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 به نام خدا

 خودکفایی پود و تار بافتن

 رسندمی مالی استقالل به سیدخندان فرش خانه در خانوار سرپرست بانوان

 

 بافیلیقا هایکارگاه با شناسند،می «سیدخندان فرش خانه» نام با را آن محله این اهالی که سیدخندان محله سرای بافیقالی کارگاه

  .دارد فرق دیگر

 

 درآمدکم و پذیرآسیب اقشار به کمک برای کارگاه هایبافنده که است خیری قدم شود،می زده قالی پود و تار به که گرهی هر اینجا

 ک،کوچ هایسهم این. دارد قرار نیازمندان برای سهمی کارگاه، این نگار و نقشخوش قالی و تابلوفرش هر فروش در. دارندبرمی محله

 دیهه کشور محروم مناطق کودکان به را لبخند که شودمی عروسکی هم گاهی و خانواری سرپرست بانوی برای شودمی قالی دارگاهی

 سرپرست بانوی ۰۱۱ از بیش «زادهشادی مهدی سید» پشتکار و تالش با سیدخندان محله سرای بافیقالی کارگاه در اکنون. دهدمی

 ادامه در. اندپیوسته منطقه کارآفرینان جرگه به ایرانی سنتی هنر این به مندعالقه بانوان از بسیاری و رسیده درآمدزایی به خانوار

   .خوانیدمی نیازمند هایخانواده به کمک برای آن هایبافنده خیر قدم و سیدخندان فرش خانه هایفعالیت از را ما گزارش
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 قالی هایبافنده نفع به دانش و هنر تلفیق

 محلی ایبافنده دست کار همگی که شده تزیین دستبافی هایقالی و معرق تابلوهای ها،تابلوفرش با سیدخندان محله کوچک کارگاه

 و هاتابلوفرش همان از یکی به تبدیل دستش هنر تا پودهاست و تار رشتن مشغول ایبافنده قالی، دارهای از هرکدام پشت. است

 همسرش از را بافیقالی پیش سال ۶ سیدخندان، فرش خانه مدرس زاده،شادی مهدی. شود دیوار روی نگار و نقش خوش هایقالی

 از ار بافیقالی صد تا صفر که هاییبافنده. است کرده کارآفرینی بافنده ۰۵۱ برای کوچک کارگاه این اندازیراه با اکنون و گرفت یاد

 ویر کارآفرینی برای توانممی که است شغلی و هنر همان این فهمیدم گرفتم، یاد همسرم از را بافیقالی وقتی: »انددیده آموزش او

 .کنم حساب آن

 ییدرآمدزا به نیاز که افرادی و هنر این به مندانعالقه آموزشی، هایدوره برگزاری با و کردم اندازیراه را کارگاهم نخستین زود خیلی

 هزار ۵ از بیش به را هنر این بم و زیر گذشته سال ۶ طول در که دارم عالقه کار این به آنقدر. شدند کارگاهم جذب داشتند بیشتر

 گویدمی قالی دارهای ساختار در کوچک تغییراتی ایجاد از کرده، تحصیل صنعتی طراحی رشته در که زادهشادی. « امداده آموزش نفر

 ایونهگ به سنتی قالی دار زوایای: »است شده کوچکش کارگاه محصوالت کیفیت بهبود و هابافنده عمل سرعت افزایش باعث که

 در. باشد داشته بیشتری راحتی کار هنگام در بافنده و بافت قالی راحتی به خانگی هایمحیط در بتوان که شد سازیمناسب و اصالح

. رسندمی دلخواه نتیجه به زودتر باشند هم درآمدزایی فکر به اگر و کنندمی تولید کمتری زمان مدت در را شانمحصول آنها نتیجه

. کنند باز حساب درآمدزایی برای هنر این روی محله درآمدکم خانوادهای و خانوار سرپرست بانوان از برخی شده باعث مسئله همین

» 

 محله پذیرآسیب اقشار به کمک برای کارگاهی

 موسیقی یک مثل قالی پودهای و تار با هاشانه تماس صدای شوند،می جمع سیدخندان فرش خانه هنرمندان جمع که صبح اول

 الزم نکات و دارد نظر زیر را ایحرفه بافندگان حتی و هنرجویان کار دقت به نیز زادهشادی. کندمی پر را کارگاه فضای بخش، آرامش

