
An Exclusive collection of antique 
carpets chosen by carpet collector 
Aydah Merza, hand picked from 
renowned international carpet 
exhibitions around the world.
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Aydah maintains strong friendships and working relationships with some of the most 
renowned Carpet producers in the world, including Mohammed Seirafian, Sadegh 
Seirafian, Mehdee, Asachi, Hagheeghee, ShehabPour Rezvani, Foruzan, Kemyaee, Jaipour, 
Kashee Zadeh, Erami, Meer Mehdi, Rahmani, Jahani, Mohamadi, Ahmadi, Alinasab, 
Mortazavi, Alaa Baf, Hassan Zada, Shahswapour, Mohreree, Attaran, Ghardoneh Mehr, 
Bayat, Bahrami, Woven Legend, Han Hali, Ozipek, Ali Ben Jaffar, Mollaian , Mohtasham 
and Haj Jalili.

Aydah continues to travel the world to source her pieces, whether visiting the regions where 
the pieces are produced, congregating with renowned experts at the most prestigious 
trade shows & exhibitions and museums or simply attending an auction, Aydah’s travels 
have taken her to Iran, Georgia, Uzbekistan, Azerbaijan, Turkey, Lebanon, Switzerland, 
Germany, England, Russia, Japan and United States.

Aydah deals in the selling and buying of these luxury carpets, and can help avid collectors 
source pieces from around the world due to her exclusive connections with the various 
dealers, suppliers and collectors. Interested buyers can have their chosen pieces shipped 
to them anywhere in the world. 

Interested collectors can have their chosen pieces shipped to them anywhere in the world.

Aydah is a Kuwaiti collector and merchant of unique luxury 
Carpets.

Thanks to her consummate knowledge and innate passion, 
Aydah’s name has become synonymous with exclusive carpets 
throughout the region.

She is often sought after because of her ability to accurately 
appraise the quality and value of a piece as well as her insight 
into maintaining a beautiful rug. 
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Seirafian is a renowned name in the world of international auction houses 
and is mentioned in all books and specialized magazines dedicated to the 
fine and delicate art of weaving Persian carpets. Seirafian carpets can 
be found at Sotheby's and Christie's, and also in museums that buy such 
masterpieces, due to his long history in manufacturing beautiful and rare 
pieces of art.

For a century Seirafian has been considered the king in the world of unique 
carpets. Each piece that carries his name comes with a formal certificate 
that states its specifications and history, and is signed by Seirafian 
personally.

Generations of Seirafian family have inherited the trade of making 
exceptional carpets that enriched this beautiful art especially in Persian 
history, and human civilization as a whole. 

Ms MERZA & MR MOHAMED SEIRAFIAN AT HIS HOME
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THIS CARPET IS FEATURED IN SEIRAFIAN BOOK
BY MOHAMAD SEIRAFIAN

Design Name:

MEHRAB & NATURE

Material: 

WOOL

Size: 

140 x 230

M. SEIRAFIAN
ESFAHAN - IRAN
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THIS CARPET IS FEATURED IN SEIRAFIAN BOOK
BY MOHAMAD SEIRAFIAN

Design Name:

GHANDIL

Material:

WOOL

Size: 

154 x 233

M. SEIRAFIAN
ESFAHAN - IRAN
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Design Name:

FLOWER & BIRDS

Material: 

WOOL

Size: 

145 x 230
M. SEIRAFIAN
ESFAHAN - IRAN

THIS CARPET IS FEATURED IN SEIRAFIAN BOOK
BY MOHAMAD SEIRAFIAN
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Design Name:

MEHRAB

Material:

WOOL

Size: 

62 x 98

M. SEIRAFIAN
ESFAHAN - IRAN

THIS CARPET IS FEATURED IN SEIRAFIAN BOOK
BY MOHAMAD SEIRAFIAN
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Design Name:

BAZM

Material:  

WOOL

Size: 

64 x 100

M. SEIRAFIAN
ESFAHAN - IRAN

THIS CARPET IS FEATURED IN SEIRAFIAN BOOK
BY MOHAMAD SEIRAFIAN
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Design Name:

PARADISE

Material:

WOOL

Size: 

105 x 160

M. SEIRAFIAN
ESFAHAN - IRAN

THIS CARPET IS FEATURED IN SEIRAFIAN BOOK
BY MOHAMAD SEIRAFIAN
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B.SEIRAFIAN Design Name: Material: Size: 

ESFAHAN - IRAN FLOWER WOOL & SILK 107 x 174
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B.SEIRAFIAN Design Name: Material: Size: 

ESFAHAN - IRAN MEDALLION WOOL & SILK 212 x 322
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Design Name:

HUNTING

Material:

WOOL

Size: 

161 x 241

B.SEIRAFIAN
ESFAHAN - IRAN
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ESFAHAN - IRAN

Design Name:

MEHRAB

Material

WOOL & SILK

Size: 

70 x 110

B.SEIRAFIAN
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Design Name:

ESLEEMI

Material: 

WOOL

Size: 

107 x 156
F.B SEIRAFIAN

ESFAHAN - IRAN
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THIS CARPET IS FEATURED IN THE STORY OF CARPETS BOOK
BY ESSIE SAKHAI

Design Name:

KHAYAM

Material

WOOL & SILK

Size: 

80 x 117

S.SEIRAFIAN

ESFAHAN - IRAN
16



THIS CARPET IS FEATURED IN THE PERSIAN RUGS 
AND CARPETS BOOK BY ESSIE SAKHAI

Design Name:

MOUNTAIN & RIVER

Material: 

WOOL & SILK

Size: 

109 x 173

S.SEIRAFIAN

ESFAHAN - IRAN
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MOHAMED SEIRAFIAN CARPET 
AT THE ENTRANCE OF THE 

UNITED NATIONS ( NYC )

THE MASTER MOHAMED 
SEIRAFIAN BOOK

CERTIFICATE OF SEIRAFIAN 
CARPETS

MOST OF MOHAMED SEIRFIAN´S CARPET PHOTOS CAN 
BE FOUND IN HIS BOOK ( SEIRFIAN CARPETS )

WITH EVERY PURCHASE OF A SEIRFIAN CARPET FROM US 
YOU WILL RECEIVE ITS CERTIFICATE OF AUTHENTICITY 

AND THE BOOK

BAQER SEIRFIAN  (158 X 233 ) SADEGH SEIRAFIAN ( 80 X 120 )



Another hand picked collection of unique carpets from :

Mehdee, Asachi, ShehabPour, Foruzan, Rezvani, 
Kemyaee, Asgar Bayat, Asarpour, Kashee Zadeh, Meer 
Mehdi, Sadeq Zada, Jalalee, Shahsvarpour, Asl Agheli, 
Arshadi, Mortazavi, Alinasab, Han Hali, Ozipek.

