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عکسها :امیر صادقیان

« خاتون کوثری » تنها بانوی بافنده جاجیم در روستای قلعه سر

« مریم عالیشاه » بانوی  65ساله ای که زندگی اش را با فروش هنر دستانش اداره می کند

« مریم اسکندریان » در  70سالگی قالیبافی را به دختران روستا آموزش می دهد

مادربزرگ هایی که امید را به زندگی گره می زنند

حکایت ســه بانوی سالخورده که علی رغم خالی شدن روســتاها ،مانده اند تا هنر بومی شان را زنده نگه دارند
سهیال نوری
خبرنگار
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رضایت داشت همگی برگه رضایتنامه را امضا کردیم
و ساعتی بعد با بدرقه اعضای خانواده ،او به اتاق عمل
منتقل و اعضای بدنش به بیماران نیازمند اهدا شـــد.
تنها دغدغه ما این روزها بهانه دختر ســـه ساله برادرم
است اما وقتی بزرگ شد به او خواهیم گفت که پدرش
یک قهرمان بود که به چند پدر بیمار زندگی دوبارهای
بخشـــید .او را در امامزاده روســـتای علی آباد به خاک
سپردیم و دوســـت داریم در آیندهای نزدیک کسی که
قلـــب او را گرفتـــه از نزدیک ببینیـــم و دلتنگیمان را با
شنیدن صدای تپشهای قلب حسن برطرف کنیم.
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پرونده ایثار و فداکاری این بار بهنام مرد جوانی به ثبت
رســـید که مســـافر بود و لحظه رفتناش را با بخشـــش
زندگی به  5بیمار نیازمند ماندگار کرد .اهدای اعضای
بدن این جوان  30ســـاله جـــان دوبارهای بـــه بیماران
نیازمندی داد که سالها با درد و رنج دست و پنجه نرم
میکردند.
اتـــاق انتظـــار پیونـــد اعضای بیمارســـتان مســـیح
دانشـــوری مثل روزهای گذشته میزبان انسان فداکاری
بود که میخواست زندگی بخش بیماران باشد .حسن
مســـافر خوش دل کـــه بر اثر ســـانحه تصـــادف مرگ
مغزی شـــده بود اعضای بدنش با رضایت خانواده به
 5بیمار نیازمند اهدا شد.
میثـــم برادر کوچکتـــر خانواده با بیان اینکه حســـن
با ایـــن کار بزرگ فـــداکاریاش را تکمیل کـــرد ،گفت:
او فرزنـــد اول خانـــواده بـــود و همیشـــه دغدغـــه پدر و
مادرمان را داشـــت .کارگر کارخانه بود و بعد از ازدواج
هم دخترش آینا همه زندگی او شـــده بود .ما در پیشوا
ورامیـــن زندگی میکنیم و برادرم هـــر روز بعد از پایان
کار و سر زدن به پدر و مادرمان به خانه میرفت .شب
حادثه نیز وقتی پیاده در حال رفتن به خانه بود ناگهان
در میدان بسیج ورامین با خودرویی تصادف کرد .او را
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قهرمان عرصه بخشش
به بیمارستان  15خرداد ورامین منتقل کردند و از آنجا
نیز به بیمارســـتانی در تهران منتقل شد .وقتی خبردار
شدیم بالفاصله به بیمارستان رفتیم .چند آزمایش و
سی تی اسکن از ســـر او گرفتند و به ما گفتند خونریزی
مغزی دارد .کاری جز دعا از دســـت ما بر نمیآمد .دو
روز از این وضعیت ســـپری شد تا اینکه پزشکان اعالم
کردند حســـن مرگ مغزی شده است .یکی از پزشکان
متخصص با ما صحبت کرد و با تشـــریح مرگ مغزی
چنـــد راه حل مقابل ما قـــرار داد .او گفت میتوان این
وضعیت را با کمک دســـتگاه ادامه داد اما بعداز چند
روز برادرتان با کمک دســـتگاه نیز نمیتواند به زندگی
ادامه بدهد و اعضای قابل اهـــدای او نیز قابلیت اهدا
پیـــدا نخواهنـــد کرد .او پیشـــنهاد اهـــدای اعضای بدن
برادرمـــان را مطـــرح کرد و گفت:با این اعضای ســـالم
میتوان چند بیمار نیازمند را که سالهاســـت به خاطر
از دســـت دادن عضو حیاتی بدن بـــا درد و رنج زندگی
میکنند از این وضعیت نجات داد.
وی ادامـــه داد :تصمیـــم بســـیار ســـختی بـــود و
نمیخواســـتیم تنها دلخوشیمان که دیدن نفسهای
او بـــود را نیز ازما بگیرند .اما حرفهای همســـر برادرم
تردید ما را از بین برد .او گفت حســـن همیشه از اهدای
عضو حرف مـــیزد و میگفت خیلی دوســـت دارد که
بعـــد از مرگ اعضای بدنش به بیمـــاران نیازمند اهدا
شود .وقتی متوجه شدیم برادرمان نیز به این تصمیم
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متن پیش رو حکایت سه بانوی سالخورده
روسـ ــتایی اسـ ــت که مثلث خشکسـ ــالی،
کمبـ ــود امکانات و مهاجـ ــرت زندگی آنها
را تحـ ــت تأثیر قرار نـ ــداده و با وجود همه
مشـ ــکالتی کـ ــه جوانترهـ ــای روسـ ــتا را کم
طاقت کـ ــرده اسـ ــت ،سـ ــاعتهایی از روز
را غرق در هنری میشـ ــوند کـ ــه از کودکی
آموختهانـ ــد و بر خـ ــاف دختـ ــران و زنان
روسـ ــتا که دیگر انگیزهای بـ ــرای آنها باقی
نمانده و سطح امید به زندگیشان بشدت
افت کرده ،در سـ ــایه هنـ ــر جاجیم و قالی
بافی هنوز به تنهایی امورات زندگیشـ ــان
را میگذرانند.
ëëرج هایی از رنج و امید
اهالی روستا خاتون کوثری را «بیبی»
صـ ــدا میکننـ ــد .روسـ ــتای قلعـ ــه سـ ــر در
دهسـ ــتان پشـ ــتکوه بخـ ــش چهاردانگـ ــه
شهرستان ساری ،در  ۱۲۰کیلومتری جنوب
این شهرسـ ــتان و در ارتفاع  ۱۷۰۰متری از
سـ ــطح دریا قرار دارد .در سـ ــالهای اخیر

