یم کنم قیمت فرشــهای ماشیین 
امــروزه خییل باالســت آیا ایــن با فرش 

دستباف قابل مقایسه است؟
بله، متاسفانه امروزه خییل قیمت فرشهای 
ماشــیین باال رفته اســت حیت باید گفت 
که بعیض از فرشــها انقدر باال هستند که 
یم توانند با همان مبلغ فرش دســتباف را 
خریداری نمایند و بعیض از افراد هم حیت 
متوجه نیستند که تفاوت آنها در چیست و 
مثال بعیض از آشناهای من یم گویند که یک 
فرش تبریز تمام ابریشم خریدم مثال 12 
میلیون یک فــرش 6 متری را هزینه کرده 
اند و من با تعجب یم گویم دستبافه و آنها 
هم با اطمینان یم گویند که بله ابریشــمه 
و وقیت من فرش را دیدم متوجه شدم که 
فرش ماشــیین 1800 شــانه و یا باالتر را 
با نخ ابریشــم مصنوعــی بافتند و با طرح 
های زیبای فرش دستباف که همین باعث 
توجه مردم به فرش ماشیین شده و خوب 
قیمت آن نیز نسبت به مشابه دستباف آن 
ارزانتر اســت و برای همین خواستار آن 

شده اند. 

- و سخن آخر
فرش یک هنرواقعــا ماندگار و منحصر به 
فرد ایراین اســت و حیفه کــه این هنر را 
از دســت بدهیم و من نظــرم اینه که این 
هنــر را جوانان ایراین یــاد بگیرند و الاقل 
بعنوان یــک هنراصیل توجــه کنند.فرش 
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انقدر مطلب داره که هر چقدر هم یاد یم گیری باز متوجه یم شــویم که 
هنــوز هیچ چیزی نیم دانیم . من با وجود اینکه اینهمه در مورد فرش کار 
یم کنم وآموزش دیدم باز فکر یم کنم از این دریای هنر هنوز هیچ چیزی 
بلد نیســتم مثال خود من االن تخصصم در مورد فرش تبریز است و کیم 
هم فرش کاشــان اطالعایت دارم و باز همیشــه فکر یم کنم که باید خییل 
در مــورد فرش و مناطق آن بدانم . امیدوارم روزی برســد که بتوانم این 

اطالعاتم را فراتر ببرم و فرشهای مناطق دیگررا هم یاد بگیرم.

- مــن هم امیدوارم ایــن اتفاق خــوب برایتان پیش بیایــد و جوانان هنر 
دوستمان نیز از این موهبت برخوردار شوند و هنر فرش در ایران همواره 

زنده بماند. از شما هم بابت این گفت و گو سپاسگزارم.
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مقاله تخصصی

دستبافته های عشایر ایران

قسمت سوم

نام مسکن عشایر به طور عموم آالچیق بوده 
که از دو بخش تشکیل یم شود. بخش باالیی 
چادر )سقف آن( که ســیاه چادر نام دارد و از 
موی بز بافته یم شــود. بخــش دیگر دیواره 
جانیب اســت که چیق )یا چیــت( نام دارد و از 

ترکیب ین و موی بز ساخته یم شود

سیاه چادر 

ســیاه چادر، به دست بافته ای بسیار ساده با 
موی بز جهت اســتفاده در سقف و دیوارهای 
چادر عشــایر گفته یم شود. گر چه هنر سیاه 
چادر بافی رو به انقراض اســت ویل عشــایر 

کهگلویه و بویر احمد، همچنان استفاده از این 
چادر ها را ترجیح یم دهند. عشایر کهگیلویه و 
بویراحمد، به منظور حفاظت از خود و خانواده 
شان برای زندیگ در دامن طبیعت و نیز وسایل 
و لوازم ناچیزشان در برابر برف و باران از سیاه 

چادر استفاده یم کردند..
 ســیاه چادر از موی بز در دو نوع تابستاین و 
زمستاین توسط زنان عشــایر بافته یم گردد، 
وزن و انــدازه مناســب آن بــرای حمل و نقل 
آسان و سهولت بر پا ساختن و جمع آوری آن 
از ویژیگ های این مسکن سیار عشایر است.