Mohd Ibn Jafar, Ahmed, Mohd Hussin Alaa Sadr and 
Aydah Merza.



Design Name:

MEDALLION

Material: 

WOOL & SILK

Size: 

100 x 150

MEHDEE
ESFAHAN  - IRAN
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Design Name:

LACHAK TORANG

Material: 

WOOL & SILK

Size: 

136 x 204

ASACHI
ESFAHAN  - IRAN
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Design Name:

LACHAK TORANG

Material: 

WOOL & SILK

Size: 

255 x 382

Circa: 

1930

ESFAHAN 

IRAN

AUSTRIA 
AUCTION
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Design Name:

DOOR

Material: 

WOOL

Size: 

105 x 168

SHEHAB POUR
ESFAHAN  - IRAN
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Design Name:

KHARAGHAN

Size: 

151 x 195

Material: 

WOOL

FORUZAN

ESFAHAN  - IRAN
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Design Name:

KHARAGHAN

Size: 

151 x 195

Material: 

WOOL

FORUZAN

ESFAHAN  - IRAN
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Design Name:

KHESHTI

Size: 

102 x 144

Material: 

WOOL

FORUZAN

ESFAHAN  - IRAN
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Design Name:

TABRIZ LILAC

Material: 

WOOL & silk

Size: 

200 x 300

REZVANI
esfahan  - IRAN

27



Designe Name:

CITIES OF IRAN

Material: 

WOOL & SILK

Size: 

110 x 178

KEMYAEE

ESFAHAN  - IRAN
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Designe Name:

NATURE

Material: 

WOOL & SILK

Size: 

82 x 130ESFAHAN  - IRAN

Asgar Bayat
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Design Name:

NAME OF GOD

Material: 

SILK

Size: 

100 x 150

ASAR POUR
QUM - IRAN
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Design Name:

Four Seasons 

Material: 

SILK

Size: 

100 x 150

KASHI ZADEH
QUM - IRAN
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Design Name:

HUNTING

Material: 

SILK

Size: 

133 X 196

MEER MEHDI
QUM - IRAN

THIS CARPET IS FEATURED IN THE HERITAGE OF PERSIAN 
CARPET BOOK BY AHMAD DANESHGAR
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Design Name:

HUNTING

Material: 

SILK

Size: 

83 X 124

SADEQ ZADA

QUM -IRAN
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Design Name:

NAME OF GOD

Material: 

SILK

Size: 

74 x 108

ASAR POUR
QUM - IRAN
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Design Name:

HISTORICAL

Size: 

200 X 300
Material: 

SILK & WOOLTABRIZ - IRAN

JALALEE Circa: 

1980
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Design Name:

IMAM MOSQUE

Size: 

110 X 155

Material: 

SILK & WOOL

SHAHSVARPOUR
TABRIZ - IRAN

THIS CARPET IS FEATURED IN THE CARPETS OF IRAN BOOK BY JEAN BURKEL
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Design Name:

HORSE

Size: 

47 X 145

Material: 

SILK & WOOL

ARSHADI
TABRIZ - IRAN

Size: 

57 X 70

Material: 

WOOL

ASL AGHELI
TABRIZ - IRAN

37



Design Name:

AZARI GIRL

Material: 

WOOL

Size: 

60 x 93
mortazavi
TABRIZ - IRAN
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Design Name:

SETAREH SOB

Size: 

67 X 107

Material: 

SILK & WOOL

ALINASAB
TABRIZ - IRAN

THE MASTER WORKSHOPS OF PERSIAN CARPET
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Design Name:

HAGIA SOPHIA

Material: 

SILK

Size: 

45 x 55

HAN HALI
HEREKE - TURKEY
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Design Name:

BOTEH

Material: 

SILK

Size: 

100 x 155

HEREKE

TURKEY
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THIS CARPET IS FEATURED IN THE LANGUAGE OF DESIGNS BOOK
BY HUSEYIN ALANTAR

Design Name:

TOPKAPI

Material: 

SILK

Size: 

90 x 138

OZIPEK

HEREKE - TURKEY
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Design Name:

TOPKAPI

Material: 

SILK

Size: 

83 x 121

OZIPEK

HEREKE - TURKEY
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MOST OF MERZA´S CARPET PHOTOS CAN ALSO BE 
FOUND IN MANY OTHER PUBLICATIONS
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ANTIQUE CARPETS
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Design Name:

QAJAR CROWN
DARVESH KAVYANI

Material: 

Wool

Size: 

146 x 238

Circa: 

1920

MOHD IBN JAFAR
KERMAN - LAVAR - IRAN

THIS CARPET IS FEATURED IN THE GRAND DESIGNERS
OF PERSIAN CARPETSBY SOURESRAFIL
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Design Name:

QAJAR CROWN

Material: 

SILK

Size: 

129 x 200

Circa: 

1900

KASHAN - SOUF
IRAN - ANTIQUE

THIS CARPET IS FEATURED IN THE ENCYCLOPEDIA OF PERSIAN 
CARPET PATTERNS BOOK BY TAKATOSHI MISUGI
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Design Name:

MEDALLION

Material: 

WOOL

Size: 

140 x 202

Circa: 

1910

ESFAHAN - AHMAD
IRAN - ANTIQUE
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Design Name:

CAUCASIAN

Material: 

WOOL & SILK

Size: 

172 x 268

CAUCASIAN
TURKEY - ANTIQUE

Circa: 

1910

CHRISTIE’S
AUCTION

CHRISTIE’S BOOK 
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Circa: 

1920

Design Name:

PRAYER RUG

Material: 

SILK

Size: 

89 x 133

HEREKE
TURKEY 
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Design Name:

QALAMKARI
TEXTILE

Material: 
COTTON

Size: 

97 x 165
Circa: 

1796 - 1925 
QAJAR PERIOD

MOHD HUSSIN ALAA SADR

ESFAHN - IRAN
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H.H. ASHRAF PAHLAVI

Princess Ashraf Pahlavi was the twin 
sister of Mohammad Retha Pahlavi, the 
late Shah of Iran and a member of the 
Pahlavi Dynasty, she passed away in 
Jan 7  2016. 
This Carpet used to belong to H.H Ashraf 
Pahlavi and now it is owend by Ms Merza.

displaying pahlavi  carpet 
at merza’s exhibition
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MATERIAL 

