ساخت «سنگ پا» در روستای طال!

پنجشنبه

گفتوگو با اهالی روستای «قزلجهکند» که روز و شبشان با صدای تیشه و چکش برای تولید سنگ پا گره خورده
محصولی که مشتری اروپایی دارد

 29اردیبهشت 1401

 17شوال 1443

دهـــه پــنــجــاه ،شــصــت و حــتــی دهــه
پرونده
هفتادیها ،خاطرات زیادی از سنگ پا
دارند! بزرگترها هر وقت آنها را برای
استحماممیبردند،آنقدرباسنگپابه
جان پاهایشان میافتادند که رنگ کفپایشان به سفیدی
میرسید و گاهی برق می زد! اما کمتر کسی میداند این
سنگ پاها ،دقیقا چه هستند؟ کجاها تولید میشوند و ...
؟ بیشتر ما سنگ پا را به نام قزوین میشناسیم ولی در غرب
ایرانیعنیکردستان،روستاییوجودداردکهاقتصادشبر
پاشنه این سنگ میچرخد« .قزلجه کند» روستایی در ۳۵
کیلومتریقروهازشهرهایاستانکردستاناست،روستایی
که تقریبا  250خانوار با بیش ازهزار نفر جمعیت را در خود
جایدادهاست.خیلیوقتنیستکهارزشپوکهمعدنی(که
باکمیتغییرتبدیلبهسنگپامیشود)درساختمانسازی
مورد توجه قرار گرفته اما مردم این روستا قبل از آن هم
کارشان با پوکه میگذشت .گدازههای سرد آتش فشانی که
حاالدیگرخبریازدهانههایداغومذابآننیست،امانتی
را در منابع طبیعی این روستا به زمین گذاشتهاند که معدن
دارانشسهمبیشتریازآندارندومردمیکهنامروستایشان
درزبانمحلی(تُرکی)بهمعنای«روستایطالیی»است،فقط
گردوخاکخودروهایحملپوکهوالشههایآننصیبشان
میشودتاتیشهبرآنبزنندوسنگپاتولیدکنند،محصولی
که به غیر از ایران در کشورهای همجوار و حتی کشورهای
اروپایی هم خریدار دارد .در پرونده امروز زندگیسالم با دو
نفر از اهالی «قزلجهکند» ،درباره این شغل و مردم این روستا
توگوییداشتیمکهدرادامهخواهیدخواند.
گف 

سنگ پا یک نوع سنگ آذریــن است که حاصل سردشدن
گدازههای آتش فشانی است .وقتی این سنگها از دهانه
آتــش فشان به بیرون پــرت میشوند ،از خــودشــان گازی
تولید میکنند که باعث سوراخ سوراخ شدنشان میشود.با
استفاده از سنگ پا به دلیل سطح محکمی که دارد ،الیههای
پوست مرده پاشنه پا را میسایند« .محمدمهدی عبدی»20،
ساله ،متولد این روستا و از نوجوانی به تولید سنگ پا مشغول
است .او درباره ساخت سنگ پا در این روستا میگوید« :هر
روز باید به معدن برویم و این سنگها را جمع کنیم .مسیر زیادی تا آنجا نیست .تقریبا یک ربع بیشتر طول نمیکشد .با
بیل ،تعدادی از سنگها را درون گونی میریزیم و میآوریم خانه .سپس در خانه ،این سنگها تراشیده میشود البته یک
عده هم هستند با دستگاه ،این سنگها را تراش میدهند .آنها میتوانند سنگها را به صورت خیلی تمیزتر و مربعی،
مستطیلی ،بیضی یا هر شکلی که مشتری بخواهد ،تراشدهند».

کاربرد سنگ پا فقط برای استحمام نیست
«االن سنگ پا فقط برای استحمام استفاده نمیشود و کاربردهای دیگری هم دارد» .این جوان از اهالی روستای
«قزلجهکند» با این مقدمه ،میافزاید« :مثال در کف ساختمانها از آن استفاده میشود .همچنین از این سنگها برای
تزیین به خصوص در آبنماها استفاده میشود و مشتری زیادی دارد .همانطور که میدانید استفاده از سنگپا به قدمت
تاریخ است و در زمان قرون وسطی ابتدا در رم و سپس در خاورمیانه مردم از این سنگ در حمام استفاده می کردند البته
شکل استفاده کمی متفاوت بوده است .ابتدا مردم از سنگ پا برای پاک کردن جرم وسایل استفاده میکردند ،بعد وارد
صنعت و در نهایت وارد دنیای مد و زیبایی شد .این را هم بگویم که تقریبا همه اهالی روستا ،خودشان هم از این سنگ
پاها استفاده میکنند و برای استحمام از قدیم ،طرفدار داشته است».

