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سخن سردبیر؛ چقدر به ظاهرتان اهمیت می دهید؟ 
لباس یک نفر – در ایران- چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ تا آنجا که 
می دانم در ایران مرکز و یا سازمانی نیست که جز به ویژگیهای اسالمی 

بودن، به نکته دیگری در لباس هم توجه کند. در زمان ما )دهه های شصت و 
هفتاد شمسی( که هیچ وقت در مدارس درباره اهمیتش صحبت نشده بود، 
اما روپوش هم شکل پوشیدن خصوصا برای دختران اجباری بود و االن هم 

کم و بیش همینطور است. 
آیت اهلل خامنه ای بیش از یک دهه است که چفیه ای را زیر عبای خود در 

انظار عمومی بر روی دوش خود می اندازد که نه جزو لباس رسمی روحانیت 
شیعه است و نه نشانی از آن در فرهنگ ایران می توان یافت. اما استفاده 
از این چفیه ظاهرا برای رساندن پیامی به برخی گروه هاست. در ادارت و 

سازمان های دولتی و رسمی که وضع بد تر از آن است، هنوز هستند کسانی 
که پیراهن های سفیدشان را روی شلوارشان انداخته و با تسبیحی در 

دست و ریشی به چهره، قیافۀ مومنانه به خود می گیرند. همان ها که در اوایل 
انقالب کراوات را نشان طاغوت می دانستند بعدا مجبور شدند یقه آخوندی 

را یقه دیپلماتیک نام بگذارند تا ظاهرشان در دیدار با هیات های خارجی 
از نظر طرف مقابل جدی گرفته شود. پیشتر جواد ظریف وزیر خارجه در 

گفتگویی با تلویزیون ایران گفته بود: "در دیپلماسی ظاهر هم حساب است. 
زمانی که در نیویورک بودم چون چاره ای نداشتیم، یقه پیراهن معمولی 
را همسرم می شکافت تا یقه آخوندی شود. روزی که برای اولین بار در 

سازمان ملل این پیراهن را پوشیدم، دختر وزیر خارجه اسبق هند تا من 
را دید گفت: خوب خیالمان راحت شد تا حاال با این قیافه ای که می آمدید 

نشانه بی نظمی بود و از امروز با نظم در سازمانهای بین المللی، حاضر 
می شوید."

سالها پیش در ایران، روزی پلیس از ما به عنوان عکاسان و تصویربرداران 
خبری خواست تا برای  پوشش فعالیتشان که برخورد با به اصطالح بانوان 

بد حجاب بود، به شرق تهران برویم. بیشتر دستگیرشدگان زنانی بودند 
که برخی از آنها همراه فرزندانشان برای خرید آمده بودند و احیانا چند تار 
مویشان هم دیده می شد. مینی بوس پلیس پر می شد از بانوان تا به اداره 
اماکن برده شوند. در این میان بانویی گریه می کرد که اگر پایش به اماکن 

برسد، شوهرش او را طالق خواهد داد.  
در شماره یازدهم تالش داریم به موضوع لباس از منظرهای گوناگون 

بپردازیم. از طراحان لباس ایرنی و فرنگی گرفته تا عبادوزیهای قم.
خبر دیگری هم برایتان داریم.  ماه آینده با ویژه نامه زنان به سراغ شما 

خواهیم آمد. ویژه نامه ای که به بررسی تابو ها و مسایل مربوط به زنان 
خواهد پرداخت. این ویژه نامه را هم از دست ندهید. 

حسن سربخشیان

http://tableaumag.com/
https://www.facebook.com/TableauMagazine
http://tableaumag.com/1965#.UqDgn8TuLng
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رش�ته گرافیک م�ی خوان�دم و  ب�رای کالس�های خودم 
مش�غول چ�اپ روی پارچه ب�ودم که به ص�ورت اتفاقی از 
خطوط فارس�ی اس�تفاده کردم. ای�ن داس�تان مربوط به 
س�ال ۲۰۰۳ /۲۰۰۴میالدی است. برای من خیلی جالب 
بود که همکالس�یها و معلمهایم که هیچ ک�دام هم ایرانی 
نبودند به نقش و خطوط فارسی عالقه مند 
ش�ده بودند، بدون اینکه بدانند این یک 
تایپوگرافی است یا یک نوشتۀ فارسی. 
این عالق�ۀ آنه�ا باعث ش�د که من 
احس�اس کن�م ای�ن نقش و نوش�تۀ 
فارس�ی می تواند روی لباس جذاب 
شود. تا آن زمان هم کسی به سراغ 
ای�ن کار نرفته بود. در ابتدا هم 
قصد م�ن این نبود که این 
لب�اس  روی  را  کار 
ده�م.  انج�ام 

قص�د 
اولیۀ 

م�ن 
بود  ای�ن 
ک�ه این کار را 
نقاشی  یک  مثل 
انج�ام  ب�وم  روی 
ده�م و به گالریه�ا بروم 
و ای�ن کارها را ب�ه عنوان 
نقاش�ی ارائ�ه ده�م. ولی 
بع�د احس�اس ک�ردم ای�ن 
کار در فرهن�گ ما هس�ت. 
آن چی�زی ک�ه در فرهنگ ما 
نیس�ت ای�ن اس�ت که ای�ن هنر 
ایران�ی به ی�ک هنر م�درن تبدیل 
س�لبریتی ها،  جوان�ان،  ک�ه  ش�ود 

آدمه�ای مش�هور و خواننده ه�ا آن را بپوش�ند و به فضای 
عمومی بیایند. تا آن زمان  کس�ی تص�ورش را نمی کرد که 
هنر ایرانی  تا به این حد قابلیت مدرن ش�دن داشته باشد و 
این چیزی بود که مرا از گرافیک بیرون کش�ید و به س�مت 

مد برد.

 تا جایی که می دانم با فارسی نویس�ی روی لباس�ها آغاز 

کردی. با توجه به اینکه ترکیب  بندی خط نس�تعلیق سبک 

و س�یاق خاصی دارد، آیا طراحی نوشته های نستعلیق کار 

خودت است یا از سبک خطاط  خاصی بهره می گیری؟

ن�ه اینها کار من نیس�ت. خیلیها فکر می کنن�د که من کار 
خوشنویس�ی می کنم یا اینکه کس�ی در تیم ما خوشنویس 
اس�ت. ولی این طور نیست. ما هیچ کدام خطاط نیستیم. 
ای�ن خطه�ا  خطوط نفی�س قدیمی ایرانی اس�ت ک�ه ما از 
کتابه�ای چ�اپ س�نگی اس�تخراج می کنیم و ب�ا کوالژ و 
ترکیب بندیهای مختلف به نمونه هایی می رس�یم که روی 
لباس کار می کنیم. مضمون نوش�ته ها ه�م برایمان مهم 
نیست. بیشتر به شکل نهایی آن روی لباس فکر می کنیم. 
شما باید تصور کنید این فقط یک برند لباس است و نه یک 
برند خوشنویس�ی. حتی پیغام سیاسی ندارد و حاوی پیغام 

خاص هم نیست.

ی�ک اتفاق ظاهرًا هوش�مندانه در کارهای ت�و وجود دارد، 

اینکه تو ای�ده ای را در نیویورک اجرا می کنی که نه می توانی 

به ایران بفرس�تی و نه مشتری عادی در ایران می تواند آن 

را بخرد اما ایرانیها به س�رعت از کارهای تو کپی می کنند و 

در ایران توسعه پیدا می کند. در واقع تو اینجا تولید می کنی 

و آنج�ا اثر می کن�د. ایا هوش�مندانه این کار را ک�رده ای یا 

خودش اتفاق افتاد؟

خب دو س�ه س�ال اول ما اصال مخاطب ایرانی نداشتیم 
و صد در صد کس�انی که از من خری�د می کردند غیر ایرانی 
بودند. دو س�ال طول کش�ید که ایرانیها این برند را کش�ف 
کردند. بنابراین وقتی این ش�رکت را فعال کردیم و اجزای 
آن را پایه گذاری کردیم، به فک�ر مخاطب ایرانی نبودیم. 
چون ما هیجان داش�تیم که بعضی حت�ی نمی دانند ایران 
روی نقش�ه کجاس�ت ولی به این لباس�ها عالقه مند شده 

اند. پس ما با پشتکار و به سرعت با آن جلو رفتیم. 
بعد، ایرانیها این برند را کش�ف و ش�روع ب�ه خرید کردند 
طوری که هم اکنون مخاطب م�ا ۶۰% ایرانی و ۴۰% غیر 

نیما چه شد که طراح شدی؟ در واقع باید بپرسم چه شد که مثل 

پدرت نویسنده و روزنامه نگار نشدی؟

من ۳7 س�الم اس�ت. از بچگ�ی خیلی ب�ه هنر عالقه داش�تم. 
در ای�ران هم در دانش�گاه، گرافیک خواندم و این رش�ته را ادامه 
دادم. وقتی هم که به نیویورک آم�دم باز به دنبال گرافیک رفتم. 
در حقیق�ت خ�ودم را طراح م�د نمی دانم و بیش�تر خ�ودم را یک 
گرافیس�ت می دانم؛ به خاطر اینکه نوع کارم را بیشتر تکنیکهای 

گرافیکی در بر گرفته. 

پس چه شد که از گرافیک به سمت مد کشیده شدی؟

ای�ن یک اتف�اق غیر معم�ول بود. من در مدرس�ۀ م�د نیویورک 

خطوط زیبای نستعلیق و اشکال مختلف آن روی 
لباسهای مختلف، از تی شرتهای مردانه گرفته تا کراوات 
و شال زنانه و کیف و کمربند. اما این همۀ ماجرا نیست. 

