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بخواننــد ،یــک فیلم ببیند و یک شــکل لباس بپوشــند،
چــه انگیزههایی برای حفظ هویت فرهنگی در پوشــش
وجــود دارد« .درســت اســت کــه دیگــر اینطور نیســت
کســی در اسکاتلند با لباس اسکاتلندی با آن مقتضیات
و ویژگیهــای قدیمــی بــه خیابــان بیایــد .بــا توجــه بــه
پیشــرفتهای رســانهای و افزایش تعامــات  -با وجود
تفاوتهای فرهنگی  -دیگر آنچنان فرقی بین پوششها
در کشورهای مختلف نمیبینیم .اما تفاوت ما ایرانیها
درایناستکههمیشهدغدغهزیباییشناسیداشتهایم.
چیزی که من را نگران میکند فراموشی توجه به زیبایی
اســت .بعضی از سبکهای پوشش غربی به فرم بدنی
مــا نمیخورد ،بعضی از لباسها اتفاقــاً زیبایی را از بین
میبرد .خیلی مهم اســت که لباســی بپوشــیم که وقتی
در جامعــه به همدیگر نگاه میکنیم با انتقال زیبایی ،از
دیدن هم لذت بیشــتری ببریم .الزم اســت طراحان ما
بهترینوجدیدترینمدهایدنیاراببینندوبشناسند.اما
آیا همیشه لزومی دارد که از مدهای دنیا در پوششمان
اســتفاده کنیم؟ بهتر این است که بتوانیم تعادل برقرار
کنیم .لزومی ندارد هر چیزی که جایی مد شــد حتماً آن
را استفاده کنیم .نه که بخواهم بگویم ما ادعا داریم .اما
بشدتپتانسیلداریم،همچنینسلیقه،پشتوانههنری،
اصالتفرهنگی،نگاهزیباییشناسیواحساسات».
چیزی که از نظر یاســتی الزم اســت از غرب وام بگیریم
دانش و تکنولوژی است« .ضعف بزرگی که ما یا حداقل
من با آن مواجه هستم ،الگوی کار است .الزم است که از
کشورهایصاحبصنعتمدمثلفرانسهوایتالیاکمک
بگیریم .ترکیه هم همینطور توانســت در مد پیشرفت
کند .با توجه به الگوها .در کشــورهای دیگر کارخانههایی
هستند که بسیار تخصصی روی الگوی لباس کار کرده و
الگوسازی میکنند .ما میتوانیم این الگوها را با فیزیک
ایرانی تغییر دهیــم و به الگوهای کاربردی تبدیل کنیم.
شــما از اینکه آن لباس چطور درســت و دقیــق روی تن
نشســته است ،متوجه میشوید که این کار کدام کارخانه
اســت .مثل امضــا میماند .مــا نیاز داریــم الگوهایمان
را اصــاح کنیم تــا بتوانیم بــا افزایش اعتبــار و ارزش به
صادراتمحصوالتبیندیشیم».
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معرفی مد در فضای مجازی
سلیقهای است
چالش دیگری کــه فعاالن مد و لباس را
در ســالهای اخیر درگیر کــرده تبلیغات
اســت .فضــای مجــازی و تبلیغــات در
آنکــه نیازمنــد آسیبشناســی اســت و
نه فقــط بــر کار طراحان حرفــهای که بر
ســلیقه مخاطبان هم تأثیــری میگذارد
که شاید چندان مناسب نباشد.
در واقــع در ایــن فضــا الگوهــای حتــی
نادرســت نیــز بــه ذائقــه و ســلیقه مردم
اضافــه می شــود که تغییــر آن زمان بر و
حتی گاهی غیر ممکن می شود.
«مــا بــا آســیبهایی روبــهرو هســتیم از
جملــه اینکــه محصــوالت در فضــای
مجــازی کــه بــا شــاخصهای ســلیقهای
و نــه حرفــهای معرفــی میشــوند .در
شــبکههای اجتماعــی گفتــه میشــود
مجموعــهای از طراحــان برتــر در فــان
گالــری حضــور دارنــد .چه شــاخصی به
جز اعالم یک ســلیقه یا قــرار مالی برای
تبلیغ ســبب شــده ایــن گالــری بهعنوان
گالــری برتــر شــناخته شــود؟ آیــا معیــار
صرفاً حضور در رویدادی اســت که حتی
ممکن اســت مجوز نداشــته باشد؟ بهتر
ایــن اســت همه فعــاالن ایــن عرصه در
یک راســتا ،بــا یــک شــرایط و در رقابتی
سالم پیش رویم .اینها موانعی اضافی
بر ســر راه ماســت که بــا مجوزها و تحت
نظــارت کار میکنیم و شــرایط و ضوابط
و چارچوب بسیاری را از جهت تبلیغات
و نوع کار پذیرفتهایم تا روی اصول پیش
رویم تا به بهبود وضعیت مد و لباس در
جامعه کمک کنیم».