تیشرتهایی با نمادهای ایرانی
بوکار
گفتوگوباجوانیکهباکمترینابزارطراحییعنیگوشی،یککس 
اینترنتیراهانداختهوهدفشتزریقحسخوببهجامعهاست
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تیشرتهاییباتصاویرپیکان،ژیان،تختجمشید،شهرفرنگو
....کههمهماخاطراتزیادیازآنهاداریم،یکانتخابمتفاوت
والبتهجالببهنظرمیرسد.درمینیپروندهامروززندگیسالم
به سراغ یک کسبوکار اینترنتی رفتیم که در آن دو جوان با
کمترین ابزار طراحی در دسترس یعنی همین گوشیهایی که
دردستمنوشماست،بهطراحیوتولیدتیشرتهاولباسهایی
بانشانههاونمادهایخاصوایرانیدستزدهاند.

درآمد ماهانهمان
 2تا  3میلیونتومان است

عکس :فارس

ساخت سنگ پا در این روستا ،قدمت زیادی دارد اما
درآمــدش چقدر است؟ آقای عبدی ،یکی دیگر از
اهالی این روستا پاسخ میدهد« :االن این کار درآمد
زیادی ندارد ،حداکثر ماهی  2تا  3میلیون میتوان
از این حرفه به دست آورد .البته آ نهایی که دستگاه
دارند ،طبیعتا درآمد بیشتری دارند اما باز هم آنقدرها که شما
فکرش را می کنید ،زیاد نیست .معموال روزی یک گونی میتوان
سنگ پای تراشیده شده ،آماده کرد .هر گونی ،تقریبا  200تا
 250تا سنگ میشود .برای فروش این سنگها ،چند نفری در
روستا هستند که اینها را از ما میخرند و سپس میفروشند .االن
دو نوع سنگ پا داریم ،درجه یک و درجه  .2درجه  2را گونی 90
هزار تومان و درجه یک را  170هزار تومان از ما میخرند .درجه
یکها ،نسبت به سنگپاهای درجه  2خیلی صافتر تراشیده
شدهاند البته درجه یکها ،خیلی زمان میبرد تا تراشیده شوند
و البته مشتریهایشان هم خاصتر است».

از نوجوان  14ساله تا پیرمرد  80ساله در حال تولید سنگ پا
محمدمهدی یکی از صدها نفر اهالی روستاست که روزشان
با جمعآوری پوکه آغاز می شود و با سنگپا به شب میرسد.
او درباره حرفه اصلی اهالی این روستا میگوید« :تقریبا همه
اهالی روستا ،مشغول این کار هستند یا حداقل چند نفر از
اعضای خانوادهشان در این حرفه باتجربه و فعال هستند .از
نوجوان 14یا 15سالهبگیریدتاافراد 70یا 80سالهدرروستا
در تراش سنگ پا تبحر خاصی دارند .در اینجا 7 ،یا  8معدن
وجودداردامافقطمدلسنگیکیازآنها،نرموقابلتراشیدن
است.تراشیدنبقیهسنگها،خیلیسختاست.اینمعدنیکهمااالنازآنسنگجمعمیکنیم،سنگهایشنرمتراست
وراحتتربرشمیخورد».

پیشنیازهای این شغل فقط تیشه و چکش است
«محمدمهدی» از درد دستهایشان میگوید که نتیجه این شغل است .او ادامه میدهد« :تنها ابزار مورد نیاز این حرفه،
تیشه و چکش است .با چکش این سنگها را تکهتکه و سپس با تیشه ،آنها را تمیزتر میکنیم .حتی افرادی که با دستگاه
هم کار میکنند ،باید از این تیشه و چکش استفاده کنند اما طبیعتا کمتر .برای انجام این کار ،باید حتما دستکش
دستمان کنیم چون این سنگها به قول اهالی اینجا ،دست انسان را می َب َرد و پوستش را نابود میکند .جنس این
سنگها جوری است که باید حتما با دستکش آن را تکهتکه و آماده فروش کرد».