سیاه چادر با ویژیگ خایص که دارد سال های 
ســال به یک صورت و طــرح باقی مانده و به 
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نظر یم رســد که اوج این هنر در مراحل 
اولیه اختراع واقع 
شده است و این 
محصــول بــرای 
پوشــش سرپناه 
جامعه عشــایری 
استفاده یم گردد
ایــن خانــه های 
مدت  در  ســیار 
زمان کوتاهی برپا 
شده و به راحیت 
برچیده یم گردد. 
کار چیــدن موی 
بــز بــرای بافتن 
سیاه چادر توسط 
یم  انجام  مردان 
گــردد و زنان آن 
ها را یم شویند و 

یم ریسند و یم بافند.
مــاده مورد نیــاز جهت بافت 
سیاه چادر، موی بز است که 
از رنگ ســیاه زاغ، سور و بور 
آن اســتفاده یم شودموی بز 
خاصیت بسیار مطلویب برای 
حفــظ آب در مواقــع بارندیگ 
دارد و معمــوًال آب بــاران از 
جداره آن عبور نیم کند الیاف 
بافته آن در اثر رطوبت قطور 
تر شده و از نفوذ آب باران به 
داخل ســیاه چادر جلوگیری 
یم نمایــد و در فصــل گرمــا 
الیاف نازک یم شوند و عبور 
هــوا امکان پذیــر یم گردد و 
این که موی بز در دسترس و 

ارزان تهیه یم شود
سیاه چادر اصیل ترین فضای 
زندیگ عشایر کوچ نشین یم 

باشد
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از انجا که سیاه چادر در موقع كوچ نیز به 
آساین جمع شده و قابل حمل و نقل یم 
باشد، بهترین پوشش برای چادر عشایر 
اســت. ســیاه چادرها معموًال به صورت 
انفــرادی و یا چند تایی و در دامنه بلندی 
هــا به نحوی کــه از باد و بــاران در امان 
باشند، بر پا یم شــوندروش تهیه سیاه 
چادر این گونه است که اول تار های چله 
را در روی زمین یم گذارند و به بافتن آن 
یم پردازند. در آغاز سیاه چادر از یک تکه 
به طول 10 متر و عرض 50 ســانت بافته 
یم شود که در ادامه تکه ها به هم متصل 

یم شوند و چادر را تشکیل یم دهند.
هر سیاه چادر از چند نوار بافته شده از 
موی بز به نام "لت" تشکیل شده است 
که عرض 40 تا 60 سانت و طول 6 یا 10 

و یا 15 متر را شامل یم شود.
زنان هنگایم که "لت ها "را از دو طرف به 
هم یم دوزند، سیاه چادر کامل یم شود.
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چیق
چیق، چیغ ، چیت یا ین چی پوشــش 

دیواره چادر عشایر ایران است.
 چیــق از ین که به صورت خودرو در 
محل زندیگ عشــایر یم روید و موی 
بــز بافتــه یم شــود و از ورود گرما، 
ســرما، باد، بــاران و خــاک به درون 

چادر پیشگیری یم کند.
از آنجا که ین ها توخایل هستند عایق 
حراریت محســوب یم شوند. هنگام 
بــاران نیز به دلیل بــاال رفتن رطوبت 
هوا ین ها منبسط یم شوند و به هم 
یم چســبند؛ به ایــن ترتیب در برابر 
ورود آب به داخل مقاومت یم کنند. 
همچنین، موی بز به دلیل داشتن الیه 

چریب مانع نفوذ آب یم شود.

هنــگام گرما و خشــی هــوا ین ها 

منقبض یم شوند و هوا یم تواند وارد 

و خارج شــود و تهویه هوای مالییم 

در چادر بــه وجود یم آید. همچنین، 

تحقیقات نشــان داده است که مار و 

جانــوران دیگر نیم توانند از موی بز 

د و وارد چادر شوند.
عبور کنن
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تبلیغات

               "قلم و قالی"
              کتاب طراحی استاد علی خلیقی

کتابی بسیار موثر در طراحی فرش که جهت آموزش هنرجویان نگارش شده است .
این کتاب توســط آقای 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. 
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گزارش خبری

دارنده  ایــران  موزه فرش 
با ارزش تریــن نمونه های قایل ایران از 
قرن نهم هجری تا دوره معاصر است و 
از منابع غین تحقیقی برای پژوهشگران 
و هنر دوستان به شمار یم آید. معموًال 
حدود 135 تخته از شــاهکارهای قایل 
ایــران، بافــت مراکز مهــم قایل بافی 
مانند کاشــان، کرمان، اصفهان، تبریز، 
خراسان، کردستان و جز آن ها، در تاالر 
طبقه هم کف به معرض نمایش گذاشته 