WOOL & SILK

SIZE

311 x 430

KASHAN

IRAN

CIRCA 

1960
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TILAL GALLERY EXHIBITION JAN 2014 - KUWAIT
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SEIRAFIAN WING AT TILAL GALLERY
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MERZA AND HER ASSISTANT WITH
A UNIQUE TEXTILE

ALJAZEERA TV'S SAMER SHADYAGH HOLDS
INTERVIEW AT MERZA'S GALLERY - NOV 2019
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MERZA’S PERSONAL COLLECTION AT HER RESIDENCE

MRS BANK WITH SOME OF HER DAUGHTER’S FINE
COLLECTION (MS MERZA MOTHER)
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THE HUB EXHIBITION - NOV 2018 KUWAIT

QAJAR CROWN IN THE CENTER OF THE 
CARPET WHICH IS DISPLAYED IN TWO 

BOOKS
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IT WAS A GREAT HONOUR TO HAVE SHEIKHA 
HUSSA AL SABAH PRESENT AT MERZA’S EXHIBITION

SHEIKH MOHAMMED AL SABAH  - NOV 2019
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christie’s

APRIL - 2015 - london

mr. william robinson

modern art auctioneer and 
international head of group, 

world art, christie’s 60



tehran carpet museum - 2006  iran 

SOME OF THE MUSEUMS WHICH MERZA ATTENDED

lacma museum los angeles - 2007 usa  
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VICTORIA & ALBERT MUSEUM LONDON 
APR 2007 -   UK

PERGAMON MUSEUM BERLIN
JAN 2012 - GERMANY
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HERMITAGE MUSEUM - ST. PETERSBURG 
OCT 2013 - RUSSIA

MUSEUM OF ISLAMIC ART - DOHA 
 APR 2013 - QATAR
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DESIGN BY SHEHAB POUR  - SILK & 
WOOL - SIZE 110 X 170 - ESFAHAN

ANY OF THESE CARPETS CAN BE ORDERD

DESIGN BY ROZ GARD - SILK
SIZE 150 X 150 - QUM

DESIGN BY HAGHEEGHEE - WOOL & 
SILK -SIZE 170 X 255 - ESFAHAN

DESIGN BY RASAM ARABZADEH
SILK - SIZE 100 X 150 - TABRIZ
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shikhe zayed mosque - 2007 ABU DHABI  UAE

lecture at bait alsadu BY MS. MERZA - 2009  kuwait
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A SHAYAN CARPET  DEDICATED TO H.H. QUEEN 
RANIA ABDULAH

DELIVERED IN DEC, 2010
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CHARITY EVENT  FOR THE PALESTINE SCHOOL, QUDS - PALESTINE
ALQABAS NEWSPAPER -- KUWAIT - ISSUE NO. 13487 - DEC 16 2010

H.H QUEEN RANIA MERZA AND  MR TAREQ SHUAIB
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A DEDICATION TO THE ENIGMATIC HIGHNESS PRINCESS MOZA 
AL-MISNED OF QATAR, WOVEN ESPECIALLY FOR HER  WITH THE 

INTENT TO GIFT IT TO HER UPON MERZA’S VISIT TO QATAR

Design Name:

QATAR FLAG

Material: 

WOOL

Size: 

80 x 120

tabriz
iran
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museum of islamic art 

 DOHA qatar

H.H PRINCESS
MOZA AL MISNED 

MERZA AT 

museum of islamic art 
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VISITING MR TAHER SABAHI AT HIS GALLERY TORINO
FEB 2014 - ITALY

PURCHASE OF SADIQ SEIRAFIAN CARPET FROM M. SULUMANI 
LAND MARK HOTEL  APR 2014 - LONDON
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silk carpet designed by aydah merza
produced in qum - iran
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city pages cover  - kuwait

 JAN 2013

al watan  qatar

 APR 2013
mena carpet news - iran  

MAR  2013

merza’s full page
in hali magazine Issues 

179 to 184

MERZA’S MEDIA COVERAGE
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aljarida - 5 JAN 2014

al anba - 22 DES 2013
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أغلى سجادة من صيرفيان
بعد 13 عامًا، حيث شاَهَدت تذكر عايدة ميرزا صورة قطعة من 
سجاد «صيرفيان» منشورة في أحد كتب السجاد المهمة، شعرت 
برغبة في اقتنائها لكن الظروف لم تسمح لها بذلك، وإصرارا منها 
على الحصول عليها كانت تتردد على متاجر بين فترة وأخــرى، 
ليقينها بأنها ستكون من نصيبها في يــوم من األيـــام، وفعًال تم 

ذلك واشترتها في أكتوبر الماضي. ال تتردد ميرزا في اإلشارة إلى 
تقديمها أجمل قطع السجاد التي تحمل أكبر أسماء عالمية لتجار 
مختصين في صناعة السجاد إلى السوق الكويتي، وتتمنى من 
زائر معرضها أن يتجول في المحالت المختصة ببيع السجاد داخل 

الكويت أو خارجها، للمقارنة بين القطع والسعر.

أزور مزاد 
كريستز ألنه 

يضم قطع 
«األنتيك» 
المميزة 

والمتفردة 
بتصاميمها 

ونقوشها

معرفتي 
بالتاجر 

«صيرفيان» 
وضعتني في 
مكانة يصعب 
التخلي عنها

اشتريت 
سجادة 

أصفهانية 
ثمينة جدًا 
من معرض 

فيينا للسجاد 
مصنوعة
عام 1930

العدد 2551 / األحد 4 يناير 2015م / 13 ربيع األول 1436هـ tawabil@aljarida●comذخائر توابل دلبلا٢٠

: عايدة ميرزا لـ �
التميز والتفرد في مسيرتي بعالم

السجاد يتطلبان جهدًا وبحثًا مستمرين
تفتتح معرضها في «غاليري تالل» اليوم

قالت هاوية اقتناء السجاد الفاخر عايدة ميرزا، إن هناك عناصر أساسية تحدد قيمة السجاد الفاخر، في 
مقدمتها اسم التاجر الذي يدون اسمه أعلى السجادة أو أسفلها، ثم دقة الغرز، بعدها ما إذا كانت ألوانها 

طبيعية، عالوة على شهادة المنشأ. وأكدت ميرزا التي تفتتح معرضها في «غاليري تالل» بالشويخ اليوم في 
 طويًال، ألنها تبحث عن المتميز والنادر، الفتة إلى 

ً
حوار مع «الجريدة»، أن اإلعداد لمعرضها الجديد أخذ وقتا

سعيها الدائم إلى إثراء مجموعتها المقتناة من السجاد األصفهاني من خالل ضم أشهر أسماء التجار فيها.
وفي ما يلي نص الحوار:

 مــا الــجــديــد فــي المعرض 
الذي يفتتح اليوم؟

- اقتنيت مجموعة قطع من 
الــســجــاد مــن مــــزادات عالمية، 
واشتريت سجادة أصفهانية 
ثمينة جــدًا من معرض فيينا 
للسجاد، مصنوعة عام 1930، 
فــضــال عـــن قطعتين مـــن مـــزاد 
كـــرســـتـــيـــز الــــشــــهــــيــــر، األولـــــــى 
مــصــنــوعــة فـــي مــديــنــة تــبــريــز 
اإليـــرانـــيـــة واألخـــــــرى ســجــادة 
قفقازية، ومن القطع الجديدة  
فــــــي الـــــمـــــعـــــرض 14 ســــجــــادة 
مختلفة األحجام من أصفهان 
مـــنـــهـــن أربـــــــع لــــــ «صـــيـــرفـــيـــان» 
وثــــالث لــــ «دردشــــتــــي» وقطعة 
لــــــ «شـــــهـــــاب بــــــــور» وأخــــــــــرى لـــ 

«عصاشي».

األولــــــــــــى مــــــع «شــــــهــــــاب بــــــور» 
و»عصاشي».

كنت أقــرأ عنهما في الكتب 
الــمــخــتــصــة بــالــســجــاد، وكــنــت 
أتــمــنــى أن ألــتــقــي بــهــمــا حتى 
أحــــصــــل عـــلـــى قـــطـــع مــتــمــيــزة 
منهما لتكتمل مجموعتي من 
الـــســـجـــاد األصــفــهــانــي لــتــضــمَّ 

أشهر أسماء التجار فيها.

نقوش فارسية

للمعرض؟
- أبـــــــــــدأ فـــــــي شـــــهـــــر يـــنـــايـــر 
بــــالــــســــفــــر إلــــــــى هـــــانـــــوفـــــر فــي 
ألمانيا لحضور أكبر معرض 
لـــلـــســـجـــاد، يــجــتــمــع فـــيـــه أكــبــر 
وأهم التجار ويضم 128 دولة 
مــــن مــخــتــلــف أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، 
فـــيـــعـــرض فـــيـــه الـــجـــديـــد الــــذي 
يقال عنه «مودرن» ويستهوي 
الــجــيــل الــجــديــد وهـــنـــاك قطع 
مـــن الــســجــاد اإليـــرانـــي تشمل 
نــــقــــوشــــًا فــــارســــيــــة مــقــتــبــســة 
مــن الــعــمــارة اإلســالمــيــة، ومــن 
الــطــبــيــعــة والـــخـــيـــال، ووجــــوه 
أشـــخـــاص ومــجــســمــات، وهـــذا 
الركن األقرب إلى نفسي، حيث 
أستمتع برؤية هذه التصاميم 
والـــنـــقـــوش واأللــــــــوان، وإن دل 
عـــلـــى شـــــيء فـــإنـــمـــا يـــــدل عــلــى 
قــــــدرة الــــرســــام عـــلـــى الــتــعــبــيــر 
عــــن إحـــســـاســـه لــيــصــل إلــيــنــا، 
وهناك ركن آخر هو «األنتيك»، 
ويــتــمــيــز بــمــجــمــوعــة مــنــفــردة 
مـــن الــقــطــع الـــقـــديـــمـــة، وأشــهــر 
التجار يحرصون على امتالك 
قطع منه، وال شك أن السجاد 
النيبالي واألفغاني والهندي 
لــــه نــصــيــب كــبــيــر فــــي الـــشـــراء 
مـــن قــبــل األوربـــيـــيـــن، لــرخــص 

أسعاره.
ومـــــــن بــــعــــده أحــــــــرص عــلــى 
حضوري مزاد فيينا في شهر 

مــارس، وبعده أهتم في شهر 
أبريل بحضور مــزاد كريستز 
الــذي يحرص على احتواء كّم 
كبير من قطع «األنتيك» المميز 
والمنفرد بتصاميمه ونقوشه، 

ومنه قطع موجودة في الكتب 
الــمــخــتــصــة، وتــنــتــهــي رحلتي 
في أصفهان المحطة األخيرة 

في نوفمبر.

مزادات عالمية

خالل رحلة البحث عن السجاد 
الفاخر؟

- نــعــم، ال يــقــتــصــر نــشــاطــي 
على المزادات والمعارض فقط، 
بــل يمتد إلــى البحث عما هو 
أثمن وأجود وأفخم، فقد زرت 
«بوتيكات» مختصة في أوروبا 
وأميركا ومزادات جديدة منها 
لــوزان في سويسرا ومــزاد في 
شــتــوتــغــارت بــألــمــانــيــا ومـــزاد 

في فيينا.

عناء ومشقة

دونتها خالل رحلة البحث عن 
السجاد؟

- رصــدت شيئًا الفتًا يتمثل 
فــــي انــــخــــفــــاض عــــــدد الـــســـجـــاد 
المعروض السيما عقب تناقص 
أعـــــــــداد مــــحــــالت الــــســــجــــاد فــي 
أوروبــا، وينسحب هذا الوضع 
على بعض الــدول األخــرى، ألن 
السجاد اإليراني النادر لم يعد 
متوافرًا ومعظم ما يتم تصنيعه 

راهـــــــنـــــــًا يـــفـــتـــقـــر إلــــــــى الـــــمـــــواد 
المستخدمة في النسيج قديمًا، 
كما أن بعض األيدي العاملة بدأ 
يبحث عن مصدر رزق آخر أقل 
عناء ومشقة، السيما أن سجادة 
واحــــدة تــحــتــاج إلـــى عـــام كامل 

لصنعها.

شهادة المنشأ

فــــــي الـــــســـــاحـــــة االقــــتــــصــــاديــــة 
المحلية راهنًا يؤثر سلبًا في 
قــيــمــة الـــســـجـــاد ويـــســـاهـــم فــي 
نفور بعض الراغبين باقتناء 

السجاد؟
- إطالقًا، الوضع االقتصادي 
يـــدفـــع الــبــعــض إلــــى اســتــثــمــار 
أمــوالــه من خــالل اقتناء سلعة 

يــتــضــاعــف ســعــرهــا مـــع مـــرور 
الــزمــن، وبــرأيــي الشخصي أن 
الــتــاجــر الــذكــي ال يــضــع الــمــال 
كــلــه فـــي ســلــة واحـــــدة تحسبًا 
لـــلـــظـــروف الــســيــئــة، وال خــوف 
مــــن امــــتــــالك قـــطـــع مـــمـــيـــزة مــن 
السجاد مرفقة بشهادة منشأ 
وتــــذكــــر فــيــهــا أســــمــــاء الــتــجــار 
المشهورين، وتتميز بنقوش 

قديمة.