جوانان این جا در آرزوی رفتن به تهران هستند
از «محمدمهدی» دربـــاره تفریحات نــوجــوانــان و
جــوانــان روستا میپرسم که میگوید« :بعضیها
درس میخوانند ،بعضیها در آرزوی رفتن به تهران
برای پیدا کردن کار و کسب درآمد بیشتر هستند اما
بیشترشان در همین جا ،سنگ پا درست میکنند.
ساعت کاریمان هم متفاوت است .بعضیها از ساعت
 8صبح تا  5بعدازظهر مشغول این کار میشوند و
بعضی ها هم  10صبح تا  8شب .ساعت کار این شغل،
دلخواه است .پاییز برای مردم روستای ما فصل تیشه
زنی است که تا اواسط بهار ادامه دارد بنابراین در این مدت شبنشینیها و دورهمیهای خانوادگی جایی در میان
اهالی روستا ندارد یعنی روزهایش آن قدر سخت و خستهکننده میگذرد که دیگر رمقی برای شبنشینی نداریم».
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خطر حمله گرگها و آب آلوده از مشکالت روستای
ماست
«تقریبا همه اهالی روستا ،این روزها در حیاط خانههایشان مشغول ساخت
سنگ پا هستند .در زمستان هم یک سری جاهای سرپوشیده درست
میکنیم که بتوانیم کار کنیم» .یکی از اهالی با این مقدمه میافزاید« :یکی از
خطرات این شغل که کمتر به آن اشاره میشود ،مربوط به مسیر معدن است
که باید برویم و سنگها را بیاوریم .بارها پیش آمده که در همین مسیر ،گرگ
به اهالی حمله کرده است و آنها مصدوم شدند .گاهی هم ریزش کوه اتفاق
میافتد که آن هم خیلی خطرناک است و آدم میماند زیر آن و صدایش هم
به جایی نمیرسد .یکی دیگر از مشکالت قدیمی روستای ما ،نداشتن آب
آشامیدنی بود که از چند وقت پیش که آب را به اینجا پمپاژ کردند ،حل شده
اما االن ،معضل اصلی آلوده بودن آب است که آن هم به دلیل احداث یک
معدن طال در این روستاست که امیدواریم زودتر مسئوالن فکری به حال این
مسئله هم بکنند».

این شغل میتواند تا  200سال آینده ادامه
داشته باشد
آقای عبدی با این مقدمه که روستای «قزلجه کند» قطب تولید سنگ پای
ایران است ،میگوید« :میخواهم به شما بگویم اگر این شغل در روستای
ما نیمه صنعتی شود ،هم جوانان ماندگار میشوند و هم با برندسازی آن
میشود دروازه صادرات را به روی سنگ پا گشود .احتماال میدانید که تنها
یکی از معادن این جا ۶۰۰ ،هکتار است و به نظرم تا  ۲۰۰سال آینده هم
میشود از آن سنگ پا استخراج کرد به شرطی که جوانان روستا همینجا
بمانند و با مدیریت مسئوالن بتوانیم فروش را به صرفه و بیشتر کنیم .طبیعتا
اگر جوان این روستا از لحاظ مالی تامین شود ،همین جا میماند و میتواند
برای ارزآوری به کشور هم خدمت کند».

