پیگیری
با وجودی که مسووالن هیچ واکنشی نشان
نداده و سکوت اختیار کردند ،اما بسیاری از مردم
در تماس تلفنی با سخن تازه ،ضمن گرفتن
نشانی ،به کمک این خانواده شتافتند.
و حاصل این همیاری مردمی :

 17شهریور  95سخن تازه از بی
خانمانی یک خانواده در همسایگی
امام زاده احمد نوشت...

پای دار آخرین نسل بافندهی فرش سنتی سیرجان؛

سمیرا سرچمی

گلافشانی میکند با تار و پود .روی طناب وسط حیاط
خانهشان نخهای قالی آویزان است .نخهایی به رنگ عنابی
و خردلی .دا ِغ داغ از دیگ رنگرزی درآمدهاند تا در تار و
پود قالی هنرنمایی کنند .زنی قالیباف صاحبخانه است.
خانهای در مکیآباد .در این خانه آخرین نسل از قالیهای
«سهکلّه» (قالی سنتی سیرجان) بافته میشود .گلیم
شیرکیپیچ سیرجان چند صباحیست که بر سر زبان است،
از آن صحبت میشود و از صادرات آن به کشورهای دیگر
میگویند و از زیبایی آن مطالب مینویسند که بیدلیل هم
نیست .اما از قالی سنتی سیرجان که به سهکله معروف است
و قدمتی بیشتر از گلیم دارد ،کمتر حرفی زده میشود
و بعید نیست که قالی سه کله چند سال دیگر کامال به
ورطهی فراموشی سپرده شود .هنری که زحمت زیادی برای
بافتش خرج میشود و توان مالی و جانی زیادی میطلبد.
کالسهای آموزش قالیبافی سیرجان متقاضیان زیادی
برای گلیمبافی دارند ولی آموزش قالی سنتی فقط یک دار
را باال برده است.
از این رو برای اینکه دلیلش را بدانیم با پرس و جوی زیاد
قدیمیترین قالیباف سنتی را پیدا کردم.
چارقد آبی گلگلیاش را با پیراهن پرچین ست کرده.
اسمش گلافشان است و هفتاد سال دارد .به سمت اتاقی که
مخصوص اوست و آنجا دارش را آویزان کرده ،راهنماییام
میکند .یک قالی زیبا را تا نصفه بافته ،از او سراغ نقشهای
را میگیرم که بر اساس آن میبافد ،میگوید« :خودم آن
را طرح زدم ،حفظی میبافمش ».او به نسلی تعلق دارد
که فن و دانش خود را شفاهی و سینه به سینه زنده نگه
یداشتهاند و حاال با از بین رفتن فرهنگ شفاهی ،باید
م
بافان جوان ،نقوش و گرهزنی امثال این قالیباف
ی
قال
از
نسلی
ِ
همشهری را ثبت و مکتوب کنند.
جمع شدن این همه زیبایی و هنر یکجا وصفشدنی
نیست .گلافشان قالی را از هفت سالگی میبافد و آن را
از مادرش یاد گرفته .سوال من همیشه این بوده که اولین
بار قالی را چه کسی بافته و اگر نسل به نسل از مادر و
مادربزرگ به دختر رسیده ،اولینها چه کسانی بودند که
این قدر باهوش و هنرمند بودند .بدون هیچ کالسی ،هیچ
آب و تابی.
از گلافشان میخواهم از خودش بگوید« :من قالی را از
زمانی که هفت سال داشتم پیش دست مادرم یاد گرفتم.
عروس که شدم قالیبافی راه درآمد خونهمون بود و من ده
تا بچه رو همینجوری بزرگ کردم .عروس و دوماد کردم و
دانشگاهفرستادم».
از او و زن برادرش که کمکیاش هست ،میخواهم که
مشغول قالیبافی باشند تا عکس بگیریم ،با اکراه میگوید:
«عمر ما دیگه تموم شده ،عکسمونو برا کجا میخواین،

زنـــدگی

غبار فراموشی روی قالی سهک ّله

عکس :سید محمد فروزنده

به درد چی میخوره یه عمریه داریم قالی میبافیم کاری
نکردیم که ».درحالی که این کار ساده نیست؛ این همه هنر
و زیبایی در کنار زحمتی که دارد ،خودش یک کار مهم
است .فیلم کمالالملک علی حاتمی دیالوگ زیبایی از قول
هنرمند نقاش خطاب به بافندهی فرش دارد« :استاد تویی.
هنر این فرشه .دریغ همه عمر یک نظر به زیر پا نینداختم.

همواره هنگام رانندگی توجه
کنید که شما حافظ جان خود
و سرنشینان خودرو هستید .