زيارة 

زبائن من دول الخليج؟
- من المتوقع أن يأتي بعض 
محبي اقتناء السجاد من قطر 
واإلمارات، وحسبما أخبروني، 
فــهــم يــــريــــدون رؤيـــــة مــحــتــوى 

المعرض.

مقتطفات من الحوار

 مــــــعــــــرفــــــتــــــي بـــــالـــــتـــــاجـــــر 
«صــــيــــرفــــيــــان» وضـــعـــتـــنـــي فــي 
مكانة يصعب التخلي عنها، 
ألن مـــــن اعـــــتـــــاد عـــلـــى اقـــتـــنـــاء 

الثمين، ال يفكر باألدنى منه.

 تـــــوثـــــيـــــق الــــــســــــجــــــاد فـــي 
الكتب الشهيرة بمنزلة دليل 
مــصــداقــيــة وشــــهــــادة اعـــتـــراف 

رسمية.
 ال أبخل على زبائني بأي 
معلومة، فسّر المهنة جملة ال 

وجود لها في قاموسي.
لـــــــــدخـــــــــول أي شـــخـــص   
مبتدئ عالم السجاد عليه أن 
يدركه، وتكون له درايــة كاملة 
بـــالـــســـجـــاد وأســــلــــوب الــــمــــزاد، 
وكيفية البيع فيه، وكيف تحدد 
القطع المعروضة للبيع لئال 

ينخدع في إحدى القطع.
 من الصعب جــدًا حصول 
نشر صــور قطع «األنتيك» في 
الكتب، وإن حــدث ذلــك فيعني 

تميزها وجودتها.
 المعرض يتضمن أسماء 
كبيرة في عالم السجاد بينها 
«صــيــرفــيــان وحقيقي مهدئي 
ودردشـــــــــتـــــــــي وشـــــــهـــــــاب بـــــور 

وعصاشي وفوروزان».
 نشرت إصـــدارات أجنبية 
مـــتـــنـــوعـــة عـــــن عـــــايـــــدة مـــيـــرزا 
وعملها في السجاد، أحدثها 

مجلة «هالي» اإلنكليزية.

عايدة ميرزا 

جانب من المعرض 

عايدة ميرزا مع إحدى العامالت معها أمام قطعة أنتيك عثمانية

سجادة لصادق صيرفيان 

سجادة من شهاب بور 

من القطع المعروضة 
... وقطعة أخرى

al qabas - 4 JAN 2015

al jarida - 4 JAN 2015
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 عايدة ميرزا: مشاهير السجاد يجتمعون 
تحت سقف واحد في معرض طهران الـ 24

اعــــتــــبــــرت هـــــاويـــــة الـــســـجـــاد 
الـــــفـــــاخـــــر، عـــــايـــــدة مــــــيــــــرزا، أن 
مـــعـــرض طـــهـــران لــلــســجــاد هو 
األكـــبـــر مـــن نـــوعـــه فـــي الــعــالــم، 
حــيــث يــضــم 700 جـــنـــاح عــلــى 
مـــســـاحـــة 26 ألـــــف مـــتـــر مـــربـــع، 
مــبــيــنــة أن أهـــــم مــــا يـــبـــرز هـــذا 
الــــمــــعــــرض هـــــو الــــتــــقــــاء أكـــبـــر 
وأبرز تجار السجاد العالميين 
بــعــضــهــم مـــع بــعــض لــلــتــعــارف 
وتبادل الخبرات والمعلومات، 
كـــــمـــــا يـــــحـــــضـــــره حـــــشـــــد كـــبـــيـــر 
مــن هــــواة اقــتــنــاء أجــــود أنـــواع 
الـــســـجـــاد، فـــضـــًا عــــن اتــاحــتــه 
الــفــرصــة للتاجر لــرؤيــة أحــدث 
الــتــصــامــيــم وإنــــتــــاج مــخــتــلــف 

الدول تحت سقف واحد.
وقالت ميرزا، بعد حضورها 
هــــــذا الــــمــــعــــرض الـــــــذي اخــتــتــم 
أعماله منذ أيـــام، إن صــادرات 
السجاد اإليــرانــي لسنة 2014 
بــلــغــت 330 مــلــيــون دوالر، أي 
أعــلــى مــن الــمــســتــوى المسجل 
لـــلـــعـــام الـــســـابـــق بــــــــ16 مــلــيــون 
دوالر، الفــــتــــة إلــــــى أن هـــنـــاك 
احــتــمــااًل كــبــيــرًا بــإلــغــاء الحظر 
عـــن دخــــول الــســجــاد اإليـــرانـــي 
إلـــــى األســــــــواق األمـــيـــركـــيـــة مــع 
نهاية العام الحالي، مما يؤدي 
إلــــى تــدفــق صــــــادرات الــســجــاد 
اإليـــرانـــي طــفــره فــي عـــام 2016 

عند رفع الحظر.
وأضـــــــافـــــــت أنـــــهـــــا كــــهــــاويــــة 
لــــلــــســــجــــاد الـــــفـــــاخـــــر، وأيــــضــــا 
كــمــشــتــريــة وبــائــعــة لـــه، تعتبر 
مـــــــعـــــــرض طــــــــهــــــــران مــــــــن أهــــــم 
الـــــمـــــعـــــارض الــــعــــالــــمــــيــــة الـــتـــي 
تــــــحــــــرص عـــــلـــــى حـــــضـــــورهـــــا، 
والـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي فــــي ذلـــك 
محافظته وحرصه على عرض 
تـــصـــامـــيـــم الـــســـجـــاد اإليــــرانــــي 
األصــيــل مــهــمــا كــانــت التكلفة، 
وتــحــدي االتــجــاه إلــى التغيير 
والـــتـــعـــديـــل واإلضـــــافـــــات الــتــي 
تــحــرص دول أوروبـــيـــة كثيرة 
عـــلـــى اجـــرائـــهـــا حـــالـــيـــًا، تــحــت 
غطاء ما يسمى بالفن الحديث 

المعاصر. 
وبينت أن السجاد الحديث 
)الــــــــمــــــــودرن( لـــــه فــــتــــرة زمـــنـــيـــة 
مــعــيــنــة، يـــقـــل بـــعـــدهـــا اإلقـــبـــال 

عـــــلـــــيـــــه، اذ بـــــعـــــد أن تـــنـــتـــهـــي 
مــــوضــــتــــه يـــفـــقـــد أهـــمـــيـــتـــه فــي 
عالم السجاد، وبالتالي يفقد 
سعره، بينما يحافظ السجاد 
اإليــرانــي األصــيــل على جماله 
ورونـــقـــه، بــل يــــزداد ســعــره مع 

مرور الزمن.