که سایه سـ ــنگین خشکسالی بر این روستا
افتـ ــاده ،رونـ ــق و آبادانـ ــی از روسـ ــتا رخت
بسته ،کشاورزی و دامداری بسیار محدود
شـ ــده و زنان و مردان روسـ ــتا انگیزهشـ ــان
برای زندگی را از دست دادهاند ،اما بیبی
خاتون که در بخش باال دسـ ــت روسـ ــتا با
خانواده تنها فرزنـ ــدش زندگی میکند با
همه آنها فرق دارد.
در حـ ــال حاضر او تنها زن این روسـ ــتا
اسـ ــت که کارگاه جاجیم باف ـ ـیاش به راه
اسـ ــت و با آنکه  85سـ ــال دارد و دسـ ــت و
پاهایش بهخاطر بافندگی چندین سـ ــاله
درد میکنـ ــد ،هنوز هم برخالف بسـ ــیاری
از زنان روسـ ــتا که انگیزهای بـ ــرای زندگی
ندارند چند سـ ــاعتی از روز را به کارگاهش
میآید و جاجیم میبافد.
به گویـ ــش مازنـ ــی از اولیـ ــن مرتبهای
گفت که پای کارگاه جاجیم بافی نشست؛
 7سالم بود که مادرم بافتن جاجیم را به
من یاد داد .آن زمانها بیشـ ــتر دخترهای

