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بعد از آن پارچهای که چهار برابر بیشتر از پارچههای
چیتســازی ظرافــت دارد بانظــرات مســتقیم زهــرا
مرتضوی که مسئول بخش تحقیق و توسعه است به
کارخانهای که با آن همکاری مستقیم دارند سفارش
داده میشــود .مســأله بعــدی رنگ اســت .بیشــتر از
هفتاد ســال بود که کســی تالشــی برای نقــش و رنگ
زدن بــا قلممــو روی چنیــن پارچــه باظرافتــی نکرده
بــود .دنیای رنگهای شــیمیایی اگرچه متنوعترین و
راحتتریــن رنگهــا را در اختیار قلمــکاران امروز قرار
مــیداد کــه هفتــاد ســال پیش کســی بــه ذهنش هم
نمیرسید اما نفوذ رنگ و ثباتش در برابر شویندههای
امروزی مسأله مهم دیگر بود.بچهها مطالعاتشان را
روی رنگهــا تا آنجا گســترش دادند که بعــد از آزمون
و خطای بســیار به یک فرمول نهایی و منحصر برای
خودشــان رســیدند«.رنگ مــا اســتانداردی باالتــر از
توشــو ،ســایش و نور
اســتاندارد ملــی در ثبــات شس 
دارد .البته رنگ گیاهی هم داریم اما حالت سفارشی
پیدا میکند».
علی زاد که کارشــناس ارشــد طراحــی پارچه و لباس
است ،فرآیند طراحی نقوش و محصوالت را این طور
توضیــح میدهد« .مــا موتیفهای اصیــل قلمکاری
را بــا بررســی موزهها ،گالریهــا ،کتابها و اســتناد به
جــا مانده تاریخی گــردآوری کردیم و با الهــام از آنها
نقشهایــی را طراحــی کردهایــم کــه همــه خالقانه و
جدیــد و مختــص بــه خودمــان اســت.از اواخــر دوره
قاجار به این ســمت هیچ موتیف و نقش جدیدی به
هنر قلمکاری اضافه نشده بود اما ما طرحهای سنتی
به ویژه طرحهای دوره صفویه را به روزرسانی کردیم

و باتوجــه بــه کاربــردی کــه آن پارچه خواهد داشــت
برایــش نقــش متفاوتــی زدهایــم .مثالً نقش پــرده با
رومیزی و کوسن فرق دارد .گرچه در یک ست از همه
اینها المانهای مشــترکی دارند اما دقیقاً مشــابه هم
نیســتند .برخالف گذشــته کــه در قلمــکاری رنگهای
محــدودی اســتفاده میشــده و یــا تک رنگ بــوده ما
هیچ محدودیت رنگی نداریم ،خودمان مجموعهها
و تمهــای رنگی خاصی داریم اما اگر کاری سفارشــی
باشــد بــا توجه به ســلیقه مشــتری برایــش مجموعه
رنگ طراحی میکنیم » .البته کارطراحی به طراحی
نقوش ختم نمیشود ،در مرحله اول تیم محصوالت
را هــم با توجه به کاربری طراحی میکند ،یک بخش
پوشــاک ،که شامل لباس خانمها و اکسسوری آقایان
میشــود و بخــش دیگر دکوراســیون داخلــی که برای
منــزل و اداری هر کدام ســتهای متفاوتی را طراحی
میکنند.
رنگین کمان پارچهای سوغات توریستی
حــاال پارچــه از نخ تمام پنبه دوخته و آماده شــده،
نقــش و نگارهــای دلربــا کــه عطــر مســجد امــام و

حاال پارچه از نخ تمام
پنبه دوخته و آماده شده،
نقش و نگارهای دلربا که عطر
مسجد امام و عالی قاپو دارند
رویش تمام ًا با دست اجرا میشد
و رنگ زنی و قلمگیری بخش
بعدی است که بچههای تولید آن
را نیز تمام ًا دستی و با ظرافت
انجام میدهند و خطوط ظریف
و درخشان طیف رنگهای
مختلف را طوری کنار هم
میچینند که گویی رنگین کمان.
ظرافت و دقتی که علی زاد
معتقد است ویژگی مهم بانوان
است