صناعة عريقة

وعــــــــــن صـــــنـــــاعـــــة الــــســــجــــاد 
اإليـــــرانـــــي الــــعــــريــــق، قــــالــــت إن 
"صناعة السجاد اإليراني من 
أقدم الفنون في العالم، وتراث 
تــراكــم عــلــى مــر الــعــصــور على 
أيدي النساء القرويات الاتي 
صبرن على حرفة تحتاج إلى 
الــدقــة والــحــس الــفــنــي الــرفــيــع، 
وهـــــــــي تــــــقــــــدم تـــــــاريـــــــخ إيـــــــــران 
وثقافتها إلى العالم، لذا ضم 
الــــمــــعــــرض تـــشـــكـــيـــلـــة واســــعــــة 
ومـــتـــمـــيـــزة مــــن قـــطـــع الــســجــاد 
الـــفـــاخـــر، ولـــيـــس مــــن الــغــريــب 
أن تكون مشاركة إيـــران بهذه 
الــقــوة فــهــي صــاحــبــة االمــتــيــاز 

في صناعة السجاد".
وتــــابــــعــــت: "الــــســــبــــب اآلخـــــر 
لـــحـــرصـــي عـــلـــى حــــضــــور هـــذا 
الــــمــــعــــرض ان أشـــــهـــــر وأكــــبــــر 
األســـمـــاء فـــي حــيــاكــة الــســجــاد 
اإليــــــــرانــــــــي تـــــكـــــون مـــــوجـــــودة 
فـــيـــه، ويــهــمــنــي جــــدا أن تــضــم 
مجموعتي المتواضعة بعض 
قطعهم المميزة، وذلــك ألنني 
عـــلـــى يـــقـــيـــن أن هـــــذا الـــســـجـــاد 

أفــــــــــــــــضــــــــــــــــل 
اســـــتـــــثـــــمـــــار 
فــــــي الــــوقــــت 
الـــــــــحـــــــــالـــــــــي، 
خـــــــاصـــــــة أن 
الــــــــــــمــــــــــــزادات 
الــــــعــــــالــــــمــــــيــــــة 
تــــــــــــــســــــــــــــعــــــــــــــى 
القـــــــــتـــــــــنـــــــــائـــــــــه 
لــــــــكــــــــونــــــــه مــــن 
الفنية  التحف 
الـــيـــدويـــة الــتــي 
يــنــدر تــكــرارهــا، 
كما يبحث عنه 
هــــــــواة الـــســـجـــاد 
الفاخر ويدفعون 

مــبــالــغ كــبــيــرة لــلــحــصــول على 
قطعة استهوتهم".

زينة وخزينة 

قــــتــــنــــاء  ا ورأت مــــــيــــــرزا أن 

الــــــســــــجــــــاد اإليـــــــــرانـــــــــي "زيـــــنـــــة 
وخزينة"، بشرط الحرص على 
الحصول على الجيد منه، أي 
أن يكون موقعا بأحد األسماء 
المشهورة التي تذكر في الكتب 
الـــخـــاصـــة بـــالـــســـجـــاد الـــفـــاخـــر 

والمزادات العالمية، وأن ترافق 
السجادة شهادة موثقة.

اتجاهات جديدة

وفــــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــافـــت 
خــــــــــــال الــــــــمــــــــعــــــــرض، قــــــالــــــت: 
"عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــنـــي أمــيــل 
إلــــــــــى الــــســــجــــاد 
الـــــــــــــفـــــــــــــارســـــــــــــي 
األصــــــــيــــــــل، لـــكـــن 
لــــــــــفــــــــــت نـــــــظـــــــري 
فــــــــــي الــــــمــــــعــــــرض 
االتـــــــــــــجـــــــــــــاهـــــــــــــات 
الـــجـــديـــدة فـــي هــذا 
الــــعــــالــــم الــــســــاحــــر، 
فاستقطاب الجيل 
الـــجـــديـــد إلـــــى عــالــم 
الـــســـجـــاد، والــحــفــاظ 
في الوقت نفسه على 
أصــالــة الــفــن االيــرانــي 
فــــــــــي هـــــــــــــذا الــــــمــــــجــــــال 
تحديدا، بــادر عدد من 

صـــنـــاع الــســجــاد الــشــبــاب إلــى 
تقديم رسوم مبتكرة ومعاصرة 
تــعــتــمــد عــلــى آخـــر االتــجــاهــات 
الــعــالــمــيــة فـــي الـــفـــن الــحــديــث، 
لكن من دون التضحية بهوية 
هـــــذه الـــحـــرفـــة الــــيــــدويــــة الــتــي 
اشـــتـــهـــرت بـــهـــا ايـــــــران، فــبــاتــت 
الــــمــــدن االيــــرانــــيــــة الـــمـــعـــروفـــة 
بــفــن الـــســـجـــاد، مــثــل أصــفــهــان 
الـــمـــعـــروفـــة أيـــضـــا بــرســامــيــهــا 
المشهورين، تنتج رسوما غير 

تقليدية تلقى رواجا كبيرا".
وأوضــــــحــــــت مـــــيـــــرزا أن مــن 
صــنــاع الــســجــاد الـــذيـــن لمعت 
اســـــــمـــــــاؤهـــــــم فــــــــي الــــــســــــنــــــوات 
األخيرة، حسين رزفاني، وهو 
شــاب ايــرانــي فــي الثاثينيات 
مــن عــمــره، يقيم فــي هامبورغ 
في ألمانيا، والده من أهم تجار 
الــســجــاد فــي تــبــريــز، مبينة أن 
رزفاني أراد أن يتميز عن غيره 
من المصممين فاستوحى من 
الفن األوروبــي الحديث بعض 
التصاميم، ومزجها بالتقنية 
العالية في التنفيذ المتوارثة 
من جيل إلى آخر، فحافظ بذلك 
على الفن الفارسي األصيل مع 
ادخــــال بــعــض الــتــجــديــد عليه، 
وأيــــــضــــــًا هــــنــــاك اســــــم المــــــع ال 
يــقــل أهــمــيــة عــن رزفـــانـــي، وهــو 
"فـــــــــــــــوروزان"، والـــــــــذي أحـــــرص 
كــل ســنــة أن أعــــرض قــطــعــًا من 
مجموعته في معرضي، وأيضًا 
التاجر المشهور كردونه مهر.