شما حتی می توانید روزنامه های قدیمی ایران را هم 
روی لباسهای این مارک مشهور بخوانید و از آن لذت 

ببرید. طراح همۀ اینها کسی نیست جز نیما بهنود، 
گرافیست خالقی که شرکتش نیمانی به سرعت جای 

خود را در میان برندهای مشهور دنیا باز کرد. آن گونه که 
ستارگان هالیوودی همچون جیم کری، نیکی هیلتون، 

کوین اسپیسی و هایدی کلوم نیز به صف مشتریان وی 
پیوستند.
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ایرانی اس�ت. ولی هنوز هم کلیت ش�رکت م�ا به گونه ای 
نیست که فکر کنید برای مخاطب داخل ایران کار می کند. 
خیلیه�ا به م�ن ای�راد می گیرند ک�ه "چق�در خط؟...بس 
اس�ت!...اینقدر از خط فارس�ی اس�تفاده نکن!" ولی من 
دوس�ت دارم که به آنان بگویم شما راست می گویید، ولی 
مخاط�ب خارجی من این خط را دوس�ت دارد و آن را از ما 
می خواهد. درس�ت است که ممکن اس�ت این خط برای 
ایرانیها تکراری باش�د، مخصوصًا ک�ه االن این خطوط و 
اس�تفاده  ازآن روی لباس، در ایران زیاد ش�ده است، ولی 
نیوی�ورک، مخصوصًا بازیگران،  مخاطب خارجی من در 
خوانن�ده ها و هنرمندان نیویورکی عالقۀ ش�دیدی به این 
خط پیدا کرده اند و این مس�ئله با کلکس�یونهای فصلی ما 

رشد بیشتری هم کرده است.
 اصال چقدر به فرهنگ سازی با لباس معتقدی؟ آیا نوشته 

ها و عکس�های بعضًا با گمانۀ سیاسی تو)زندانی سیاسی 

آزاد بای�د گردد ی�ا مصدق و فروغ(  تالش برای رد ش�دن از 

خطوط قرمز در ایران اس�ت یا فقط محض یادآوری این کار 

را می کنی؟

بای�د توضیح بدهم که اولین تی ش�رتی که درس�ت کردم 
زمانی بود که پ�درم زندانی بود و خیل�ی ناراحت بودم. آن 
تی شرت محصول حاالت درونی و اضطرابهای من بود؛ 
مثل هر پسری در هر جای دنیا که اگر پدرش را زندانی کنند 
به هر حال ناراحت می ش�ود، این ب�رون ریز فکر من بود. 
از آن تی ش�رت یک عدد بیش�تر درس�ت نکردم و دلم هم 
نمی خواس�ت آن را بفروشم و هیچ وقت هم نفروختمش. 
اما آن تی ش�رت کاری بود که باعث شد دید غیر ایرانیها به 
خطوط روی آن جلب ش�ود. بعد از آن هم تی شرت مذکور 
کنار رفت و کار من ادامه پیدا کرد. من اصوال آدم سیاس�ی 
نیس�تم و پیغام سیاس�ی ه�م نمی دهم و به هی�چ وجه هم 

نمی پسندم که از یک اتفاق سیاسی استفادۀ تجاری کنم.
درب�ارۀ دکتر مصدق هم نظر ش�خصی من این اس�ت که 

ایش�ان یک ش�خصیت اجتماعی اند که برای مردم ایران 
خیل�ی مهمند. م�ن به جنب�ۀ اجتماعی افراد بیش�تر توجه 
می کنم تا جنبۀ سیاسی آنها. اهمیت فروغ هم برای من از 
این جهت اس�ت که به مخاطب غیر ایرانی نشان دهیم که 
ما یک ش�اعر زن بدین حد مدرن داریم. این انتخاب برای 
ایرانیان شاید هزاران معنی دیگر داشته باشد ولی برای ما 
صرفًا نشان دادن فرهنگ ایران به خارجیها در قالب لباس 

بوده است.

مشتریهای خارجی تو که گویا بعضیهایشان هم هالیوودی 

هستند، معنی نوشته ها و تاریخچۀ عکسها و آدمهای تورا 

روی لباس�ها می دانند یا فقط  طراحی متفاوت آنهاست که  

توجه شان را جلب می کند؟

این اتفاق بس�یار افتاده که مش�تری م�ا در نیویورک این 
لباس را خریده چون شکل لباس را دوست داشته به خاطر 
اینک�ه به لحاظ تصوی�ری توجه اش را جل�ب کرده و جای 
دیگری آن را ندیده. در نتیج�ه رابطۀ اولیۀ آنها کاماًل یک 
رابطۀ تصویری اس�ت ولی کم کم توجه می کنند که بدانند 
روی لباسش�ان چه نوشته شده اس�ت. خیلی از آنان حتی 
نمی دانند که این خِط  فارس�ی اس�ت. گاهی از من س�ؤال 
ش�ده که این خِط عبری، عربی و یا اردوس�ت؟ من به آنها 
توضیح می دهم که این خِط نس�تعلیق فارسی است و این 
رابطه آرام آرام برقرار می ش�ود. من احس�اس کردم که ما 
بای�د این رابطه را ب�ا تصویر برقرار کنیم. وقت�ی این رابطۀ 
تصویری برقرار ش�د ، بع�د ما فرهنگمان را نش�ان دهیم. 
نبای�د برعکس ای�ن کار را انجام دهیم که مث�ال اول بیاییم 
ی�ک تاریخچه دس�ت مردم بدهی�م تا اهمی�ت فرهنگی و 
اجتماعی و ادبی یک کار را نشان دهیم. به نظر من این کار 
س�نگینی اس�ت. هیچ کس آنقدر فرصت ندارد که در یک 
زم�ان کوتاه یک رابطۀ فرهنگی ادبی عمیق با یک کش�ور 

دیگر برقرار کند. 

یک روند رش�د در کارهای تو دیده می ش�ود. از پیکان ۴۸ 

تا مرلین مون�رو و مصدق و فروغ،  از مه�ر میرزا کوچک تا 

نقش�های تخت جمش�ید...تا کجا می تواند ای�ن تصاویر 

نوس�تالژیک که البته متعلق به سن ماست ادامه پیدا کند؟ 

اصاًل چند درصد از بچه های جوانتر فروغ را می شناس�ند؟ 

تا کی این ِالمانهای ایران قدیم، قبل از انقالب، در کارهایت 

باقی خواهد ماند و برای مخاطب جالب خواهد بود؟

اگ�ر برند نیمانی از روز اول تصویر پیکان را برای طراحی 
اس�تفاده می کرد، بعید ب�ود مردم به آن عالق�ه پیدا کنند. 
درس�ت اس�ت که ما این ماش�ین را می شناس�یم ولی هنر 
خاصی در نشان دادن یک تصویِر نوستالژیک نیست. من 
در حقیقت دارم یک سوء استفاده می کنم و حاال که نظرها 
ب�ه برند ما جلب ش�ده و مخاطب ما زیاد، من بش�خصه به 
عن�وان مدیر هنری این گروه، عالئق ش�خصی خود را به 
ای�ن کار می آورم. دلم نم�ی خواهد فقط به ای�ن فکر کنم 
که چگونه برای بازار طرح ارائه کنم. من ۱۹ س�ال اس�ت 
که ای�ران نب�وده ام و دلم به ش�دت برای آنجا تنگ ش�ده 
است و با دیدن ماش�ین پیکان خاطرات تهران برایم زنده 
می شود. این حرکتی اس�ت که من برای دل خودم انجام 
می ده�م. حاال ع�ده ای عالقه مند می ش�وند و می خرند 

و عده ای هم می گویند که این ماش�ین چیس�ت و ما به آن 
خط�وط عالقه داش�تیم... این ماجرا دائ�م در حال تکرار 
اس�ت و این حرکِت برند م�ا آمیخته ای از مس�ائل درونی 
من و کارهایی اس�ت که تیم ما برای ب�ازار انجام می دهد. 
ای�ن آمیختگی ص�د در صد نیس�ت و همدیگ�ر را هم نفی 

نمی کند.

در کارهای�ت  یک س�یر تکاملی را می ت�وان دید که جذاب 

اس�ت. از ح�رف به کلم�ه، از کلمه ب�ه جمله، ش�عر و بعد 

روزنامه. نظر خودت در این باره چیست؟

این مس�ئله از پیش تعیین ش�ده نبود و باعث خوشحالی 
من اس�ت که شما چنین نقش و ارتباطی را در آن پیدا کرده 
ای�د. ما ه�م آرزو داریم چنی�ن تکاملی در ای�ن راه صورت 

"بیشترکسانی که از ما لنگ می خرند عاشق 
شکل و بافت این پارچه اند و وقتی به آنها 

توضیح می دهم که روند استفاده ازین 
پارچه در داخل ایران به چه شکل بوده 

است، خیلی تعجب می کنند"
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بگیرد. ولی ما نقش�ه ای برای تکامل کارمان نداشته ایم و 
این روندی طبیعی اس�ت که طی شده  و اگر این روند قابل 
رویت است نش�انه موفقیت ماست. البته من هنوز صد در 

صد معتقد نیستم که به این تکامل رسیده ایم.

چه شد که ُلنگ را به عنوان عنصری برای پوشش انتخاب 

کردید؟

بعض�ی فکر می کنند لنگ برای من مس�ئله تاریخی دارد 
چون ابتدا برای پهلوانان اس�تفاده می شده بعد در حمامها 
و در نهای�ت ب�رای تمیز کردن ماش�ین که رون�د جالبی در 
فرهن�گ ماس�ت. ولی ای�ن روند، م�ورد نظر م�ن نبوده. 
من ش�خصًا ب�ه این پارچه عالق�ه دارم. وقتی خواس�ته یا 
نا خواس�ته وارد صنعت مد نیویورک ش�دم، متوجه ش�دم 
که چقدر طرح پارچه هایی ش�بیه لنگ وج�ود دارد. البته با 
رنگه�ای مختلف ولی با بافتی مش�ابه. مث�ال مارک  بری 
بری  برای آس�تر داخل کت و چکمه هایش پارچه ای عینًا 
ش�بیه لنگ ولی با رنِگ کرم، سیاه و قرمز اسفاده می کند. 
این باعث ش�د که من فکر کنم ب�ه پارچه ای که حدود ۶۰۰ 
سال در صنعت پوشاک ما قدمت دارد ولی هیچ وقت کسی 
به آن به این شکل نگاه نکرده که چقدر زیباست و می توان 
به عنوان یک لباس مدرن از آن استفاده کرد. علت آن هم 
در این است که ما فقط در قالب فرهنگ خودمان به اجزای 
فرهنگیمان نگاه می کنیم. در حالی که اگر آن را از فرهنگ 
خودمان بیرون بیاوریم و وس�ط شهر نیویورک به آن نگاه 

کنیم، تبدیل به یک کاالی بس�یار زیبا می شود که می تواند 
با زمینه ای مدرن بیرون بیاید. باید بدانید که بیشترکسانی 
که از ما لنگ می خرند عاش�ق شکل و بافت این پارچه اند و 
وقتی به آنها توضیح می دهم که روند اس�تفاده ازین پارچه 
در داخ�ل ای�ران به چه ش�کل بوده اس�ت، خیل�ی تعجب 
می کنن�د چرا که آنها ه�م می گویند طرح این پارچه بس�یار 

زیباست.

نیما، حتم�ا خودت هم می دانی که بازار پوش�اک ایران پر 

ش�ده از طرحهایی ش�بیه کارهای تو. چرا جلوی کپی کردن 

کارهایتان را در ایران نمی گیرید؟

اوال من از کپی کردن کارهایم ناراحت نیستم و اسم آن را 
هم کپی کاری نمی گذارم. بعضیها از کار من ایده گرفته اند 
و از خط�وط فارس�ی اس�تفاده می کنن�د. م�ن ازی�ن بابت 
خوشحالم که این اعتماد به نفس به وجود آمده که این قدر 
از خط کش�ور خودشان راضی هستند و به خود می بالند که 
آن را روی لباس می آورند. من خودم نیز روزهای اول که 
تنه�ا بودم خیلی با خودم کلنج�ار می رفتم تا جرئت این کار 
را در خ�ودم به وجود بیاورم و االن ک�ه می بینم این جرئت 
در جوان�ان به وجود آمده که به جای اینکه مارکهای غربی 
را بپوشند، با خط فارس�ی روی لباس می نویسند و یا حتی 
از روی کاره�ای م�ن کپی می کنند این از نظ�ر من ایرادی 

ندارد. این اعتماد به نفس، بسیار برای من زیباست.