جــــدول
سـودوکو

ارقام  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها
و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار ديده شود
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ëëاپیزود اول:
دورتریـ ــن خاطره ذهنش در همین روسـ ــتا نقش بسـ ــته و از کودکی تـ ــا به امروز
دلبسته زادگاهش است ،هرچند که این روزها دیگر خبری از برو بیاهای سابق و
جوش و خروش چشمههای روستا نیست .خاتون کوثری بانوی سالخورده که با
وجود  85سال سن ،هنوز پشت دستگاه جاجیم بافی مینشیند و به یاد روزهای
کودکـ ــی که کنار دسـ ــت مادرش مینشسـ ــت و طـ ــرح جاجیم هـ ــا را به ذهنش
میسـ ــپرد ،با صبر و حوصلهای که مخصوص سـ ــالمندان اسـ ــت ،به طرحهای
پررنگ و لعاب ،جان میبخشد.
ëëاپیزود دوم:
آشنایی با یک مرد مازنی آن هم در روزگار نوجوانی دلیل پایبندیاش به روستای
خشـ ــک ،بیآب و علـ ــف و بـ ــه دور از امکانات بود ،امـ ــا حاال که بیش از  10سـ ــال از
فوت همسـ ــرش میگـ ــذرد دغدغه زنـ ــده نگه داشـ ــتن هنری اصیل و هـ ــزار رنگ
مریماسکندریانرا در این روستا ماندگار کرده و به این امید که دختران و زنان جوان
روستا به بافتن قالیهایی که گره از مشکالت مالیشان باز میکند ،تشویق شوند و
با وجود  70سال سن ،مدتی است شروع به آموزش قالیبافی به آنها کرده است.
ëëاپیزود سوم:
مریم عالیشاه مادری شیرین زبان که تنهایی مانع تکاپوی او نشده و در حالی که
همواره لبخند به لب دارد ،قلبش برای هنری میتپد که از کودکی آموزش دیده
و هنوز هم دسـ ــت از انجام آن برنداشـ ــته اسـ ــت .گلیم و جاجیم بافی را حتی از
آشپزی هم بیشتر دوست دارد و دلیل سالمت و چابکی این روزهایش را هنری
میداند که بیشتر از  55سال با او عجین شده و حاال که فرزندانش به خانه بخت
رفتهاند و همسـ ــرش به رحمت خدا رفته ،وسیلهای است برای امرار معاش او،
تا روی پای خودش بایستد و چرخ زندگیاش را بچرخاند.

روستا بافتن جاجیم را بلد بودند .من هم
مثل همه آنها ایـ ــن کار را انجام میدادم
تا کمک خرج پدر و مادرم باشـ ــم ،بعدها
هم کـ ــه ازدواج کردم جاجیـ ــم بافی را در
خانه شوهرم ادامه دادم .آن زمانها زن و
شوهر با هم کار میکردند تا زندگی را اداره
کنند ،اما از هم توقع زیادی نداشتند.
بیبیخاتـ ــون حتـ ــی تعداد انگشـ ــت
شـ ــماری از بافتههای زیبایش را هم برای
خودش نگه نداشـ ــته زیرا او از همان ابتدا
تاکنون این هنر پرمشـ ــقت را دنبال کرده
تا کمک خـ ــرج خانوادهاش باشـ ــد ،برای
همین اسـ ــت کـ ــه میگوید وقتـ ــی تعداد
جاجیمهایی که میبافت به سـ ــه یا چهار
تختـ ــه میرسـ ــید ،آنهـ ــا را میفروخت تا
در ازای پولی که از فروش هنر دسـ ــتانش
میگرفـ ــت ،جـ ــو ،گنـ ــدم ،برنـ ــج و سـ ــایر
مایحتاج زندگی را بخرد.
می گوید ،زنان روسـ ــتا عالقهای به یاد
گرفتن جاجیـ ــم بافی و حوصلـ ــه این کار
پرزحمت را ندارند ،در عوض مردهایشان
معموالً به شـ ــهرهای دامغان ،سمنان و
ساری میروند تا در کارخانههای آنجا کار
کنند و خرج زندگی هایشان را تأمین کنند.
بی بیخاتون تنها یک فرزند دارد و از
زمانی که همسرش از دنیا دفته با خانواده
پسـ ــرش زندگی میکند .نه تنها دست از
زندگی نشسته که با لبخند و حوصله برای
نوهها و نتیجههایش داستانهای زندگی
تعریـ ــف میکند .هرچند کـ ــه زندگیهای
امروز را بسـ ــیار سـ ــختتر از زندگی سابق
میدانـ ــد ،اما هنوز روزها را با امید و عالقه
دنبـ ــال میکنـ ــد و تنها ناراحت ـ ـیاش این
است که دیگر توان روزگار جوانی را ندارد.
بیبیخاتـ ــون روزگار قدیم را بیشـ ــتر
از امروز دوسـ ــت دارد و میگوید؛ درسـ ــت
است که سـ ــالهای قبل امکانات زندگی
نداشتیم ،اما خشکسالی نبود و کشاورزی
و دامداری به راه بـ ــود .آن وقتها خبری
از سـ ــردرد ،پـ ــا درد ،فشـ ــارخون و خیلـ ــی
از مریضیهـ ــای امـ ــروز نبـ ــود و دل مردم
خوشتـ ــر بود .اما حـ ــاال گرانـ ــی زندگی را
خیلی سخت کرده و برای اهالی روستای
بیآب و علف ما خیلی سـ ــخت است که
مثل شـ ــهریها برای خریدن مواد غذایی
به بازار بروند.