صيرفيان.. األسطورة

وأضافت ميرزا أنه ال يمكن 
ذكر السجاد من دون ذكر اسم 
مـــحـــمـــد وصــــــــادق صـــيـــرفـــيـــان، 
الــــلــــذيــــن يــــعــــتــــبــــران أســــطــــورة 
عـــالـــمـــيـــة فـــــي عـــــالـــــم الـــســـجـــاد 
الـــفـــاخـــر، فــتــصــامــيــمــهــمــا تــبــاع 
فــي أشــهــر الـــمـــزادات العالمية 
مـــــثـــــل كـــــريـــــســـــتـــــز وســـــوذبـــــيـــــز 
وكولر وشولر، وكل قطعة من 
ســجــادهــم تــعــتــبــر تــحــفــة فنية 
قــائــمــة بــحــد ذاتـــهـــا، ســــواء من 
حيث روعة الرسوم والتصاميم 
أو التقنية في التنفيذ وجودة 
خيوطه وحفاظه على االلــوان 

الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، مـــبـــيـــنـــة أن هــــذه 
العوامل كلها تؤدي إلى ارتفاع 
أســــعــــار ســـجـــادهـــمـــا عــالــمــيــا، 
لكنه يعتبر مــن االســتــثــمــارات 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، اذ يـــرتـــفـــع ســعــر 
الــســجــادة ســنــويــا، خــاصــة في 
ظـــل الــمــشــاكــل الــتــي تــواجــهــهــا 
صـــنـــاعـــة الـــســـجـــاد فــــي ايــــــران، 
ونــقــص الــيــد المتخصصة في 

حياكة السجاد.
ولــــفــــتــــت إلــــــــى أن تـــصـــديـــر 
السجاد اإليــرانــي إلــى الخارج 
تـــأثـــر بــســبــب الــكــلــفــة الــعــالــيــة 
لتأمين المواد األولية، والشحن 
والــــــنــــــقــــــل وزيـــــــــــــــــادة مــــخــــاطــــر 
التصدير وتذبذب سعر العملة 
الــصــعــبــة، مــســتــغــربــة أن تــأتــي 
نسبة البيع في هــذا المعرض 
قــلــيــلــة، وذلــــــك بــســبــب ارتـــفـــاع 
االسعار بصورة غير طبيعية.
وشــهــد الــمــعــرض زوارًا من 
مختلف الدول وأبرزها الصين 
والـــيـــابـــان وأوربـــــــا، حــيــث نــال 
أعجابهم مما يدل على نجاحه 
لــــمــــا احـــــــتـــــــواه مــــــن تـــصـــامـــيـــم 
مختلفة تلبي جميع االذواق. 

تؤكد هاوية السجاد الفاخر، عايدة ميرزا، أن صادرات السجاد اإليراني لسنة 2014 
بلغت 330 مليون دوالر، أي أعلى من المستوى المسجل لعام 2013 بـ16 مليونا، 
 بإلغاء الحظر عن دخوله األسواق األميركية مع 

ً
الفتة إلى أن هناك احتمااًل كبيرا

نهاية العام الحالي، مما يؤدي إلى طفرة في 2016.
وأضافت أنها كهاوية للسجاد الفاخر، وكمشترية وبائعة له، تعتبر معرض طهران 

من أهم المعارض العالمية التي تحرص على حضورها، لحرصه على عرض تصاميم 

السجاد اإليراني األصيل مهما كانت التكلفة، وتحدي االتجاه إلى التغيير والتعديل 
، تحت غطاء ما يسمى 

ً
واإلضافات التي تحرص دول أوروبية كثيرة على إجرائها حاليا

بالفن الحديث المعاصر.
وبينت أن السجاد الحديث )المودرن( له فترة زمنية معينة، يقل بعدها اإلقبال عليه، 

اذ بعد أن تنتهي موضته يفقد أهميته في عالم السجاد، وبالتالي يفقد سعره، في حين 
يحافظ السجاد اإليراني األصيل على جماله ورونقه، ويزداد سعره مع مرور الزمن.

حسين رزفاني 
يمزج الفن 
األوروبي 
بالتقنية 

العالية في 
عالم السجاد

سجاد »بيات« 
يتميز بالجمع 

بين األلوان 
الطبيعية 

والغرز الدقيقة

االتجاهات 
الجديدة في 

هذا العالم 
الساحر لقتت 

انتباهي

سعر السجاد 
 
ً
يرتفع سنويا
مع تضاعف 

المشكالت 
في إيران 

ونقص اليد 
المتخصصة

 روعة بيات
يشتهر اسم آخر في فن حياكة السجاد، هو بيات الذي اختار 
طــريــقــا مختلفا تــمــامــا عــن رزفـــانـــي، فــهــذا المصمم يستوحي 
تصاميمه من السجاد القديم )االنتيك( الموجود في المتاحف 
والكتب القديمة المختصة في فن السجاد، ويتميز سجاد بيات 
بأنه يستخدم األلـــوان الطبيعية والــغــرز الدقيقة، اذ يمكن أن 
يحتوي السنتيمتر الواحد على 55 غرزة، ويكفي أن سجاداته 
تــحــاك فــي أصــفــهــان الــتــي تعتبر أهــم الــمــدن االيــرانــيــة فــي تلك 
الصناعة، موضحة أنه ألهمية اسم بيات في صناعة السجاد، 
اختارته مجلة »هالي« HALI البريطانية المختصة بعالم السجاد 

واالنتيك، لتعرض تصاميمه على صفحاتها.

عايدة ميرزا

محتشم صوف مانشستر

ميرزا مع المدير العام لمعرض طهران للسجاد

هركه حرير 100×150

 11x6 سجادة قياس

سجادة إيرانية بيجار 200×300

ركن األنتيك

رزفاني 200×300

لوحة فنية منسوجة 

على إحدى السجادات
فوروزان 
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29 نوفمبر 2018

لم تعد مقولة أسالفنا عن الذهب بأنه »زينة وخزينة« بل 
ان السجاد بات يوازيه في هذه امليزة، حيث تستطيع تزيني 

البيت به وان تستمتع بجماله او ان تستثمر فيه بعد 
فترة زمنية، بحيث يرتفع سعر القطعة النادرة مع مرور 
السنوات، وفي هذا الصدد أقامت هاوية اقتناء السجاد 
الثمني عايدة ميرزا معرضها في The Hub، حيث قامت 
بعرض 42 قطعة نادرة جمعتها من شتى بقاع العالم 

الشهيرة بصناعة واقتناء السجاد املميز والذي اختارته 
بعناية فائقة ومعايير يحددها هواة هذا الفن اجلميل.