من همیشه یک پیراهن یا کت و دامن ساده می پوشم که 
نه زیاد زرق و برق داش�ته باش�د و نه مثل لباس آدم هنگام 

خرید در سوپر مارکت. 
اولی�ن مرتبه بود که در این آدرس به کنس�رت می رفتیم. 
بزرگتری�ن س�الن ش�هرکه معم�واًل ب�رای کنس�رت  آث�ار 
کالس�یک از آن اس�تفاده می ش�ود. نمی دانس�تیم داریم 
درست می رویم یا نه. دوستم در حال رانندگی می خواست 
کس�ی را پیدا کند و آدرس بپرس�د که من گفتم: “درس�ته. 

خودشه. همین جاست” 
 “از کجا فهمیدی؟”

 “برای اینکه تو اون مرسدسه یه بچه دیدم!”
وارد محوطۀ پارکینگ شدیم و با دیدن چهره های آشنای 
ایران�ی، مطمئ�ن ش�دیم ک�ه آدرس را درس�ت آمده ایم. 
پارک کردیم و به س�وی آسانس�ورها رفتی�م. حاال بگذریم 

با دوستم برای کنسرت یکی از این خوانندگان 
مشهوررفته بودیم. بله، وقتی آدم از وطنش 

دورباشد همواره در پی یافتن نشانه هایی ازآن 
است واحساس بودن درخانه. چیزهایی که به 

وسیلۀ آن ها خود را به وطن نزدیکترحس می کند. 
البته باید اعتراف کنم که من از کنسرت خوشم 

می آید و توهم نزدیکی به وطن هم شاید بهانه 
باشد. از چند ماه قبل بلیط خریدیم و خود را آمادۀ 

این اتفاق هیجان انگیز کردیم. خب آدم باید در 
کنسرت یک خواننده چه بپوشد؟ این سؤال، 

دیگر مدت هاست ذهن مرا مشغول خود نمی کند. 
پوشیدن بعضی لباس ها هیچ گاه مضحک،   نابه جا 

یا به قول ما "تو ماچ"   نیست. 
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ک�ه بس�یاری از هموطن های م�ا – و این را تجربۀ بیس�ت 
س�ال زندگی درخارج ازایران به م�ن می گوید – طوری به 
آدمهای دیگر نگاه می کردند، گویی می خواستند بگویند: 
شما ها اینجا چه می کنید؟ حاال بگذریم. شاید این موضوع 

را یک بار دیگر مفصاًل تحلیل کردم. 
داس�تان من در واق�ع از اینجا ش�روع می ش�ود. یعنی از 

اینج�ا نه، از آنجا. در مکانی ک�ه پالتوهای خود را به محل 
مخصوص دادیم و بعد لباس افراد آش�کار شد. یعنی کاش 
نمی ش�د. نه هم�ه  ها! همیش�ه در این کنس�رتها به خودم 
می گوی�م کاش رختکن نبود و افراد با   همان لباس�های رو 
می آمدن�د. بعد غبطه می خ�ورم که کنس�رتها در ایران چه 
خوب است. همه با مانتو می روند و کسی نمی تواند لباس 
نامناس�ب بپوش�د. البته آن هم جری�ان دارد. ای�ن را بعدًا 
فهمیدم. یعنی در بین این چند هزار نفرکه به کنسرت آمده 
بودند، چند نفراش�تباه لباس پوش�یده بودن�د؟ آنهایی که 
لباس ش�ب - به قول دوستم اس�کارلتی – بر تن داشتند، 
افرادی مثل من که یک پیراهن مهمانی پوش�یده بودند یا 
آنهایی که با بلوز و ش�لوار جین آمده بودند؟ کدام یک از ما 
لباس مناسب بر تن داش�تیم؟ نمی شود که هر سه درست 
لباس پوش�یده باش�یم، نه؟ لباس من مناس�ب بود، یا آن 
خان�م که لباس دکولتۀ پش�ت بلند و پفی س�فید پوش�یده و 
ش�کوفه های رز س�فید به موها زده بود یا بغل دستی من با 
بلوز چهارخانۀ نخی و ش�لوار لی پاره پوره – البته این مدلها 
اینجا مد اس�ت  ها! یک وق�ت گمان نکنید ش�لوار خانمی 
که ۱۵۰ دالر برای نشس�تن روی آن صندلی پرداخته بود، 

مندرس بوده؟ 
در ای�ن بی�ن تنوع لب�اس مردان ه�م تا جایی ک�ه امکان 
داش�ت، زیاد ب�ود. یعن�ی خ�ب م�ردان ک�ه نمی توانند با 
امکانات محدود خود برای لباس پوشیدن – کت، پیراهن، 
ش�لوار و احتماال کراوات یا پاپیون – مثل ما خانمها عرض 
اندام کنند. ولی طرز لباس پوش�یدن آنها هم بس�یار با هم 
تفاوت داش�ت. یعنی یک عده در سطح فراک، گروه دیگر 

در سطح ناهارخوری دانشگاه. نمی شود که،  می شود؟ 
این موض�وع همچنان فکر مرا مش�غول خ�ود می کرد و 
باعث می شد حسرت کنس�رتهای ایران را بخورم تا اینکه 
عکس�های جنجالی یک کنس�رت در ای�ران را دیدم که در 
تمام س�ایتها منتش�ر ش�ده بود. جریان از این ق�رار بود که 
جل�وی خانمه�ا را هنگام رفتن به کنس�رت گرفت�ه بودند. 
ش�اید اصاًل آنها را گرفته بودند! یعنی به دلیل بدلباس�ی؟ 
اصطالح درس�تش همین اس�ت نه؟ آه�ان، بدحجابی! 
ع�ادت به ای�ن اصطالح ندارم! ب�ا دیدن لباس ی�ا به قول 
برخی پوش�ش خانمها کنجکاو شدم. در س�ایتها جستجو 
کردم تا به قول معروف طرز لباس پوش�یدن در کنسرتهای 
ایران هم دس�تم بیاید. دیدم با   هم�ان محدودیت موجود 
هم   هم�ان تفاوت ها موجود اس�ت! لباس�هایی که بعضی 

بعضی آدمها یک لباسهایی دارند که زمانی 
خریده اند و هیچ  وقت فرصت پوشیدنشان 

را نیافته اند. بعد رفتن به کنسرت، تولد، 
مهمانی عصر یا دورۀ زنانه، بهانه ای 

می شود برای پوشیدن آنها

خانمها پوش�یده بودن�د، از مجلل ترین لباس ش�بهای این 
ط�رف آب هم ش�یکتر ب�ود. دی�دم در آنج�ا ه�م برخی با 
مانتوی اداره رفته بودند و برخی با لباسهای بسیار شیک. 
آقایان هم ایضًا. تن آنهایی هم که به شان “گیر” داده بودند 
هم لباس�های متفاوتی بود. یعنی بعضی جوراب پوش�یده 

بودند با مانتِو جلو باز! می شود مگر؟ 
بعد فکر کردم،  بعضی آدمها یک لباسهایی دارند که زمانی 
خریده اند و هیچ  وق�ت فرصت پوشیدنش�ان را نیافته اند. 
بعد رفتن به کنس�رت، تولد، مهمانی عصر ی�ا دورۀ زنانه، 
بهانه ای می ش�ود برای پوش�یدن آنها. حاال آی�ا آن لباس 
مناس�ب آن مهمانی هست یا نه هم ظاهرًا چندان اهمیتی 
ندارد. آخ�ه بابا آدم که با لباس ماکس�ی سراس�ر پولک که 
نمی رود تولد یک بچۀ دو س�اله! با ش�لوار لی هم نمی رود 
کنسرت سمفونی ۹ بتهوون. البته نمی خواهم تعیین کنم 
چه کسی چه چیزی بپوشد،  اما خب معیارهایی وجود دارد، 
نه؟ بعد باز ش�روع به دقت کردن کردم! من این کار را زیاد 
می کنم. دقت! خدای دقت هس�تم من اص�اًل! رفتم چند 
فیلم و مقداری عکس از کنسرت های خارجی ها دیدم. در 
کنسرت های موسیقی کالسیک، تمام خانم ها لباس شب 
و آقایان لباس رس�می پوشیده بودند. در کنسرتهای لیدی 
گاگا و بیانسه هم بیشتر لباس اسپرت دیدم. همین دیشب 
هم دیدم. کنس�رت بیانسه بود. بس�یاری از دختر ها روی 
شانۀ دوست پسر هایشان نشس�ته بودند. راحت. بنابراین 
می ش�د لباسهایش�ان را دید. س�اده ب�ود. ای�ن را قباًل هم 
می دانس�تم، ولی فکر می کردم معیارهای نس�بتًا ثابتی در 
رابطه با لباس پوش�یدن برای مراسم مختلف وجود دارد. 
عروسی: لباس ش�ب. تولد: لباس عصر. کنسرت: لباس 
مهمان�ی. خیابان: لباس اس�پرت. خیلی س�خت بود؟ نه 

واال. 
نتیجه گرفتم که طرز لباس پوش�یدن یک گروه با دیگران 
ف�رق دارد. البت�ه منظ�ورم م�ا ایرانی ها نیس�ت  ه�ا. نه. 

منظورم آنهایی است که لباس مناسب می پوشند با آنهایی 
که لب�اس نامناس�بی در یک مهمان�ی انتخ�اب می کنند. 
همین دی�روز یک دخت�ر خانمی را دی�دم – خارجی،  یعنی 
اینجایی ب�ود – که با وج�ود برودت هوا – در آن س�طح که 
آدم مثل چیز می لرزید – با یک دامن کوتاه و بدون جوراب 
و ی�ک جفت کف�ش  هیلز، به مرکز ش�هر ب�رای خرید آمده 
بود. در چنین مواردی همیش�ه به دوس�تان طرف، لعنت 
می فرس�تم. آخه پس دوس�ت ب�ه چ�ه دردی می خورد؟ 
االن دوس�ت این خان�م جوان که از پاه�ای همچین تپلی 
ه�م برخوردار بود، هن�گام خروج از خانه ب�ه او نگفته بود 
که هوا سرد اس�ت، این چه لباس نامناسبی است یا چیزی 
از این دس�ت؟ خود من همیش�ه خوش�حال می ش�وم که 
دوس�تانم نامناس�ب بودن لباسم را گوش�زد کنند، بس که 
از لب�اس ناج�ور وحش�ت دارم. تمام فکر و ذکرم مش�غول 
لباس نیست و اصواًل زیاد هم لباس ندارم، ولی برایم مهم 
است که مناسب محفل باشد. بنابراین همیشه از شوهرم، 
فرزندانم ک�ه همین طوری ه�م بی تعارف تری�ن منتقدانم 
هستند،  نظر می خواهم. برای   همان کنسرت باال هم چند 
لباس برای انتخاب در مقابلش�ان ق�رار دادم که در   نهایت 
همه این یکی را انتخاب کرده بودند. بنابراین نمی خواهم 
بگوی�م که من مش�اور م�د و این حرفها هس�تم. دوس�تی 
دارم که از ش�وهر و جگرگوش�ه هایش می خواه�د با او در 
انتخاب لباس همفکری کنند. این طوری: “من می خوام 
فردا ش�ب این لباُس بپوش�م، حاال فکر می کنید بهتره ایُن 
نپوش�م و یه چیز دیگه انتخاب کنم؟” یعنی همین را تأیید 

کنید برود پی کارش. 