مهندس فناوری اطالعات ،دو ســال پیش بود
که از کار در وزارت صنایع با همه موفقیتهایی
که در آن کســب کرده بود اســتعفا داد .از ســال
 93کار طراحــی لبــاس را آغــاز کــرده بــود و به
موازات پیش میرفت .صبحهــا تا عصر اداره
و بعد از آن تازه طراحی و دوخت« .دبیرستان
فرزانگانــی بــودم و بعــد از آن لیســانس
س آیتی گرفتم .اما
سختافزار و فوق لیســان 
کاری کــه انجــام مــیدادم راضــیام نمیکرد.
همیشــه دلم میخواســت در گرایــش هنر کار
کنــم .فکــر میکــردم عمــرم دارد میگــذرد و
نتوانســتم پتانســیلهای بالقــوهای کــه درونم
هســت را به بالفعل تبدیل کنم ،میدانســتم

دغدغهها و رؤیاهای مشترک همه زنان دنیا

مریم که به آینده کاری روشــن خــودش و زنان
باور دارد ،میگوید:
«در سفری که هیأت بانوان کارآفرین برای تبادل
تجربیــات بــه فرانســه داشــتند حضور داشــتم.
جلســات مفیــدی در مجلــس ملــی فرانســه و
شــرکت ملــی کارآفرینــان فرانســه بــا همپایــان
خودمــان داشــتیم .متوجه شــدیم دغدغههای
مشــابهی داریم .گرچه شــاید دغدغههای امروز
ما دغدغههای بیست سال قبل آنها باشد ،مثالً
میگفتنــد اولویــت اول مــا نقش مــادری بوده و
ســعی کردهایم کارمان را با ایــن اولویت تطبیق
دهیم و نظر ما را هم راجع به شیوه ایجاد تعادل
بیــن همســرداری و فرزنــدداری و کارآفرینــی و
فعالیتهــای حرفــهای میپرســیدند ».مریــم
بــاور دارد ســر هــر راهــی و بــرای همــه موانعــی
وجــود دارد «زمان میبــرد تا مــردان زندگی ما؛
پــدران و همســرانمان بــه ما اعتماد کننــد که در

جامعــه و مســیر حرکتمــان در اجتماع آســیبی
نمیخوریم .با قدمهــای کوچک میتوانیم این
را ثابت کنیم .اتفاقــاً در آن نقطهای که به خاطر
موانع و تبعیضها ناامید میشویم و میگوییم
بیخیال؛ همه چیز را بگذارم کنار .همانجاســت
کــه باید دســت روی زانو بگذاریم و بلند شــویم،
اینطــور وقتهــا من به چند چیــز فکر میکنم،
اول موفقیتهای گذشــته ،دوم اینکه آیا اگر من
االن پا پس بکشــم 10 ،ســال بعد جای بهتری از
االن خواهم بود؟ از پا پس کشیدنم راضی هستم
یا حســرت میخــورم .دیگــر اینکــه برنامهریزی
میکنــم .بــرای هــر روز ،هفتــه ،مــاه و کل ســال
پیشرویــم که تــازه ابتدای آن هســتیم برنامه را
مشخص نوشــتهام و به روز میکنم .البته نهایتاً
گرچه تالشــم را همیشه کردهام .اما قطعاً لطف
خداســت و اتفاقات خــوب این چنینی که پیاپی
برای من اتفاق افتاده است».

یک میلیون و دویست هزار تومان همه سرمایه
اولیــهاش بــود .کــه در بیــش از دو مــاه آن را به
یــک مجموعه چهارده تایــی مانتو تبدیل کرد.
«نمیدانســتم بایــد چــه کار کنــم .طرحهایــم
را کــه کشــیده بــودم ،نــگاه میکردم و بهشــان
میخندیــدم .امــا چــون عاشــق رنگ بــودم با
همین ایده کار را شــروع کــردم ،یکی از اهدافم
این اســت که مردم را با رنگ آشــتی دهم ،چرا
که از تأثیر آن بر روحیه افراد آگاهم ».اســتقبال
دوستان و آشنایان از این مجموعه آنقدر بود که
مریم به خودش اعتماد کرد و این بار سراغ 70
اثر رفت و کم کم کار را گســترش داد «تا زمانی
که ســرکار میرفتم ،بهصورت شــبانهروزی کار
میکــردم اما دو ســال پیش گرچــه هنوز تردید
داشتم و از دست دادن امنیت شغلی ترسناک
بود ،استعفا دادم اما میدانستم هدفی دارم که
میخواهم به آن برســم و آن هدف؛ اثرگذاری

بــود ».مریم خیلی زود فهمیــد در کنار مهارت
فنــی و ذوق هنــری بــه دانــش ایــن حرفــه نیاز
دارد ،دورههای آموزشی داخلی و دانشگاههای
کشــورهای صاحب صنعت مد چــون ایتالیا را
در داخل گذراند و مطالعاتش را گسترش داد.
تــا اینکه توانســت با تفــاوت در کارهــا و ایدهها
توجهها را به خود جلب کند .با 365اثر متفاوت
که در بنیاد مد و لباس ثبت و کارشناسی و تأیید
شــدهاند نفر اول «کد شــیما» شــد ،بخشــی که
شناســه یک پارچه مد ایرانی اســت و کمیت و
تعداد آثار ثبت شــده را میسنجد در جشنواره
مــد و لباس فجــر ،اثــرش در بیــن  6100طرح،
عنــوان بهترین لبــاس اجتماعــی را از آن خود
کرد .مانتویی که عالوه بر ایرانی و اسالمی بودن،
کیفیت دوخت و پارچــه و برش در طرح و ایده
هم که از معیارهای ارزیابی بوده است خالقانه
شناختهشد.
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فعالیت دیگــری جز کار خودم وجــود دارد که
باید دنبــال آن بروم ».مــادرش بیش از پنجاه
ســال آموزشــگاه خیاطی داشــت و با زندگی با
نخ و پارچه و چرخ و ســوزن عجین بود ،حرفه
خیاطی را هم از مادر یاد گرفته بود ،اما تا چهار
ســال پیش هیــچ وقــت از آن اســتفاده نکرده
بود .مدتی بود به روانشناســی عالقهمند شده
و همین مطالعات و آموزشهای روانشناسی
سبب شد تصمیمی مهم بگیرد .یک تصمیم
تقریباً ناگهانی همراه با تردید ســرآغاز اتفاقی
بــود که مســیر فعالیــت حرفــهایاش را کامالً
تغییــر داد و او را تا جایی کشــاند کــه فکرش را
همنمیکرد.