آموزشگاه زبان ایلیا

هنر این ذوق گسترده است .شاهکار کار توست» گلافشان.
سنت قالیبافی به شیوهی گلافشان و با نقش قلعهمانند و
مثلثیخاصسیرجاناستاماکمکمدرحالفراموشیست.
برای همین گلافشان گالیه دارد« :نخ گیر نمیاد .من خودم
با دوک ریسندگی از پشم گوسفند نخ درست میکنم و با
روناس و  ...رنگشون میکنم .ولی دیگه زحمت داره .عشای ر

در امواج پرخروش نفهمی،
با کتاب غرق نمی شویم.
آموزشگاه زبان ایلیا

هم خیلیهاشون دیگه نخ درست نمیکنن .همه شهری
شدن .اگرم بخوای بخری اول که نیست دومم خیلی گرونه.
بعدشم االن کسی دیگه قالی سنتی پسندش نمیشه .وقتیم
کسی نمیخواد دیگه زحمت اضافیه».
انگار قیمت قالی با چیزی که هزینه میکنند جور در
نمیاد .پیر هنرمند به سمت قالی جدیدی که بافته و گوشهی

اتاق پهنش کرده ،اشاره میکند« :این قالی رو یکی از شیراز
مشتری بود ندادمش .گفت پونزده میلیون .از دلم نشد،
خیلی زحمت کشیده بودم براش ».انگار مشتریهای پر و
پاقرص قالی سنتی سیرجان ،سیرجانی نیستند! «مشتری
کمه .اگرم باشه اونقدر چونه میزنه که صرف نمیکنه
بفروشی .یه جوری میگه 500هزار تومن خیرشو ببینی!
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انگار شب خوابیدی صبح بیدار شدی قالی این جا بوده».
به گفتهی گلافشان؛ قالی سهکلهی سیرجان آن زمان که
دورهی رونقش بوده ،صادر هم میشده است .زن از پسر
برادرش میخواهد که اسم کشور را بگوید« :نروژ .ولی بعدش
تحریم شدیم دیگه کسی نخرید .همه چی ول شد».
میپرسم چرا قدیمیهای سیرجان باور داشتن که مرده
«چم.
را باید توی قالی سه کله حمل کنند؟ میخنددُ :
میگفتن قالی ماشینی نباشه» انگار
قالی ماشینی برای ُمرده هم خوب
نبوده ،چه برسد به زندهها.
گلافشان تند و تند و با سرعتی
عجیب میبافد و سوالهای مرا هم جواب
میدهد .او و همبافش بیمه هم نیستند.
بیمه مخصوص زنان قالیباف« :هزینهش
زیاده .اینقد پول از کجا آوریدیم .صرف
نمیکنه .دویست و خوردهای باید پول
بدی» شیرینی تعارف میکند« :بردارید
خودمپختم».
تعجب میکنم که این همه کار را در کنار
قالیبافیچطورانجاممیدهد!«خداکنهدلت
به زندگی باشه .دل که به زندگی بدی همه
چی درست میشه»
از آنها میپرسم اگر قالی نمیبافتین،
دوست داشتین چه کاره باشید؟ «همون قالیباف».
گلافشان میگوید« :قالی سه کله متقاضی کمی دارد
و وقتی هم کسی نخواهد آن کار فراموش میشود و گم
میشود».
هنگام خداحافظی از گلافشان ،با خودم فکر میکنم که
راستی چرا باید ترکیب رنگ سرمهای و قرمز را بگذاریم کنار
و دل ببندیم به قالیهای بیحال و بیرنگ مد شده؟ مگر
سنت کهن و دیرینهی دارای اصل و نسب ما چه ایرادی دارد
که اصرار داریم خانهها را با رنگ کرم قهوهای تزیین کنیم و
یکی در میان برای به رخ کشیدن قالیهای ساخت ماشین،
مسابقه بگذاریم .چرا باید خریدار قالی سیرجانی ،از شهر
دیگری بیاید و حاضر باشد به خاطرش میلیونها پول هزینه
کند و چون قالیباف یکی دو تا بیشتر ندارد ،دلش نیاید
حاصل زحمتش را بفروشد که اگر این هنر مشتری بیشتری
داشت و بهای بیشتری از طرف مسوول فرهنگی سیرجان
به آن داده میشد ،حرفی از فراموشیاش زده نمیشد .قالی
سه کله را با طرح سه قاب وسطش میبافند و سه علت
واضح و همیشگی آن را پس میزند :تحریمها ،بیپولیها و
بیتوجهی مسووالن سیرجانی نسبت به میراث سنتیمان و
البته بخش خصوصی که کمر همت ببندد برای زنده نگه
داشتنش و از همه مهمتر از خود بیگانگی و خودشیفتگی
مزمنمان آنجا که میگوییم «این قالیها دهاتیان»!