یم شود.
همچنین در این نمایشگاه تابلوفرش های 
نفیس تبریــزی، فرش تبریز به نمایش 
دریم آید کــه نظر هر بیننــده ای را به 
خود جلب یم کند. در این نمایشــگاه 
از قالیچه هــای تصویری  نمونه هــایی 
شاهنامه بایسنقری به نمایش درآمده 
اســت کــه گوشــه هایی از ادبیــات، 
اســطوره، مذهب و فرهنگ و هنر غین 

ایران را نشان یم دهد.

در کتابخانــه مــوزه حــدود 3٬500 جلــد 
کتاب به زبان های فاریس، عریب، فرانسه، 
انگلییس و آلماین در اختیار هنردوســتان 
و پژوهشــگران قرار یم گیرد. پژوهش در 
ســوابق، تحوالت و کیفیت تاریخی هنر و 
صنعت فرش، خاصه در ایــران، گردآوری 
و خریداری نمونه انواع قایل های دســت 
بافــت ایــراین و برگزاری نمایشــگاه های 
موقت از فرش ایران و ســایر نقاط جهان، 

از اهداف موزه به شمار یم آید.
فعاالن این حوزه سالهاســت که منتظرند 
فردی به عنوان ناجی پیدا شود و با حضور 
در موزه های کشور خاص موزه میل و موزه 
فرش این مجموعه های فرهنیگ یب رقیب 
را از شــرایط کنوین نجات دهند، هر چند 
که به گفته فعاالن میراث فرهنیگ پریســا 
بیضایی که از سال 1395 مدیر موزه میل 
فــرش بود تنهــا فرد تحصیلکــرده در این 
زمینــه بود یک مرتبه تغییر کرد و این یعین 

یک تغییر اسایس در مدیریت موزه ها...

با سپاس از حانم پریسا بیضایی برای 5 سال مدیریت موزه فرش  ایران
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خانم پریســا بیضایی حدود 5 سال مدیریت موزه فرش 
را بعهده داشتند و با تمام سخیت ها و کاسیت ها در مورد 
توان اجرایی مدیریت در کشــور توانســتند که خدمت 
شــایاین داشته باشــند . تالش برای شناســاندن موزه 
فرش بصورت مجــازی در مدت همه گیری کرونا باعث 
شــد که چندین برنامــه بصورت مجــازی از موزه فرش 
داشــته باشــیم و ایشــان نیز در این رابطه با ما و مجله 
کارپت پالس همکاری چشــمگیری داشتند. ما بواسطه 

همکاری مــوزه و بــا هماهنیگ چند 
استاد برای توضیحات کامل در مورد 
آنها توانستیم یی از نمایشگاه هایی 
که با مجموعه دستبافته های عشایری 
آقای تناویل که به مــوزه و وزارتخانه  
هدیــه داده بودند را بصورت مجازی 

به نمایش درآوردیم.

 با انتصاب آقــای عزت الله ضرغایم 
بعنــوان وزیــر گردشــگری و میراث 
فرهنیگ آقای "ســجاد نوروزیان" به 
عنوان مدیر جدیــد موزه فرش ایران 
منصوب شد. سجاد نوروزیان پیش از 
این در ستاد انتخابایت آقای ضرغایم 
به عنوان دســتیار در حوزه کسب و 
کار در فضای مجازی فعالیت داشتند 
و اظهار امیــدواری کردند که با تغییر 
مدیریــت در این موزه بتوان شــاهد 
افزایش تعداد بازدیدکنندگان، افزایش 
ســمینارهای تخصیص و برنامه متنوع 

باشیم.

کارپت پالس از مدیریت خانم پریسا 
بیضایی قدرداین و تشــکر یم نماید 
و امیدواریم که همــواره موزه فرش 
بتواند با مدیریت جدید به راه کارهای 
بهتری برای شناساندن این موزه غین 

و زیبا به مردم ایران و جهان باشد

  بــه امیــد روزهای پر تــالش و پر از 
بازدید کننده برای موزه فرش ایران.

------

-------------

-----------

-----------
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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



پایان