هر ب�ار که موض�وع پوش�یدن لباس مناس�ب ذه�ن مرا 
مش�غول می کند،   دقت می کنم – دیدید من همیش�ه دقت 
می کن�م – که اف�رادی که همیش�ه لب�اس مناس�بی بر تن 
دارند، مش�اورینی خ�وب و دلس�وز دارن�د و برعکس. در 
  نهای�ت می خواه�م نتیج�ه بگیرم که ی�اد بگیری�م تمام ما 
متخصص مد نیستیم و از مشورت دوستانی بهره بجوییم 
که در انتخاب لباس مناس�ب به ما کمک کرده اند و موجب 
نشده اند که وقتی از مهمانی به خانه می آییم، دختر شانزده  

سالۀ همه چیزدان!! ما با چشم های گرد شده بگوید:
“نهههههه! تو با این لباس که به تولد پس�ر الیزابت نرفته 
ب�ودی! حاال ف�ردا با چ�ه روی�ی در خیابان با همس�ایه ها 

روبه رو شوم؟”

برخورد نیروی انتظامی با زنان در یکی از کنسرت های تهران، عکس ها از ایسنا
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می گویم: " اگر از فرانسه آمده چرا با دالر 
حساب می کنید؟ "حرفم را نشنیده می گیرد 

 Client و می گوید: "هدف ما جلب نظر
است. اگه خوشتون نیومده یه کار دیگه 

بیارم." 

عکس از: پروانه وحیدمنش

دست مرد از میان ظرف بلوری به 
سمت لبهای سرخرنگ زن می رود. 

قطره ای طالیی رنگ روی حاشیۀ 
سفیدرنگ لباس می افتد و لکه ای را 

می سازد که کسی متوجه آن نخواهد 
شد. لکه البه الی چینهای تور و ساتن 

گم خواهد شد تا سالهای سال بعد البه 
الی مرور خاطره های تلخ و شیرین یک 

زندگی مشترک زنی پیدا شود. 

اینجا یک�ی از خیابانهای مرکزی تهران اس�ت. چهارراه 
امیراک�رم. پاس�اژی ن�ه چندان ب�زرگ در حاش�یۀ خیابان 
ولیعص�ر ک�ه ویترینهایش با لباس�های س�فید رن�گ تور و 
حریر و س�اتن ب�ا س�نگها و منجوقهای طالی�ی و نقره ای 
پر شده است. لباس�های س�فید رنگی که قرار است لباس 
س�فیدبختی زن�ان و مردان�ی باش�د ک�ه گاه�ی دم باه�م 
بودنشان به یک س�ال هم نمی رسد و به لباس سفید مرگ 
گ�ره نمی خورد. لباس�هایی ک�ه  گاه چند تای�ی از آنها بر تن 
یک زن می نش�یند؛ گاهی هم یکی از آنه�ا بر تن چند زن. 
تعدادش�ان مهم نیس�ت. مهم این اس�ت که اینجا بازاری 
اس�ت که لباس�هایش تنها یک ش�ب مهمان تن صاحبش 

خواهد بود. 
کس�ی نمی داند اولین بار از کی لباس عروس تور و پولک 
مد ش�د. ام�ا هر چه ب�ود لباس عروس�ی لب�اس بخت بود 
و برای همین رس�م ایرانی اس�ت ک�ه باید ع�روس لباس 
س�فید به تن کند. البته رس�م ک�ه می گوییم یعنی رس�م در 
جامعۀ شهری و بخصوص پایتخت نشینها بود. هر شهر و 
روستایی سنتهای خودش را داش�ت. رسم و سنتهایی که 

بعضیهایش به زمان ما رسیده است. 
اما با ورود فرهنگ غرب�ی در اواخر قاجاریه و اوایل دورۀ 
پهلوی، رفته رفته لباسهای عروسی فرنگی دوز وارد بازار 
لباس ش�د. البته این لباس�هاِی س�فید تور و اطلس س�فید 
به نظر س�وغاتی ناصرالدین ش�اه قاجار نبوده اس�ت. تاج 
الس�لطنه دختر ناصرالدین ش�اه یکی از معدود زنانی که از 
پش�ت پرده های بس�تۀ حرمس�را دس�ت به قلم برده است 
و لباس�ی که در هش�ت  س�الگی برای رفتن ب�ه خانۀ بخت 
پوش�یده را این گون�ه تعریف می کند: "... خ�وب به خاطر 
دارم لب�اس زری گلی رنگی را که ب�ه طرازهای گالبتون و 
تزیینات دیگر آراس�ته و مزین ش�ده بود. ای�ن لباس خیلی 
ش�بیه به لباس�های دخترهایی ک�ه در تاتر ه�ا می رقصند. 
نیم تنه کوتاهی با یک دس�ته که به واس�طٔه فنر ها چتر زده 

خیلی بلند ایستاده بود..."
 اما راه زیادی میان این لباس تاج الس�طنه و لباسهایی که 
در این فروش�گاهها به نمایش گذاش�ته اند وجود دارد. در 
یکی از ویترینها لباس تور و تافته ای نظرم را جلب می کند. 
باالتنه اش بدون آس�تین و هیچ بندی، از روی س�ینه اش 

پ�ر از س�نگها و پولکه�ای نق�ره ای به کمر می رس�د، یک 
دفعه به یک دامن پفدار منتهی می ش�ود که س�اتن است. 
لباس پرکاری اس�ت. داخ�ل مغازه می ش�وم و قیمتش را 
می پرس�م. فروش�نده زن جوانی اس�ت ک�ه دارد کمر یک 
لباس دیگر را با س�نجاق وصل می کند. می پرس�د: "برای 
کرایه یا خرید؟"  س�عی می کنم خریدار باش�م. می گوید: " 
البته قیمتش بستگی به مصالح و پارچه ای دارد که برایتان 
اس�تفاده می کنی�م. اگر مثل ای�ن حریر و س�اتن بخواهید 
نزدیک به یک تومن تمام می ش�ود. اما اگر به جای س�اتن 

تافته یا حریر بخواهید گرانتر خواهد شد."
 بع�د از تًامل�ی می پرس�د: " تا چق�در هزین�ه می خواهید 
بگذاری�د؟ ب�رای خودت�ان می خواهی�د دیگر؟"  پاس�خم 
مثبت است و هزینه برآوردی ام تا سه میلیون تومان است. 
می گوید: "چرا لب�اس آماده خارجی انتخ�اب نمی کنید؟" 
گفتن اینکه چی�زی درباره اش نمی دانم باعث می ش�ود تا 
توضیح بدهد که االن لباس�هایی هس�تند که از ترکیه وارد 
می شوند و هم طرحشان قشنگ است و هم مدلشان بهتر 
از کارهای ایرانی اس�ت و قیمتش�ان هم مناسبتر است. از 
جایش بلند می شود و یک ژورنال را از روی میز بر می دارد 
و نش�انم می ده�د و می گوید: "ه�ر مدلی را ک�ه بخواهید 
می توانید انتخ�اب کنید." البته گزینه ه�ای دیگری را هم 
زمانی ک�ه دارم ژورنال ورق می زنم پی�ش پایم می گذارد. 
اینکه به ج�ای خریدن، لب�اس عروس کرایه کن�م. کرایۀ 
دس�ت اول لباس از ۵۰۰ هزار تومان تا یک ملیون و پانصد 
ه�زار تومان اس�ت. ب�ه نظرش ب�ه صرفه تر اس�ت: " تازه 
دردس�ر نگهداری لباس عروس را ه�م ندارید." اگر لباس 
دست دوم بخواهم از یک میلیون به پایین کرایۀ یک شب 
اس�ت. حق انتخاب مدل خارجی هم وجود دارد که برای 
دست اول و یک ش�ب، برایم دوخته شود. این یکی روی 
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دو میلیون تومان فی خورده است.
 در دیدن سایر فروشگاههای این پاساژ 
متوجه می شوم که گیر فروشنده منصفی 
افتاده بودم. یک لباس راستۀ تمام دانتل 
ک�ه در مغ�ازه ای در امی�ر اک�رم انتخاب 
می کن�م و ب�ه ت�ن می کن�م پن�ج میلیون 
تومان است. لباس س�فید نیست شیری 
رنگ اس�ت. فروش�نده می گوید:"سفید 
کمت�ر مد اس�ت. بیش�تر، رنگه�ای این 
طوری مد شده است." اما لباس عروس 
باید س�فید باش�د! ای�ن را ک�ه می گویم؛ 
فروش�نده چهره اش در ه�م می رود و غر 
می زند که باید کفش پاشنه بلند می آوردم 
و بع�د از کمد کفش�ی با پاش�نه 7 س�انتی 
می دهد که دوسایز بزرگتر از پایم هست. 

داخل خیابان صبا مزون�ی پیدا می کنم 
ک�ه قیمتهای�ش ب�ه نس�بت کل خیاب�ان 
بهتر اس�ت. این یکی، م�دل را می گیرد 
و ب�ا پارچه از ی�ک میلیون توم�ان به باال 
م�ی دوزد.  عروس�ی  و  نام�زدی  لب�اس 
فروش�نده ک�ه صاح�ب مزون و ط�راح و 
خیاط اس�ت می گوی�د: "راس�تش لباس 
عروس�ی خیلی کاری ن�دارد. بخصوص 
که عروس بخواهد بعدا لباس را یادگاری 
نگ�ه دارد." آشناس�ت و توضیح می دهد 
که حت�ی مزونهای باالی ش�هر هم قرار 
باش�د لباس عروس بدوزن�د خیلی وقت 
روی آن نمی گذارند: "یک ش�ب بیش�تر 
که قرار نیس�ت پوشیده ش�ود." اما روی 
لباس نامزدی و لباس پاتختی وقت بیش�تری می گذارند. 
یک لباس قرمز رنگ نظرم را جلب می کند. می گوید: "این 
سفارش یک خانوادۀ آذری است. آذری ها لباس عقدشان 
رنگی است." از قیمت لباس نامزدی و پاتختی می پرسم. 
می گوید: " صرفه با لباس آماده اس�ت. االن قیمتی که من 
می ده�م با پارچه اش ح�دود 7۰۰ هزار توم�ان در می آید. 
اما ش�ما بهترین لباس خارجی را در همین پاس�اژ شانزلیزه 

می توانید با ۴۰۰ هزار تومان بخرید. “
 ***

در میان آیینه زنی با لباس سپید رنگی ایستاده است. زنی 
با لباس تنگ ساتن و دانتل که به نظر پیش از این بر تن زن 
دیگری قواره ش�ده اس�ت. در میان آیینه تصویر لباسهای 
س�فید رنگ به ردیف ش�ده ای در انتظار کس�ی هستند که 
انتخابشان کند. زن از پشت سر به آرامی نزدیک می شود. 
پالتو کوتاه�ش لبه های بوته�ای بلندش را گرفته اس�ت. 
طرۀ موهای پالتینی اش را از روی بینی قلمی سر باالیش 
کنار می زند و با لبخندی می گوید: “ وای هانی چقدر بهت 
م�ی آد. انگار برات ده دفعه توی تنت ان�دازه زدند.”  اینجا 
یک م�زون مش�هور در یک�ی از مراکز خرید ونک اس�ت. 
دس�تی به دامن لی�زش می کش�م و می پرس�م: "این چند 
بود؟" آستین دانتلش را می گیرد و می گوید: "این رو هفته 
قبل از پاریس آوردند. باید به دالر روز حس�اب کنم بهتون 
بگ�م." بع�د انگش�ت اش�اره اش روی صفح�ۀ آیفونش 
می رود و البد ماشین حساب را پیدا می کند. لحظه ای بعد 
با چش�مان خمارش نگاهم می کن�د و می گوید: " قیمتش 
چهار میلیون و۵۰۰ هزارتومن می شه. اما چون شما آشنای 
خانم حسینی هستید و مش�تری، صدش کادوی مزون." 
دستم روی دامن سفید لیز می خورد و به لکه طالیی رنگی 
که البه الی دانتل ها گم شده می خورد. می گویم: " اگر از 
فرانسه آمده چرا با دالر حساب می کنید؟" حرفم را نشنیده 
می گیرد و می گوید: " هدف ما جلب نظر Client است. اگه 

خوشتون نیومده یه کار دیگه بیارم." 
 ***

خانم جوانی که راهنمایم ش�ده یکری�ز صحبت می کند. 