نمیخواهم طرح تیشرت ایرانیها ،نمادخارجی داشته باشد
«مجید همایون ارجمند» متولد  5بهمن  1362و دانش آموخته رشته نقاشی و
مجسمهسازی است .او که فوقدیپلم حسابداری دارد ،از اشتباه خود برای وارد
شدن به این رشته بهسبب راهنماییهای نادرست یک مشاور تحصیلی
میگوید و ادامه میدهد« :من عاشق طراحی لباس بودم اما یک
انتخاب اشتباه من را از هدفم دور کرد .در زمان قرنطینه
کرونا ،کار من هم که راه اندازی کافه و کافیشاپ بود،
به هم ریخت و این شد که من بیکار شدم .پس در این
زمان بیکاری با خود گفتم باید سر خودم را گرم
کنم و چه چیزی بهتر از یادگیری کالژ؟ چون در
شبکههای مجازی مثل اینستاگرام و پینترست به
این کار عالقه داشتم اما وقتی به کارها دقت کردم،
متوجه شدم بیشتر کار دوستان ایرانی که در این حوزه فعال
هستند،حالوهوایخارجیداردوخبریازنمادهاونشانههای
ایرانینیست.نمیخواهمطرحتیشرتایرانیها،نمادخارجی
داشته باشد .از آن جا که من لپتاپ نداشتم ،اپلیکیشنهای
مورد نیاز را با گوشی دانلود و با پشتکار شروع به چیدمان و
طراحیکردم.بهطوریکهبهجرئتمیتوانمبگویمهیچکداماز
کارها با سیستم نیست .در آن زمان من هیچ سررشتهای از کالژ
و فوتومونتاژ نداشتم .االن هم بعد از دو سال به این جا که اکنون
هستم ،رسیدم .البته که سختی کم نداشت اما هدف من بیشتر
طراحی و دیده شدن طرحهایم بود که حاصل شد».
من اصال فتوشاپ بلد نیستم
«من هرکاری که انجام میدهم ،با گوشی است و شاید باورتان نشود فتوشاپ بلد نیستم».
مجید با توضیح این نکته به سراغ جنبههای دیگر کارش میرود و میگوید« :طراحان لباس
ایرانی زیادی داریم که بسیار کار با کیفیت و درجه یکی را ارائه میدهند اما متاسفانه مبلغ آن
خیلی زیاد است و برای افراد طبقه متوسط به پایین جامعه تهیه آن سخت است .از طرفی هم
همیشه دوست داشتم طراحی هایی با نماد و نشانههای ایرانی داشته باشم به خصوص روی
تیشرتهایی که بیشتر دارک هستند یا با حروف انگلیسی و نمادهای خارجی تزیین شدند.
خالصهاینشدکهباخودمگفتمبایددرحدخودمسطحپوششجامعهرایکپلهباالببرمتامردم
با دیدن یک طرح خاص مثل پیکان که نوستالژی هم هست ،آن هم با رنگهای شاد برخالف
بیشترکارهایمشابهکهسیاهوسفیدهستندیاکیفیتندارند،به
آن جذب شوند .همچنین ما سعی میکنیم با تلفیق رنگ و
نوستالژی ،روحیه مردم را ارتقا دهیم اما این کار در ایران
به این سادگی نیست چراکه ما در این جا تولید پارچه
نداریم و بهسختی میتوانیم پارچه خام پیدا کنیم .از
طرفی هم چاپ دیجیتال و رنگهای خارجی آن روز به
روز گران میشود .به عنوان مثال فقط چاپ و فرایندش
میشود ،نزدیک  100هزارتومان .حال شما این روند را
درکنارلباسخام،زمانوهزینهوحتیسودمنبگذارید،
خب زیاد میشود .میخواهم بگویم به نظرم باید برای
فرهنگسازی در این زمینه کمک شود».
این تیشرتها مشتری آمریکایی و کانادایی
دارد
در بخش آخر گفتوگویمان ،این جوان خوشذوق از
اهداف و رویاهای آیندهاش میگوید« :زمان شروع این کار،
درآمد خاصی نداشتم اما وقتی به دیده تجاری به آن نگاه کردم،
شرایط فرق کرد و پیشرفت کردیم تا به مرحلهای رسیدیم که من  20تا  30عدد تیشرت در روز
میفروختم .مثال این کار آنقدر خوب پیش رفت که من قبل از عید امسال برای طراحیهای
مختلف از شال گرفته تا تیشرت ،خیلی سرم شلوغ شد که خداراشکر همه کارها به فروش
رفت .به خصوص طرح اتوبوس قرمز دو طبقه اللهزار توپخانه که بسیار پرطرفدار شد .اما برای
آینده عالقه دارم این مجموعه را یک برند ایرانی کنم .دیگر نمیخواهم از طرح های قدیمی
ایرانی که همیشه استفاده شده است مثل بته جقه استفاده کنم .به دنبال طرحهای جدید و
خاص هستم .االن کارهای من به آمریکا و کانادا هم رسیده و حتی مورد پسند چند آرتشاپ
خارجی هم قرار گرفتهاست بهطوری که سفارش هم گرفتیم البته در هم ه این مراحل من تنها
نبودم و خانم «آزاده محمدی» هم در طراحی و هم در ارائه ایده و نماد در کنار من بودند اما بیشتر
تمرکز ایشان روی سرمایهگذاری و تمرکز من بر اجرای کارهاست .در کل اگر بخواهم تمام
این فرایندها را با نتیجهگیری بیان کنم این است که در دو سال گذشته که خیلی از دوستان و
همسن و سالهای من به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی ،ناامیدشدند ،قصد ندارم کلیشهای
یا با جنب ه نصیحت صحبت کنم اما به همه دوستانم توصیه میکنم که پیگیر کاری که میکنید،
باشید میدانم شرایط سخت است اما پیگیر باشید و ناامید نشوید تا به موفقیت برسید».