واحتوى املعرض الذي يستمر حتى 6 ديسمبر املقبل على 
أنواع مختلفة من السجاد الذي يتميز بالنقوش املتنوعة 
واجلميلة والرسوم واأللوان الزاهية، حيث يشكل متنفسا 

لعشاق فن الرسوم والزخارف والسجاد الثمني الذي 
يحكي قصة كل قطعة نادرة مع توقيع الفنان وقصة 

القطعة التي حتتوي على تعابير إما عن مجتمع وثقافته 
او تعبير عن امر ما.

وقالت ميرزا: ان املعرض يشتمل على 42 قطعة جاءت 
متنوعة في األشكال واألحجام واأللوان، الفتة إلى أنها 

قامت باقتناء قطعة سجاد تعرضها في املعرض من 
مزاد كريستي، وهناك ومن فيينا أيضا قطعة سجاد 

أخرى، ومن لوس أجنيليس من محل اسمه »تو سي«، من 
إسطنبول تركيا، لبنان، ومن إيران حيث اقتنيت سجادا من 

معرض طهران، ومن هانوفر من أملانيا، ومن لوزان إذ يوجد 
مزاد للسجاد في سويسرا، ومن منطقة جورجيا وحتديدا 
من تبليسي. أما عن أسعار السجاد املعروض في املعرض 

فقالت ميزرا إنه يبدا من 650 دينارا إلى 23.500 دينار.

وأضافت ميرزا أن املعرض يستمر حتى 6 ديسمبر املقبل، 
مشيرة إلى أن اإلقبال على املعرض جيد، وأنها للمرة 

األولى تقيم معرضها في »ذي هب«، وشكرت إدارة 
اجلاليري على تعاونهم.

زينة واستثمار
وعن سبب اقتنائها السجاد على وجه اخلصوص 

تقول ميرزا »السجاد هو زينة وخزينة، وقد كان 
يفرش في القصور، وهو دليل على ثراء اإلنسان 
وحسن ذوقه، وبنفس الوقت هو استثمار تزيد 

قيمته كل عام 30%« مشيرة الى أنه عند شرائك 
السجاد يزيد سعره عاما بعد عام.

وبينت ميرزا أنها منذ صغرها وهي حتب السجاد، 
ذلك أن جدتها كانت حتب أن جتمع السجاد املتميز 

بجودته وجماله، الفتة إلى أنها في إحدى املرات 
أخذتها معها إلى البنك حني كانت تبلغ من 

العمر سبع سنوات، وظنت ميرزا حينها أن جدتها 
ستأخذ نقودا ولكنها فوجئت بأن جدتها أخذت 

سجادة من خزنة البنك، وتابعت ميزرا حديثها أنها 
أول سجادة اقتنتها حني كان عمرها 23 عاما.

ماركة مشهورة
وعند سؤالها على أي أساس تقوم باقتناء السجاد، جتيب 

ميرزا يتوجب أن تكون السجادة من ماركة مشهورة 
»Brand name«، وأيضا تصميم السجادة يكون غير 

متكرر، وأن يكون الرسام الذي قام برسم السجادة من 
الرسامني املشهورين واملعروفني، وأن تكون األلوان طبيعية 

ومتناسقة وأخاذة.
وعما مييز السجاد اإليراني عن غيره من السجاد تقول 

ميرزا ان اول سجادة اكتشفت في العالم هي، بازيريك 
»PAZYRYK«، وعرفت إنها إيرانية الصنع من النقوش 

التي تضمنتها السجادة فاشتملت على اخليول واجلنود، 
وقام باكتشافها البروفيسور »رودلكو« عام 1949 في 

منطقة سيبيريا الروسية، في مقبرة أثرية وهي تعود إلى 
القرن اخلامس قبل امليالد ووجدت حتت الثلوج، وهي عبارة 

عن هدية أخذت من إيران إلى تركيا، وتوجد اآلن في متحف 

هيرميتاج في سانت بطرسبرغ«.

السجاد التركي
وأشارت ميرزا الى أنها سافرت إلى روسيا حتى ترى 

أول سجادة اكتشفت في العالم، والتي يطلق عليها 
»بازيريك«، وعما يفضله الكويتيون من أنواع السجاد 

تقول ميرزا بأن الكويتيني يفضلون السجاد التركي 
التي يشتمل على النقوش الهندسية، والبعض اجته 
إلى السجاد »Modern«، ظنا منهم انه إذا كان البيت 

ذا تصميم حديث، فيتوجب أن تكون السجادة ذات 
تصميم عصري.

من ناحية أخرى أوضحت ميرزا تعددت استخدامات 
السجاد فمنهم من يقتنيه لتعبئة املكان، أو يضعه حتى 

ينشر الدفء في املنزل، أما النوع اآلخر فيقوم باستثماره.

معارض عاملية
من ناحية أخرى قالت ميرزا إن لها عدة مشاركات 
في معارض عاملية ومنها في »اتالنتا« في الواليات 

املتحدة األميركية، وفي جزيرة كيش في إيران، 
مشيرة إلى أن القبول هناك أكثر وال يوجد 

مقارنة مع الكويت.
وعن موقف تعرضت له ولن تنساه، أبدا قالت ميرزا 
ان هناك شخصا قام بخداعها وباع لها قطعة من 

السجاد قال لها انها ذات ألوان طبيعية، مشيرة 
إلى أنها عندما عرفت أن األلوان غير حقيقية 

رفعت عليه دعوى قضائية في احتادية السجاد، 
مشيرة الى أنه لهذا السبب تبيع السجاد ومعه 

شهادة موثقة.

وعن كيفية احملافظة على السجاد ملدة أطول تقول 
ميرزا يجب أال نعّرض السجاد للحرارة، كما يحتاج 

أن يبقى نظيفا على الدوام، وأن يكون تنظيفه 
على أيدي متخصصني لكي ال يتعرض للضرر حيث 

هناك أشخاص لديهم اخلبرة والدراية بالسجاد 
وألوانه وباخليوط املستخدمة فيه.

ميرزا: أول سجادة اكتشفت في العالم 
بازيريك PAZYRYK وعرفت بأنها إيرانية 

الصنع من النقوش التي تضمنتها 
واكتشفها البروفيسور رودلكو

يجب احلفاظ على السجاد بعيداً عن احلرارة 
وأن يتم تنظيفه على أيدي متخصصني

املعرض يستمر حتى 6 ديسمبر

في the hub ويحتوي على 42 سجادة نادرة

عبداهلل الراكان 

ميـــــرزا:
السجاد »زينة وخزينة« يوازي الذهب

واجملوهرات في قيمته وجماله
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ONE OF SEIRAFIAN’S 
MASTERPIECES DECORATING 
THE PALACE OF THE KING OF 

SAUDI ARABIA

HEREKEH SILK CARPET  
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