این سه قلمکار!
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هر سه نفر هسته مرکزی این تیم هنری که باوجود ناباوری اطرافیان این هنر از دست رفته را
احیا کردهاند ،امروز رؤیاهای بزرگتری در سر دارند .تجربیات شخصی پیشین و تحوالتی را که
در این چند سال برایشان حادث شده از زبان خودشان بخوانید.

زهرامرتضوی
کارشناس ارشد هنر اسالمی
بــرای مــن که تحصیلکــرده این رشــته هســتم و همیشــه به نقش
جهــان میرفتــم ضعفهــای زیــادی کــه در صنایع دســتی وجود
دارد و وضعیــت رو بــه افولــش دردنــاک بــود .خــودم همیشــه
بــه ارتقــای وضعیــت صنایــع دســتی فکــر میکــردم .هــدف مــا
حــاال ارتقــای جایگاه هنــر قلمکاری اســت و دوســت داریم آن را بــه مثابه طالیــه دار صنایع
دســتی ایــران معرفــی کنیــم .از طرفــی مــن تجربــه حضــور در کارگاههــای صنایع دســتی را
داشــتم و همیشــه میدیدم از بانوان به عنوان نیروی کار ارزان اســتفاده میشــود .اما ما این
تبعیضهــا را کنــار گذاشــتهایم .امیدواریــم کار را از قلمــکاری بــه هنرهای دیگر هم توســعه
دهیم.
مرضیه علی زاد
کارشناس ارشد طراحی پارچه و لباس
تجربــه شــغلی قبلی باعث شــده بود بدانم یک شــبه نمیشــود
بــه جایی رســید و بــرای همین امیــدوار بودم .از طرفــی کار تیمی
مشــکالت کار شــخصی را نــدارد و هــر کســی تمرکــزش روی کار
خودش است .من با عشق و عالقه آنچنانی وارد طراحی دوخت
نشــدم امــا بــه مرور کــه تنــوع بــازار کار این رشــته را دیــدم بهش
عالقهمند شدم.
این رشــته طوری اســت که اگر کســی آن را دوست داشــته باشد با
هر درســش میشــود چند شــغل متفاوت ایجاد کــرد .بهنظر من
بیــن بانــوان و آقایــان در کارآفرینــی تفاوتــی وجــود نــدارد ،وقتی
جامعه تالش تو را ببیند راه برایت باز میشود .بانوان ما هم باید
کاری را کــه دوســت دارند دنبال کنند ،و صبر داشــته باشــند برای
بزرگ شدن .دیدشــان را وسعت دهند .اینطور نباشد که بنشینند
در خانه و منتظر باشــند پدر یا همسرشــان منبع درآمدی داشــته
باشند.
میبینیــم که در جوامعی که به خانمها بیشــتر بها داده میشــود
و خودشــان را جــدی میگیرنــد میتواننــد بــه بهتریــن جایگاهها
برســند .من خودم دوســت داشــتم کاری را انجــام بدهم که مثل
بقیه نباشــد .ما هر روز هفته ،روزی  10ســاعت کار میکنیم ،حتی
اوایــل روزهــای تعطیل هم میآمدیــم ،وقتی کار بــرای خودمان
باشــد و بدانیم به پیشــرفت میرســیم خســته نمیشــویم .چون
نتیجــهاش مســتقیم به خودمــان برمیگردد .حتی ســاعتهایی
که در خانه هســتیم از طریق گروههای تلگرامی و اینها به بحث و
ایدهپردازی میگذرانیم که کار را چطور توسعه دهیم.
به این شکل انتقال تجربه افراد به هم رخ میدهد و اصول سایر تخصصها را هم میشود
آموخت و رشد کرد.
پروانه مرتضوی
کارشناسارشدمهندسیمکانیک
همــه میگویند مهندســی مکانیک با شــرکت هنربنیان بیارتباط
اســت .ما نباید به مهندس به چشــم کســی نگاه کنیم که حساب
کتــاب انجام میدهــد و معادالت را حل میکند .ما اگر آن رشــته
فنــی مهندســی رادرســت خوانــده باشــیم ذهنمان بــرای تحلیل
آماده و پرورش یافته اســت که مســائل و مشــکالت اطراف را ببینیم و برایش راه حل ارائه
دهیم .به ویژه در بخش مدیریت و بازرگانی.
هنــر همیشــه یا بــه صورت تــک فروشــی در گالریهــا عرضه میشــده کــه مخاطب خاص
داشــته و یــا در بــازار بــه صورت فلــهای که در آن شــکل اساســاً ارزش هنریاش را از دســت
مــیداده و صرفــاً دیــد تجــاری بــوده .امــا مــا تصمیم گرفتیــم ارزش هنــری را حفــظ کنیم
و درکنــارش ارزش اقتصــادی را هــم داشــته باشــیم .عــاوه بــر ایــن در واحــد تحقیق روی
مســائل فنــی و مهندســی مثــل مواد اولیــه و بســتهبنــدی هــم کار میکنیــم و نمیگذاریم
کار لحظــهای متوقــف شــود .مــن پیــش از ایــن در زمینــه صنعتــی ،کار تحقیــق و توســعه
انجــام مــیدادم .در محیــط صنعتــی همیشــه تبعیضهایــی وجــود دارد و موقعیتهــای
زیــادی پیــش میآیــد کــه اقایــان ترجیح داده میشــوند بــرای همین من دوســت داشــتم
خــودم وارد کارآفرینــی شــوم و در کاری کــه متعلــق بــه خــودم اســت ایــن تبعیضهــا را
ایجاد نکنم.
مــا همیشــه غر میزنیم که مشــکالت زیــادی اطرافمان وجــود دارد .خانمها هــم وقتی به
اطرافشــان نگاه کنند حتماً مشــکالتی را میبینند .اتفاقاً اگر مشــکالت زیاد باشــد فضا برای
خالقیــت بــه خرج دادن هم بیشــتر اســت .به دنبــال راه خالقانه برای حل مشــکالت دور و
برشان باشند و از همان جا کار را شروع کنند.