 ëëرنگ زندگی
اصالتش به مهدی شهر استان سمنان
بـ ــر میگردد .این طور کـ ــه میگفت وقتی
 6سـ ــال داشـ ــت ،در حیاط خانهشـ ــان در
شهرستان شاهرود زنی زندگی میکرد که
به بیشتر از  20نفر از زنان و دختران محل
قالیبافی یاد میداد .همین باعث شد که
هـ ــر روز به آنجـ ــا برود و از آن زن کاشـ ــانی
قالیبافی را آموزش ببیند .بعدها که با یک
مرد مازنی ازدواج کرد ،به روستای پِ ِشرت
از توابع شهرسـ ــتان کیاسـ ــر آمـ ــد و حاال با
وجود اینکه سالهاست همسرش از دنیا
رفته در همین روستا زندگی میکند.
مریم اسکندریان  70ساله که دوست
داشت دختران روستا هم مانند او قالیباف
شـ ــوند و بتوانند مخـ ــارج زندگیشـ ــان را
تأمین کنند ،از مدتی قبل تصمیم گرفت
این هنر را به آنها آموزش دهد ،بههمین
خاطر ابتدا نوهاش را به این هنر عالقهمند
کـ ــرد و از آن به بعد تعـ ــدادی از دختران
روسـ ــتا هم به خان ـ ـهاش میآینـ ــد و او در
نهایت مهربانی و آرامـ ــش ،این هنر پر از
رنگ و نقش را به آنها آموزش میدهد تا
به قول خودش با رفتن او این هنر نمیرد.
نزدیکیهای غروب بـ ــود که از مزرعه
برگشـ ــت .بـ ــه همـ ــراه دختر و عروسـ ــش
برای چیدن عدس رفتـ ــه بود .وارد حیاط
خانه که شـ ــدم بـ ــا وجود خسـ ــتگیاش از
کار ،بـ ــا لبخند و آغوش باز اسـ ــتقبال کرد.
تنهـ ــا چنـ ــد دقیق ـ ـهای زمان خواسـ ــت تا
دسـ ــت و صورتش را بشـ ــوید و خیلی زود
به اتاق برگشـ ــت .پشت دار قالی نشست.
طرحی بسـ ــیار سخت ،با رنگهای زنده و
زندگی بخش را میبافـ ــت .به نیمههای
قالی رسـ ــیده بود و همزمان که رج به رج
میبافت از آرامشـ ــی گفت کـ ــه از این هنر
میگرفت« :قالیبافی کار پاکیزهای است.
به جای اینکه مثـ ــل خیلی از زنها بیرون
خانه بنشینم و وقتم را بیهوده تلف کنم،
در خانه خودم مینشـ ــینم ،کارم را انجام
میدهم و درآمد کسـ ــب میکنـ ــم .برای
همین این کار را خیلی دوسـ ــت دارم و از
آن آرامش میگیرم».
او اگرچه جاجیم و گلیم بافی را هم
میداند اما بیشـــتر از همه ب ه قالیبافی
عالقه دارد .هرچه باشد در کارش موفق