برای ویزی�ت لباس عروس مث�ل دکتر ها وق�ت می دهند 
و البت�ه مبلغی هم دریاف�ت می کنند. اینجا ی�ک مزون در 
خیابان میرداماد است که ظاهرًا همۀ  لباس عروسهایش را 
مس�تقیم از اسپانیا می آورد. اسم یک برند مشهور روی در 
و دیوار هس�ت. برندی که بیل برد هایش را در تهران دیده 
بودم. خانم جوان از نبودن دام�اد جا می خورد. می گوید: 
"دام�اد هم باید باش�د." بهانه س�اده اس�ت، دام�اد ایران 
نیس�ت. دستی الی موهای براش�ینگ شده اش می کشد 
و می گوید: "چ�ه جالب، عروس�ی وکالت�ی." باید توضیح 
بدهم ک�ه نه، داماد برای عروس�ی خودش را می رس�اند. 
پیشنهادش لباس منحصر به فردی است که از روی لباس 
عروس�ی کیت میدلتون ع�روس ملکه انگلس�تان دوخته 
ش�ده اس�ت. می گوید در یک س�ال گذش�ته مش�تریهای 
زیادی داشته است. قیمتش ۱7 میلیون تومان است. ۱7 
میلیون تومان برای لباس�ی که فقط یک شب قرار است به 
تن شود. فروشنده همین طور مدل لباسها را از روی آلبوم 
نشانم می دهد و من به دختر جوانی فکر می کنم که یکی از 
دوس�تانم چند روز پیش درباره اش برایم گفت. دختری که 
یک میلیون تومان پول ب�رای خرید چند تکه ظرف هزینه 
ک�رده و دودس�ت رختخواب�ش را هم با کمک دوس�تانش 
تهیه کرده و قرار اس�ت در مراس�م عقدی مختصر، لباس 
عروس�ی یک�ی از دوس�تانمان را بر ت�ن کند که یک س�ایز 
برای�ش بزرگ اس�ت. در عی�ن حال تصوی�ر لباس عروس 
آشنای دیگری در ذهنم می نشیند که از یک مزون معروف 
در پاریس خودش به مبلغ سه هزار یورو خریده است. میان 
لباس عروسها و تورهایی که در اطرافم هست بی دلیل این 

شعر را زمزمه می کنم: 

"می توان همچون عروسکهای کوکی بود
با دو چشم شیشه ای دنیای خود را دید

می توان در جعبه ای ماهوت
با تنی انباشته از کاه

سالها در البه الی تور و پولک خفت
می توان با هر فشار هرزۀ دستی

بی سبب فریاد کرد و گفت
 آه، من بسیار خوشبختم"

یک لباس راستۀ تمام دانتل که در مغازه ای 
در امیر اکرم انتخاب می کنم و به تن 

می کنم پنج میلیون تومان است. لباس 
سفید نیست شیری رنگ است. فروشنده 

می گوید:"سفید کمتر مد است. بیشتر، 
رنگهای این طوری مد شده است."

لباسهای سفید رنگی که قرار است لباس 
سفیدبختی زنان و مردانی باشد که گاهی 

دم باهم بودنشان به یک سال هم نمی رسد 
و به لباس سفید مرگ گره نمی خورد. 

لباسهایی که  گاه چند تایی از آنها بر تن یک 
زن می نشیند؛ گاهی هم یکی از آنها بر تن 

چند زن. تعدادشان مهم نیست.
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دانش�مندی که از آشنایان 
ماست به من داده. در قم، 
است:  سرراس�ت  آدرس، 
“گذر خان، پاس�اژ صاحب 

الزمان.”
می گوید  آش�نا  آقای  حاج 
ک�ه از همه جای ای�ران به 
آنجا عبا و عمامه س�فارش 
پی�دا  تص�ورم  می دهن�د. 
ش�بیه  پاس�اژی  ک�ردن 
پاس�اژ صفوی�ه ی�ا یک�ی از 
تهران  ب�ازار  هش�تی های 
است. اما تاکسی در مقابل 
لباده ه�ای  ب�ا  مغ�ازه  دو 
آویزان شده و یک ورودی 
کوچ�ک نگه م�ی دارد. بر 
نوش�ته:  ورودی  پیش�انی 
“پاس�اژ صاح�ب الزمان.” 
جایی  کوچ�ک  پاس�اژ  این 
اس�ت ک�ه لب�اس یک�ی از 
صن�وف  قدرتمند تری�ن 

کشور را تًامین می کند. 
 ***

“لب�اس  کت�اب  در 
روحانی�ت” نوش�تۀ محمد عال�م زاده آمده اس�ت: “لباس 
روحانیت یک نماد اس�ت. نمادی از یک صنف و نشانی از 

یک نهاد که رسالتی بر دوش دارد.”
اینک�ه این لب�اس از کی لباس رس�می علمای دینی ش�د 
مشخص نیس�ت. اما قدرت این لباس از دوره صفویه و به 
ویژه در دوران قاجاریه آن چنان باال گرفت که کس�ی چون 
سید حس�ن ش�یرازی به اعتبار لباس�ش، حکم به حرمت 
تنباکو و توتون صادر کرد. حکمی که حتی به حرم س�لطان 
صاحبقران هم رسید. قدرت لباس روحانیان آن چنان بود 
که حتی پهلوی اول که با حکم حکومتی دستور به یکسان 
س�ازی لباس همۀ اهالی ای�ران داده بود، آن را مس�تثنی 

دانست. 
 ***

داخل پاس�اژ به تعداد انگشتان دس�ت، مغازه هایی است 

ک�ه عب�ا و لباده های رنگ�ی را می توان ب�ر در و دیوار آن ها 
دید. عباهای نازک تابس�تانی و لباده های فاس�تونی برای 
پایی�ز و زمس�تان. دو روحانی ج�وان با عباه�ای قهوه ای 
روش�ن و عمامه های بزرگ س�فید در حال ن�گاه کردن به 
لباس ها هستند. یک سمت فروشگاه، پارچه های دوخته 

نشده روی هم چیده شده است. 
 ***

فروش�گاه اقای امیری، اولین فروش�گاه پاس�اژ صاحب 
الزمان اس�ت که درودیوارش پراز پارچه و لباس�های آماده 
است. می گوید که سی سال است که در این کار بوده و قبل 
از او هم پدرش. برادرش هم در همین کار است. هم خیاط 
اس�ت و هم فروش�نده. اما کارگاهش جای دیگری است. 
می گوید بیش�تر روحانیهای شناخته ش�ده، مشتریهای او 
هس�تند. یکی از این مش�تریهای قدیمی حس�ن روحانی 
اس�ت. مردی که خرداد همین امس�ال با ش�عار اعتدال و 
تدبیر به ریاس�ت جمهوری ایران رس�یده اس�ت. می گوید 
همین ی�ک ماه پیش یک�ی از نزدیکان آق�ای روحانی آمد 
و چهار دس�ت عب�ا و لباده برای�ش خرید: “سالهاس�ت که 
مش�تری مغ�ازۀ م�ا هس�تند و س�لیقه و اندازه هایش�ان را 
می دانم. بیشتر عبای شامی به تن می کنند.” عبای شامی 
را توضیح می دهد که پارچه اش در س�وریه بافته می شود و 
از پرطرفدار تری�ن پارچه های عبایی اس�ت. درباره اجزای 
لب�اس روحانیت می پرس�م. می گوید که س�ه ج�زء اصلی 

دارد: عبا، لباده یا قبا و عمامه. 
 ***

عب�ا مهم تری�ن و آخری�ن بخش لب�اس روحانیت ش�یعه 
اس�ت. این کلمه، عربی و به معنای نوعی روپوش جلو باز 
و بلند است که آس�تین ندارد و دوتن ها سوراخ در دو طرف 
محل رد ش�دن دس�ت دارد. عبا قدیمی ترین بخش لباس 
است. هرچند که کاربردهای دیگری هم از جمله تن پوش 
زمس�تانی مردان دارد. آنچه مس�لم اس�ت ای�ن بخش از 

لب�اس زندگی یا لب�اس کار؟ از خروجی مت�روی ترمینال 
جنوب تا خود میدان هفتاد و دوتن قم این س�ئوال فرعی، 
مهم ترین مس�ئله ای اس�ت که ذهنم را درگیر کرده است. 
ای�ن س�ئوالی نب�ود که مس�یر دویس�ت و چن�د کیلومتری 
ته�ران- ق�م را برایش ط�ی کردم. ام�ا ی�ادآوری برخورد 
دوگان�ۀ آن رانن�دۀ تاکس�ی، معادله ه�ای ذهن�ی را بر هم 
می زن�د. اما این گزارش�ی اس�ت از لب�اس دی�ن، از آغاز تا 
پوشیده شدن. لباسی که به اعتقاد برخی، لباِس کار است و 
به اعتقاد برخی دیگر تن پوِش متفاوت پیشوایان و مبلغان 
دینی شیعه دوازده امامی که مذهب حکومتی ایران است. 

 ***
“رس�یدی قم س�راغ گذِر خان را بگیر. بیش�تِرعبا و لباده 
دوزهای قم و البته ایران، در پاس�اژ صاحب الزمان در گذر 
خ�ان قم جمع ش�ده اند.” این آدرس�ی اس�ت ک�ه روحانی 

مرد همان طور که در ماشین را بست دست 
در جیبش قبای آبی رنگش کرد و دسته ای 

پول را بیرون آورد و به سمت پنجره راننده خم 
شد. راننده در حالی که دستش را روی دندنه 
می کشید؛ گفت:" حاج آقا بفرمایید. ماشین 

خودتان بود. همین که شما و این لباس به رزق 
امروز ما برکت دادید. بفرمایید. دعا بفرمایید. " 

و نیاستاد تا صدای التماس دعای مرد را بشنود. 
ماشین راه افتاد گفت:" این لباس نان دانی این 
آخوندهاست. با این لباس کاسبی می کنند."   

صدایش در میان هیاهوی خیابان و ماشین به راه 
افتاده با تصویر روحانی که عبایش را روی دستش 

انداخته بود و دور می شد گره خورد. 