 هنبرد یاد از هم را محله خانوار سرپرست بانوان زادهشادی بافی،قالی هنر مندانعالقه به آموزش بر عالوه. کندمی یادآوری آنها به را

 کار به شروع کارگاهم نخستین که پیش سال ۶: »گویدمی خانوار سرپرست بانوان برای رایگان آموزشی هایدوره برگزاری از او. است

 زشآمو قالیبافی، بر عالوه حاال. دارند مشکل زندگی مخارج تأمین در که شوم خانواری سرپرست بانوان حال کمک کردم نیت کرد

 اصلح سود از بخشی طرفی از. است رایگان خانوار سرپرست بانوان برای نیز... و کاریمعرق بافی،گلیم مانند هنری هایشاخه دیگر

 و هنر این یادگیری برای چیز همه تا دهممی اختصاص قشر این برای رایگان قالی دار تهیه به را کارگاهم محصوالت فروش از

 «شود مهیا آنها بیشتر درآمدزایی

 گویدیم افرادی به بافیقالی آموزش از او. دارد برنامه نیز محله پذیرآسیب اقشار دیگر برای سیدخندان فرش خانه باقی قالی مدرس

 وقتی. است آرامش به رسیدن و صبوری تمرین من برای چیز هر از اول بافیقالی: »اندبرداشته را اول قدم موادمخدر، ترک برای که

 افراد نای. کنم استفاده هستند اعتیاد ترک حال در که افرادی به کمک برای هنر این از گرفتم تصمیم دیدم امزندگی در را آن اثرات
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 دوباره بتوانند هنر این یادگیری با تا شوندمی معرفی من به کارگاه هنرجویان و محله اهالی اعتیاد، ترک و خیریه هایمؤسسه توسط

 «بسازند را شانزندگی

 

 سیستان هایبچه لبخند خاطربه

 کزمر یک به تبدیل روزها این محلی هایبافنده مشارکت و اشباتجربه مدرس خیر نیت با سیدخندان محله سرای کوچک کارگاه

 مردم زنی و اندشده شناسایی خیریه هایمؤسسه سوی از که بضاعتیکم هایخانواده محله، نیازمندان اکنون. است شده کوچک خیریه

 جالبش طرح از زادهشادی. دارند سهم زنند،می قالی پود و تار به سیدخندان کارگاه هایبافنده که گرهی هر از کشور محروم مناطق

 بلغم از درصدی هم ما اما. کنندمی دریافت بافنده عنوانبه سهمی قالی هر از کارگاه، هایبافنده: »گویدمی نیازمندان به کمک برای

 سرای مسئوالن و خیریه مؤسسات سوی از که نیازمندی هایخانواده برای رایگان قالی دار تهیه به را محصوالت از هرکدام فروش

 بخشی اب کارگاه هایبافنده دیگر و من طرفی از. باشند نداشته مالی دغدغه کار شروع برای تا ایمداده اختصاص شوندمی معرفی محله

 « .شویممی سهیم شودمی تهیه محله سرای توسط که کاالیی سبدهای و غذایی اقالم تهیه در مان،محصوالت سود از

 یادگیری بر عالوه تا ایمشده جمع دورهم ما همه: »گویدمی بارهاین در سیدخندان فرش خانه هایبافنده از یکی رحیمیان منوچهر

 انواریخ سرپرست بانوی شنویممی وقتی. باشیم داشته آنها برای درآمدزایی و پذیرآسیب اقشار به آن آموزش در هم سهمی هنر، این

 یکی خاطره ،زادهشادی. « کنیممی پیدا بیشتری انگیزه کار ادامه برای کند، تأمین را اشخانواده مخارج توانسته بافیقالی یادگیری با

 نامساعد شرایط از عکسی که بود پیش ماه چند: »کندمی تعریف مانبرای را خندان سید فرش خانه کوچک خانواده خیر کارهای از

 انجام یکار کودکان این دل کردن شاد برای گرفتم تصمیم موقع همان. دیدم محرومیت و فقر اوج در آنها زندگی و سیستانی کودکان

 .فرستادم سیستان محروم مناطق به خیّران از یکی کمک با را آنها و کردم تهیه زیادی هایعروسک تابلوهایم فروش سود از. دهم

  . «شد ما همه خاطر رضایت باعث بودند، هاعروسک با بازی سرگرم که وقتی کودکان همان لبخند

 

 

 

 

 

 

 

 

 