اســـت و تاکنون چندین مرتبه در سطح
اســـتان بهعنوان قالیبـــاف نمونه مورد
قدردانـــی قرار گرفته اســـت؛ «شـــوهرم
دامـــدار بـــود و تعـــداد زیادی گوســـفند
داشـــت .من در تمام آن سالها از پشم
گوسفندها نخ میریسیدم ،آنها را رنگ
میکـــردم و قالی میبافتم برای همین
در قالیبافـــی تجربه زیـــادی دارم .تا به
حال بیشـــتر از  100قالی بافتهام و به جز
چند تای آنها را که به بچه هایم یادگاری
دادهام ،باقی قالیهـــا را فروختهام و به
زخمهای زندگی زدهام.
او کـ ــه از میـ ــان رنـ ــگ نخهـ ــا ،سـ ــفید،
بنفش و سبز را بیشتر از بقیه دوست دارد،
میگویـ ــد :کنار هم قـ ــرار گرفتـ ــن رنگها
بیشـ ــتر از  60سال اسـ ــت که زندگی من را
خوشـ ــرنگ کرده است و حاال که پا به سن
گذاشـ ــتهام خوشـ ــحالم که دختران جوان
روسـ ــتا هـ ــم دارند ایـ ــن هنـ ــر را از من یاد

میگیرند تا زندگی آنها هم رنگی شود.
ëëاز این هنر لذت می برم
پیرزنـــی شـــیرین زبـــان کـــه چهـــره
مهربانـــش عجیب بـــه دل می نشـــیند،
ساکن روستای اروست از توابع شهرستان
کیاســـر اســـت .از ســـر باغ بر میگشت و
در حالی کـــه بقچه غذایش را در دســـت
داشـــت ،آرام آرام پلـــه های خانـــه را باال
رفـــت .در چهـــره اش نـــه تنها نشـــانی از
خســـتگی نبود که چشـــمانش بـــرق هم
می زد .وقتی فهمید مـــی خواهم برایم
از هنری بگوید که ســـالها است با آن خو
گرفته خوشـــحال تر شد .دســـتگاه چوبی
نخ ریسی اش را آورد و آن را کنار جاجیم
نیمه کاره ای که بافته بود گذاشت و شروع
به تعریف کرد؛  6ســـاله بـــودم که مادرم
جاجیم بافـــی را به من یاد داد .درســـت
یادم نیســـت چند ســـاله بودم ،ولی سن
و ســـال زیادی نداشـــتم که ازدواج کردم.

شـــوهرم مرد خیلی خوبی بـــود و نمی
گذاشـــت زیاد کارهـــای بیـــرون از خانه را
انجام بدهم که خسته بشوم برای همین
وقـــت زیـــادی داشـــتم تـــا جاجیم های
مختلف ببافم و با فـــروش آنها در خرج
زندگی کمک حال شوهرم باشم.
مریـــم عالیشـــاه بانـــوی  65ســـاله
روستایی که شـــمرده شمرده صحبت
میکرد ،ادامه داد :چند سالی است که
شـــوهرم از دنیا رفته و من تنها شدهام.
برای همیـــن مجبـــورم همـــه کارهای
زندگـــی را بـــه تنهایـــی انجـــام بدهم.
6فرزند داشتم که همه ازدواج کردهاند
و بـــرای خالص شـــدن از خشکســـالی
و بیامکاناتی روســـتا در شـــهر سمنان
زندگـــی میکنند برای همیـــن کارهای
کشـــاورزی هم به گـــردن مـــن افتاده و
خدارا شـــکر تا االن بهکمک کســـی نیاز
نداشتم.

خالـــه مریم که نقشـــهها را از همان
قدیم بـــه ذهن ســـپرده و بـــدون اینکه
بـــه نقشـــهای نـــگاه کنـــد جاجیمهایی
زیبـــا میبافد ،ایـــن هنـــر را دلیل همه
انـــرژیاش میداند و میگوید :این هنر
مثل ورزش کردن میماند برای همین
است که من از زنهای روستا که جاجیم
نمیبافند سالم و ســـرحالتر هستم و
میتوانم به تنهایی هم کشاورزی کنم،
هم جاجیم ببافم و هم سفارش بگیرم.
در حالی کـ ــه میگفـ ــت «در این دوره
زمانه اگر یک آدم سالم دیدی به او سالم
برسان » خندید و ادامه داد :من هم بعد
از این همه کار کردن ناتوان شـ ــده ام ولی
باز هم چون کار میکنم از بیشتر زنهای
روستا سالمتر هستم و به جای اینکه مثل
آنها بیحوصله باشـ ــم و تن بـ ــه کارهای
سـ ــخت ندهـ ــم ،از جاجیـ ــم بافـ ــی لذت
میبرم.