" این پارچه عبایی از همان پارچه عبایی 
است که آقا زمستان و پاییز تنشان می 

کنند. کسی که برای ایشان عبا می آورد این 
پارچه را برایمان آورده است."

http://www.youtube.com/watch?v=rM75PPnQPDA
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و  می ده�د  نش�ان  پارچ�ه ای  امی�ری  آق�ای  می گیرن�د. 
می گوید:”جن�س عباه�ای آق�ای خاتم�ی از ای�ن پارچ�ه 
اس�ت. به پارچه خاجیه مع�روف اس�ت.” می گوید: “این 
روز ها خانم ها هم س�فارش عبا می دهند.” مانتوهای جلو 
بازی که س�ال گذش�ته مد ش�ده اس�ت از روی الگوی عبا 
طراحی شده بود. اما مرغوب ترین پارچۀ عبا نه از نجف که 
بزرگ ترین حوزۀ علمیۀ ش�یعه در آن مس�تقر بوده می آید و 
نه در قم بافته می ش�ود. این پارچه ای است که در کشوری 
آن س�وی اروپا، در انگلس�تان بافته می ش�ود. البته نقش 
پارچۀ انگلیس�ی بیش�تر در جزء دیگری از لباس روحانیت 

یعنی قبا یا لباده پررنگ است که زیر عبا پنهان می شود. 
 ***

لباده یا قبا را روحانی�ان مذاهب دیگر از جمله مفتی های 
سنی نیز به تن می کنند. کش�یش ها نیز در زمانهای عادی 
قبای بلند خاکس�تری رنگ به تن می کنند. این لباس که از 
مصر به همۀ کش�ورهای جهان و ادیان آمده اس�ت؛ بسته 
به فصل، از انواع پارچۀ نخی دوخته می ش�ود. لباده، جلو 
بس�ته اس�ت و یقه هفت دارد اما قبا جلو باز است و یقه اش 

بسته تر است. 
 ***

از فروش�ندۀ جوان�ی که در مغازۀ دیگری نشس�ته اس�ت 
جن�س،  می گوید:”بهتری�ن  می پرس�م.  قب�ا  جن�س  از 
فاستونی اس�ت. از فاس�تونی های مطهری و اندونزیایی 
تا فاس�تونی های انگلیس�ی.” ش�نیده بودم که بعد از قطع 
رواب�ط بی�ن ای�ران و انگلیس ح�وزۀ علمیۀ قم لباس�های 
انگلیس�ی را تحری�م ک�رد. فروش�نده خن�ده ای می  کن�د 
و می گوی�د: “فاس�تونی انگلیس�ی پی�دا نمی ش�ود. واال 
آقای�ان بین ه�زار تا فاس�تونی آن را ترجی�ح می دهند.” او 
از تف�اوت لب�اس پوش�یدن روحانی�ان مش�هور می گوید. 
می گوید:”کس�انی که خوش لباس�تر هس�تند مث�ل اقای 

خاتمی، لباده تنش�ان می کنن�د. اما مثال آق�ای روحانی و 
رفس�نجانی که چاق تر هستند بیشتر قبا می پوشند که روی 

شکم را هم می پوشاند.”
از خیاط اقای رفس�نجانی می پرسم. یکی از فروشنده ها 
می گوید:”البت�ه ایش�ان ه�م بیش�تر برایش�ان عب�ا کادو 
می آورن�د اما ش�نیده ام یکی دو ت�ا از عبا هایش�ان را آقای 

عرب زاده دوخته است.:
 ***

عمام�ه، آخرین ج�ز لب�اس آخون�دی اس�ت. از دو تکه 
تش�کیل می ش�ود. عرقچی�ن و پارچه ای بلند و س�فید که 
به س�بک خاصی پیچیده می ش�ود. عمامه از زمان پیامبر 
رواج داشته است و به ش�هادت منابع پیامبر دو بار آن را به 
عنوان امامت بر س�ر امام علی گذاش�ته اس�ت. عمامه در 
زمان عباس�یان و امویان به عنوان ابزار سیاس�ی استفاده 
ش�د. عمامه بس�تن به ع�ام بودن یا س�ید ب�ودن روحانی 
متف�اوت اس�ت. روحانی�ان وقت�ی از مرحل�ۀ طلبگ�ی به 
آخوندی می رسند جشن عمامه گذاری برگزار می کنند. در 
ش�عرهای منتقدان روحانیت هم بیشتر فتنه ها را برخاسته 

از عمامه می دانند، آنچنان که دردوره قاجاریه می گفتند:
ماهی از سر گنده گردد نی زدم

فتنه از عمامه خیزد نی ز خم
 ***

آقای توسلی معتقد است که برخالف عبا و لباده، عمامه 
تنوع زی�ادی ندارد. بهتری�ن پارچۀ عمامه، ململ اس�ت. 
پارچۀ نازکی که بعد از بسته شدن باز نمی شود. وال هندی 
هم ب�رای عمام�ه مناس�ب اس�ت. او می گوید:”پیچیدن 
عمام�ه یک�ی از هنرهای�ی اس�ت ک�ه طلبه ه�ا در ح�وزه 
می آموزند. البته کس�انی هستند که در مدرسه های علمیه 
به طلبه های جوان تر که تازه عمامه گذاری کرده اند کمک 

می کنند عمامه هایشان را ببیند.” 
 ***

از پاس�اژ صاحب الزم�ان بیرون می آیم. ی�ک روحانی با 
عبایی قه�وه ای رنگ در حالی که دس�ت دختر کوچکی را 
گرفته از کنارم رد می ش�ود. کنارش زنی با چادری مشکی 
و رویی که محکم گرفته اس�ت رد می ش�ود. آرام صحبت 
می کنن�د و می خندن�د. ای�ن لب�اس، بخش�ی از زندگ�ی 

آنهاست.

لباس روحانیان از زمان پیامبر اسالم به جای مانده است. 
براس�اس روایته�ای به جامان�ده، خانوادۀ نزدی�ک پیامبر 
اس�الم یعنی علی و فاطمه و فرزندانش�ان - به عنوان آل 

عبا - در زیر عبای محمد جای گرفته اند. 
 ***

آقای امیری می گوید: “پارچه های عبایی، بس�یار متنوع 
اس�ت.” از میان پارچه ها، پارچه ای پش�می و کرم رنگ را 
خارج می کند و نش�انمان می ده�د و می گوید:”این پارچۀ 
عبایی از   همان پارچه ای است که آقا زمستان و پاییز تنشان 
می کنند. کس�ی که برای ایش�ان عبا می آورد این پارچه را 
برایم�ان آورده اس�ت.” منظورش از آق�ا، رهبر جمهوری 

اسالمی است. 
 توضی�ح می دهد: “این پارچه پش�می از س�وریه می آید. 
از روس�تایی که زنان از پشم ش�تر آن را می  بافند.” اصلش 
متری هشتصدهزار تومان است. اما این گران ترین جنس 
پارچ�ه عبایی نیس�ت. آقای امی�ری از می�ان پارچه هایی 
مغ�ازه اش پارچ�ه ای را بی�رون می کش�د و روی میز پهن 
می کند. رنگ پارچه مش�کی اس�ت اما ت�ار و پودش نازک 
اس�ت. این پارچه اما از بوش�هر آمده اس�ت. به گفته آقای 
امیری:”زن ه�ای آن روس�تا ک�ه ای�ن پارچ�ه در آن بافته 

می ش�ود، تار و پود پارچه را آماده می کنن�د و مردان، تار و 
پود را می کشند.”

 حاش�یۀ پارچه را نش�انمان می دهد و می گوید:”اینجا را 
می بینید؟ این با دست بافته شده است. زنان ناخن هایشان 
را بلن�د می کنن�د و بعد زمان بافتن این پارچه آن را س�وراخ 
می کنن�د و نخ ه�ا را ب�ا کم�ک ناخن هایش�ان می بافند.” 
ظرافت پارچه آن قدر زیاد است که می شود جای ناخنهایی 
که آن را بافته است دید. این یکی متری سه میلیون تومان 
تمام می ش�ود. مهم تری�ن مرکز عبا بافی ایران در بوش�هر 
است. آقای امیری می گوید: “این پارچه ها با زحمت بافته 
می ش�ود. اما واسطه ها و ما که آن ها را می فروشیم، اصل 

سود را می بریم.” 
در میان روحانیان مش�هور، س�ید محم�د خاتمی از همه 
خوش لباس�تر اس�ت. این را آق�ای امیری ه�م می گوید. 
او می گوی�د که خی�اط آقای خاتم�ی یکی از مش�هور ترین 

خیاطهای قم است؛ حاج آقا عرب زاده. 
آن ط�ور ک�ه آق�ای امی�ری می گوی�د ع�رب زاده، خیاط 
آق�ای خمینی هم ب�وده و حاال در خیاب�ان صفاییۀ قم فقط 
برای مش�تریهای خاص لب�اس می دوزد. پس�ر هایش اما 
وب س�ایت دارن�د و از هم�ه ج�ای ای�ران تلفنی س�فارش 

" کسانی که خوش لباس تر هستند مثل 
اقای خاتمی لباده تنشان می کنند. اما 

مثال آقای روحانی و رفسنجانی که چاق تر 
هستند بیشتر قبا می پوشند که روی شکم 

را هم می پوشاند."
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 ب�رای کس�ی ک�ه وارد محیط جدید مدرس�ه می ش�ود، 
سازگاری با دانش آموزانی که سالهای سال با هم بوده اند 
به عنوان یک غریبه کار س�ختی است. نه فقط در مدارس 
امریکا که در س�ایر مدارس نیز غریبه ها همیشه زیرنظرند. 
کوچکتری�ن رفتاری می توان�د باعث خندی�دن دیگران و 
تمس�خر دانش آموز جدید ش�ود. من در آن س�الهای اول 
یک غریب�ه بودم. یک�ی از تفاوتهای�ی که در ب�دو ورود به 
امریکا با آن مواجه ش�دم، نوع پوش�ش مردم بود. من نیز 

ب�ا توجه به حض�ور در جم�ع دانش آموزان، اولی�ن بار این 
تف�اوت را در قالب پوش�ش در مدارس تجرب�ه کردم. البته 
م�دارس خصوصی در امریکا مورد بحث من نیس�ت. این 
مدارس، لب�اس فرم مخصوص به خ�ود را دارند و قوانین 
جاری در آنها با قوانین مرس�وم مدارس ع�ادی در امریکا 
کمی متفاوت است. حق انتخاب نوع  پوشش در مدارس، 
با خود دانش آموز است و هیچ دانش آموزی صرفأ به دلیل 
نوع  پوشش، مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد اما این آزادی بر 
خالف تصور خیلی از افراد، صد در صد نیس�ت. به عنوان 
مث�ال، داش�تن کاله در م�دارس، مخصوص�أ در کالس 
ممنوع است. کاله بر س�ر نهادن در بین جوانان امریکایی 
که هر یک طرفدار تیم ورزش�ی خاصی هستند امر رایجی 
اس�ت اما در مدارس، نوع�ی بی احترامی محس�وب می 

شود. 
این آموزش از دوران کودکی س�بب شده که وقتی دانش 
آموزان، فارغ التحصیل می شوند این رفتار در آنها نهادینه 

دوران نوجوانی من مصادف شده بود با آمدنم به 
امریکا ، کشور فرهنگها و ملیتهای متفاوت. برای 
من که آشنایی کمی با زبان انگلیسی داشتم شاید 

یاد گرفتن زبان الویت اول بود اما سخت ترین 
کار نبود . سخت ترین کار سازگاری با فرهنگ 

کشوری بود که تا به آن زمان هیچ آشنایی با آن 
نداشتم.