عالی قاپو دارند رویش تماماً با دســت اجرا میشد
و رنــگ زنــی و قلمگیــری بخــش بعدی اســت که
بچههــای تولید آن را نیز تماماً دســتی و با ظرافت
انجام میدهند و خطوط ظریف و درخشــان طیف
رنگهای مختلف را طــوری کنار هم میچینند که
گویــی رنگیــن کمان .ظرافــت و دقتی کــه علی زاد
معتقد اســت ویژگی مهم بانوان اســت« .اگر کمی
نقــوش کــم وزیــاد و جا به جا شــود یا اگــر یک دانه
کــوک جا بــه جا شــده باشــد ممکن اســت چندبار
شــکافته شــود تا همــه چیــز دقیق و درســت پیش
برود و ظرافت خانمها در این مســأله بیشتر است
و بیشــتر اهمیت میدهنــد ».بعد از مرحله تثیبت
میرســیم دور دوزیهایی که باز هم چرخ خیاطی
بهشــان راه نــدارد و کار واحد خدمات اســت .حاال
شــمایید و قلــمکاری احیاشــده در میــدان نقــش
جهــان در قلــب صنایــع دســتی ایــران کــه البتــه
بیشــتر توریستها را نشــانه میگیرند و توریستها
هــم عالقــه بیشــتری بــه خریــد ســوغاتی اصیــل
دارند.
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