ش�ده و به هنگام حضوردر اماکن مذهبی و حتی بعضی از 
ادارات هم افراد برای احترام، کاله از سر برمی دارند.

 البت�ه این  ش�امل نمادهای مذهبی مث�ل کاله یهودیان 
و مس�لمانان نمی ش�ود. یک فرد مذهبی در م�دارس و یا 
هر مکان دیگری می تواند پوش�ش مذهبی خود را داشته 
باشد و اگر کس�ی به پوشش او اعتراض کند، فرد می تواند 
از او ش�کایت کند. با این تفاوت که پوشش مذهبی فرد و یا 
شخص معتقد به تفکری خاص، نباید به گونه ای باشد که 

دیگران را به دین و عقیده ای مشخص دعوت کند.
 وجود قان�ون ممنوعیت تبلیغ مثبت ومنفی برای ادیان، 
باعث ش�ده که بحثهای مذهبی از مدارس خارج شده و به 
خانواده ها س�پرده ش�ود. همچنین در کتابهای درسی نیز 

نگاه به ادیان نگاهی تاریخی و دانشنامه ای است. 
نکتۀ دیگ�ر آنک�ه در روزهایی ک�ه تیمهای ش�هر، بازی 
مهم�ی دارن�د، س�ختگیری های رای�ج در م�دارس کمی 
تعدیل می ش�ود و دانش آموزان می توانند به راحتی لباس 

و کاله تیم محبوب خود را به همراه داشته باشند.
 رن�گ مدارس نی�ز متفاوت و خاص هر مدرس�ه اس�ت. 
بیش�تر م�دارس و دانش�گاهها برای خود رن�گ خاصی را 
مشخص می کنند که معموأل تلفیقی از دو رنگ متناسب به 
هم اس�ت. از این رنگها در لباس ورزشی تیمهای مدارس 
و دانش�گاهها و در طراح�ی س�اختمان و اتاقهای مدارس 
استفاده می کنند. روزهای خاصی هم مقرر شده است که 
دانش آموزان همگی لباس�هایی متناس�ب با رنگ مدرسه 
بپوش�ند و در روزه�ای خ�اص مث�ل هالووی�ن، مدارس، 
دانش�گاهها و حت�ی محله�ای کار نی�ز اج�ازۀ پوش�یدن 

لباسهای مخصوص به این جشنها را می دهند.
 اگ�ر درب�ارۀ لب�اس پوش�یدن در محله�ای کار بخواهیم 
صحبت کنیم س�اعتها باید مطلب نوش�ت. چن�د نکته که 

اینج�ا می توان به آن اش�اره کرد، پوش�یدن کت و ش�لوار 
اس�ت که به عنوان لب�اس فرم کاری ب�رای بعضی ادارات 
اجب�اری اس�ت و تم�ام کارکنان موظ�ف به پوش�یدن این 
مدل از پوش�ش هستند. و این چیزی اس�ت که در ابتدای 
اس�تخدام، در فرمهای مربوط، به اجرای آن متعهد شده 
ان�د. ام�ا در بعضی از اداره ه�ا روزهایی مث�ل جمعه ها آن 
سختگیری رایج و دیسیپلین کاری کمتر است و به "کژوال 
فرای�ِدی" ی�ا "جمعۀ راحت" معروف اس�ت ک�ه کارکنان در 
این روز می توانن�د لباس راحت تری به ت�ن کنند. حتی در 
مناطق گرمس�یر آمدن با ش�لوارک به محل کار امری رایج 

و طبیعی است.
 در امریکا ممکن است بخواهید وارد مکان خاصی شوید 
که می تواند قوانین خاص خودش را داشته باشد، بنابراین 
نوع پوش�ش در مکانهای خاص بس�ته به ن�وع قوانین آن 
م�کان نیز تعری�ف ش�ده و می تواند طیف گس�ترده تری از 

قوانین پوشش را در بربگیرد.

حق انتخاب نوع  پوشش در مدارس، با 
خود دانش آموز است و هیچ دانش آموزی 

صرفأ به دلیل نوع  پوشش، مورد مؤاخذه 
قرار نمی گیرد اما این آزادی بر خالف تصور 

خیلی از افراد، صد در صد نیست. به عنوان 
مثال، داشتن کاله در مدارس، مخصوصأ در 

کالس ممنوع است
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آن اوای�ل که م�ن هم مثل ش�ما الاقل ماه�ی یک بار به 
س�لمانی می رفتم، کار آرایش مو به دش�واری امروز نبود. 
یا همه سرش�ان را قیصری می زدند یا  آالگارس�ون و ابزار 
کار اس�تاد س�لمانی خالصه می ش�د در ش�انه ای کوچک 
همراه با یک عدد قیچی باریک که بیشتر از چیدن مو تولید 
سروصدا می کرد. کار کوتاه کردن موی سر که تمام می شد 
آرایش�گر پنبه ای خیس پشت گردن مشتری می کشید و با 

تیغ موهای اضافه را می تراشید و تمام... 
حس�ن ب�زرگ آرایش�گر م�ن، طاس�ی س�رش ب�ود ک�ه 
نمی گذاش�ت از این بابت احساس ش�رمندگی کنم و عیب 
بزرگش عالق�ه ای بود که ب�ه مدل موی آلمانی داش�ت. 

هرق�در توضیح می دادم ک�ه مدل آلمانی ب�رای مردی که 
سرش در شرف طاسی است مناسب نیست باز کار خودش 
را می کرد. باالی سرم که مو نداشت وقتی دورادور پایینش 
به دست اس�تاد سلمانی سفید می ش�د به جای سربازهای 
آلمانی، بیشتر شبیه به  فرایر تاگ، آن کشیش چاق در فیلم 

رابین هود می شدم... 
از خدا که پنهان نیس�ت، از ش�ما چه پنهان ب�ه تدریج که 
ب�االی س�رم خال�ی و خالیتر می ش�د گاهی به فک�ر یافتن 
راهی برای س�رپوش گذاش�تن بر واقعیت می افتادم. راه 
حل خنده دار آن بود که بخشی از موهای یک سو را آن قدر 
بلن�د کنم تا مث�ل س�یمهای یک ت�ار زه�وار در رفته روی 

پوس�ت لخت سر را بپوش�اند اما موی س�رم فر داشت و با 
موی فرفری شانس زیادی برای ساختن این پل نداشتم. 
راه ح�ل غم انگیز بعدی کاش�تن م�و بود که آن را دوس�ت 
نداش�تم. دام�داری بیش�تر از زراع�ت با طبعم س�ازگاری 
داش�ت و مراقبت از بذر کاش�ته ش�ده و تاراندن کالغهای 
محصول�ی  برداش�ت  امی�د  ب�ه  مزرع�ه  روی  از  مزاح�م 
نامرغوب از حوصله ام بیرون بود... س�رانجام به تأسی از 
مهدی س�حابی که مویش را از ته می زد، جرئت پیدا کردم 
تا از سلمانی بخواهم سرم را با ماشین نمره یک بتراشد... 
هن�وز ت�ا بی نی�ازی از دی�دار آرایش�گر راه درازی در پیش 

داشتم... 
تصور رف�ت وآمد م�ردی طاس و سرتراش�یده ب�ه دکان 
س�لمانی آن هم در دورانی که تازه پای کلیپس و س�نجاق 
سر و بیگودی و ژل مو به آرایشگاه مردانه باز شده بود حتی 
اگر اس�باب خندٔه سایرین نمی شد خودم را معذب می کرد. 

همیش�ه ب�ا اندکی ش�رمندگی وارد آرایش�گاه می ش�دم و 
ش�بهای شلوغ عید که مردم برای نشستن زیر دست استاد 
س�اعتها منتظ�ر می ماندند، دچار این توهم ب�ودم که همٔه 
منتظران  چپ چپ نگاهم می کنند... این ش�د که عطای 
خط م�وی مرتب و پس گ�ردن تمی�ز را به لقای آرایش�گر 
بخش�یدم و س�ر را در اقدامی انقالبی با دست خود زیر تیغ 
انداختم... س�ر که ب�رق افتاد نیاز به س�رپوش احس�اس 
شد. مو که نباش�د آفتاب تابستان و سرمای زمستان معنی 
تازه ای پیدا می کند. این بود که به دنبال س�رپناه مناس�ب 
به “ ش�اپو” رس�یدم که کالهی قدیمی و از م�د افتاده بود و 
کماکان جذاب... کم کم کالهی که بر س�ر داشتم بیشتر از 
چهره ام در حافظٔه دوس�تانم نقش بس�ت تا جایی که بدون 
آن قادر به ش�ناختنم نبودند. در این س�الها هروقت نیاز به 
تغییر قیافه داش�ته ام کالهم را به احترام پنهانکاری از سر 

برداشته ام... 
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ش�وخی خنک�ی دارم ک�ه ه�ر وقت کس�ی کاله�م را به 
س�رش می گذارد و با تعجب می گوی�د: “چقدر بزرگه!” آن 
را رو می کنم و س�ریع می گویم: “من از کله گنده های شهر 

هستم.”
دروغ نمی گویم. دور س�رم بزرگ اس�ت و هر کالهی به 

سرم نمی رود )این هم یکی دیگر از شوخیهای خنک(. 
همی�ن بزرگی دور س�رم اس�ت که باعث می ش�ود خیلی 
راحت کاله گیرم نیاید و البته کس�انی که می دانند من کاله 
دوس�ت دارم و برای�م کاله کادو می خرن�د، دچار مش�کل 
می شوند وقتی که می بینند چطور کاله مرحمتیشان نیمی 

از سرم را هم نمی پوشاند. 

یکی دیگر از خصوصیات سر من این است که کالههای 
بافتن�ی روی س�رم قش�نگ نمی ش�وند. بار ه�ا امتح�ان 
ک�رده ام. احس�اس می کنم فرم س�ر من ب�رای کالههای 
بافتنی ساخته نشده است. اتفاقا یکی از انواع به درد بخور 
کاله، همی�ن کالههای بافتنی اس�ت که روی گوش�های 

آدم را هم می گیرد. 
مش�کل کاله بافتن�ی تنها به م�ن محدود نمی ش�ود؛ ما 
خانوادگی با این نوع کاله مش�کل داریم. عمویی دارم که 
حاال بزرگ خاندان هستند و احترامشان واجب. چند سال 
پیش او را در ش�هری سرد مالقات کردم. او از شهری گرم 
آمده بود و از ترس سرما برای خودش یک کاله بافتنی هم 

عکس از: سیاوش فانی

خریده بود که لبه داشت و بسیار زشت بود. 
تمام جرئت داشته و نداش�ته ام را جمع کردم و به عموی 
بزرگ گفتم که کالهش خیلی زشت است. آن روز کالهش 
در گش�ت و گذار گم ش�د. از جمله با هم به ادارۀ پست هم 
رفته بودیم و من چند قلمی برای خودم پس�ت کرده بودم. 
کلی خدا را ش�کر ک�ردم که در آن گردش با آن کاله زش�ت 

کنار من راه نمی رود. 
چند وقت بعد دیدم که در   همان بس�تۀ پستی که فرستاده 
بودم، کالهش را برای من فرس�تاده اس�ت. ب�دون آنکه 

بفهمم کاله را جاساز کرده بود. این یعنی شیپور جنگ. 
در س�فر بعدی ک�ه به ش�هر و خان�ه اش رفت�م کاله را به 
همراهم ب�ردم و صدایم در نیامد تا س�اعت آخ�ر که در راه 
فرودگاه بودم. به او تلفن ک�ردم که “عمو جان، کیف پولم 
را در کتابخانه جا گذاش�تم”؛ طفلک به دو رفت به س�مت 
کتابخان�ه؛ ب�ه او آدرس دادم که کنار ف�الن کتاب و باالی 
بهم�ان فرهنگ لغت را بگرد. گش�ت و گف�ت: “اینجا من 
کی�ف پول�ی نمی بینم. فق�ط یک کاله هس�ت، ک�ه...” 
بقیه اش لطف و الطفات عمو به برادرزاده بود که ننویس�م 

بهتر است. 
چن�د ماه بع�د کاله را در روز تولدم دوباره برایم فرس�تاد. 
به او قول داده ام باالخره زمانی که حواس�ش نباش�د کاله 

بدترکیبش را به خودش بازمی گردانم. 
به غیر از این کاله عاریتی، خودم س�ی ع�دد کاله دارم. 
بعضی هایش�ان را حتی یک بار هم به سرم نگذاشته ام. از 

جمله به این خاطرکه برای سرم کوچکند. 

تبری�ز  کالهدوزه�ای  ب�ازار  از  را  کوچکه�ا  آن  از  یک�ی 
خری�ده ام. داخ�ل کاله نوش�ته: “تبریز، کاله�دوز بازار” 
پایین ت�ر ه�م اس�م دوزن�دۀ کاله را نوش�ته: “ابوالقاس�م 
کالهچ�ی"  اگر درس�ت یادم باش�د، در همی�ن “کالهدوز 
بازار” تبریز، غذاخوری بی نظیری هس�ت به نام  حاج علی 
که این کاله مرا به یاد غذای آنجا می اندازد. حاال نمی دانم 
کاله را ب�رای ی�ادآوری کب�اب خریدم یا فک�ر می کردم که 
می روم ورزش می کنم و روزی دور سرم کوچک می شود. 

خالصه که کاله برایم کوچک است. 
ب�ه غیر از کالههایی که برای س�رم کوچکند، کالههایی 
هم دارم که به خاطر ش�کل عجیب و غریبشان آنها را سرم 

نمی گذارم. 
مثال یک کاله قش�قایی دارم )از این سفید ها( و یک کاله 
کردی که تشکیل ش�ده از چیزی مثل عرقچین و دستاری 
ک�ه  دور آن می بندن�د. ای�ن کالهه�ا برای ج�ورِی جنس 
هس�تند که مجموعه ام کامل باش�د. اصال یک�ی از همین 
کالهه�ای عجیب و غریب بود که باعث ش�د به فکر جمع 

کردن کاله بیفتم. 
سالها پیش، یکی از نزدیکانم از افغانستان برایم کالهی 
آورده ب�ود، نمون�ۀ همان که  احمد ش�اه مس�عود س�رش 
می گذاش�ت. یکی از عجیب ترین کالههایی اس�ت که به 
عمرم دیده ام. مقدار قابل توجهی پایینش نمد اضافه دارد 
که نمی دان�م اصال به چ�ه کار می آید. لول�ه می کنندش و 

می گذارند باالی سرشان. 
در مجموع�ه ام، کاله دیگری هم دارم که از افغانس�تان 
آمده. لنگۀ کالهی اس�ت که حامد کرزی رئیس جمهوری 
افغانستان به سر می گذارد. اسمش هست کاله  قره قل یا  

قراقلی.
یک�ی از همکاران�م زحمت کش�ید و ای�ن کاله را از کابل 
برای�م آورد. یک عکس ه�م با این کاله گرفت�م اما بعد که 
هم�کار دیگری برای�م توضیح داد ک�ه این ن�وع از کاله را 
چطور می سازند، دیگر نتوانس�تم به آن حتی دست بزنم. 

سالها پیش، یکی از نزدیکانم از افغانستان 
برایم کالهی آورده بود، نمونۀ همان که  

احمد شاه مسعود سرش می گذاشت. یکی 
از عجیب ترین کالههایی است که به عمرم 

دیده ام
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این نوع از کاله را با پوس�ت بره گوسفند قره قل می دوزند.  
بره تا به دنیا می آید آن را می کش�ند تا مادر او را لیس نزند و 
فرهای مو هایش را باز نکند. نمی دانم ش�ما چه احساسی 
ب�ه ای�ن کاله دارید اما من که دیگر نتوانس�تم ب�ه آن کاله 

دست هم بزنم. حاال هم مانده ام با آن چه کنم. 
ناس�المتی موهای خ�ودم هم فرفری اس�ت و یک طور 
ناخواس�ته با برۀ بیچاره احساس همذات پنداری می کنم.  
اصال فکر می کنم همین موهای فرفری باعث شد که من 
جذب کاله ش�وم )بره ک�ه برای موهای فرف�ری اش خود 

ِکاله شد(.

مدهای مختلف مو آمدند و رفتند و موهای من همیش�ه 
یک ش�کل داش�تند: کوت�اه؛ کوت�اهِ  کوت�اه.  کاله به س�ر 
گذاش�تن به نوع�ی برایم، ج�ای موهای فرم گرفت�ه را پر 

می کند. 
در روزه�ای س�رد زمس�تان کل�ه ام را گ�رم می کن�د و در 
روزه�ای گ�رم تابس�تان مخ�م را می پزاند. اما چ�ه کنم؟ 
دیگر به کاله س�ر گذاش�تن ع�ادت ک�رده ام. گاهی وقتی 
می خواهم لباس بپوشم و از خانه بیرون بزنم، همه چیز را 
با کالهی جور می کنم که دوس�ت دارم به سر کنم. گاهی، 
وقت�ی می خواه�م باالپوش�ی بخرم، ب�ه کاله های�م فکر 
می کنم و رنگها و مدلهایی که دارم و از خودم می پرس�م:” 

به هم می آیند؟”
بعد برای خ�ودم مصرعی از پروین اعتصامی می خوانم: 

“گفت در سر عقل باید، بی کالهی عار نیست”. 
بع�د خ�ودم را مالم�ت می کنم ک�ه چنین درگی�ر ظاهرم 
و باالپ�وش را می خ�رم و پیش خ�ودم می گوی�م اگر کاله 

مناسب نداشتم، بعدًا یکی برای این لباس می خرم. 
آری برادر، این طوری اس�ت که صاحب س�ی عدد کاله 

شده ام. 

یکی دیگر از خصوصیات سر من این است 
که کالههای بافتنی روی سرم قشنگ 

نمی شوند. بار ها امتحان کرده ام. احساس 
می کنم فرم سر من برای کالههای بافتنی 

ساخته نشده است. اتفاقا یکی از انواع 
به درد بخور کاله، همین کالههای بافتنی 
م�ن کودکی بودم ک�ه موهایی فرفری داش�تم و تا قبل از است که روی گوشهای آدم را هم می گیرد

رفنت به مدرسه آن قدر بلند بود که بچه های همسن و سال 
یا به حتس�ین آن بپردازند یا به متس�خر این موهایی که مثل 

شلنگ بود یا لوله یا تشبیه به هرچیز دیگر از این دست. 
اجبار پوش�ش و آرایش در مدرس�ه به پس�ر ها هم حتمیل 
می شد. اینکه مو ها را حتما با ماشین اصالح مو و نهاتا زیر 
منرٔه چهار زد. متام آن س�الهای کودکی در حس�رت موهای 
بلندمان بودیم. دبیرستان هم که رفتیم باز ظاهرا برای امر 
ب�ه معروف و یا احتماال توقیف اب�زارآالت منتج به ارتکاب 
ج�رم در م�ادٔه ۲۹ قانون مج�ازات اس�المی، موهای ما 
پسر ها را به گمان این که ممکن بود ابزار جرمی به نام فریب 

دختران هم س�ن و سال باش�د، باز از حد بسیار مشخصی 
اج�ازه منی داند بلند تر ش�ود. حت�ا اس�تفاده از ژل یا کرم مو 
هم تقریبا ممنوع بود. من همیش�ه در اکثر سالیان عمرم، از 
موی کوتاه خوش�م منی آمد. از موی خش�ک بی رنگ مات 
هم خوش�م منی آمد. من آن ب�رق زدن مو در ن�ور آفتاب را 
دوست داش�تم و این ممکن نبود به جز مواردی که آدم تازه 
دوش گرفته بود و هنوز مو هایش خیس بود و یا این که ژلی 

ِکِرمی چیزی استفاده می کرد. 
سالهای دبیرس�تان که اندک مویی داش�تم، با احتساب 
ب�ه جان خریدن متام طعنه و تش�ر های مدی�ران و معاونان 
دبیرستان و بعدا تربیت معلم، هم چنان ژل زدن به مو هایم 
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را ادامه دادم. بهانه ام هم این بود که مو هایم فر است و این 
جوری نباش�د منی ایس�تد یکی دوبار هم که مجبورم کردند 
ژل اس�تفاده نکنم، چنان بالیی سر شکل و وضع مو هایم 
می آوردم که حالش�ان به هم بخورد و بگویند:" خیلی خب 

بابا بزن اون ژل رو انگار گاو گوساله اش رو لیس زده.."
 ای�ن را ه�م اضاف�ه کن�م م�ن از ۲۰ س�الگی معلم رمسی 
بوده ام و خود آموزش و پرورش هم خیلی قواعد پوشش�ی 
و آرایشی سخت گیرانه ای داش�ت و همیشه پای حراست 
و گزینش در بین بود. گرچه من هیچ وقت گوش�م بدهکار 
قواعد و قوانی�ن آموزش و پرورش نبود. ش�لوار جین آبی 
می پوش�یدم، تی ش�رت آس�تین کوتاه  س�فید و حتا گاهی 
نارجنی، کفش های اس�پرت مارک دار س�فید، گاهی روی 
تی ش�رت ام دکمه های پیراهنم را ه�م کامل باز می کردم. 

چندان که هیچ کس باورش منی شد من معلم هستم. 
و  ب�از  پیراه�ن  زده،  ژل  و  بلن�د  موه�ای  همیش�ه  م�ن 
کفش های�ی ب�ا بن�د ب�از دوس�ت داش�تم بپوش�م؛ ی�ک 
حس رهایی ویژه ب�ه من می داد تکان خ�وردن مو هایم در 
باد، ت�کان خوردن آن پیراهن با دکمه های باز یعنی این که 
من   رها بودم. رهایی همیشه رویای شخصی و جمعی من 

برای انسان بوده است. 
اما این رویای س�اده، این حِس طربن�اِک رهایی نه جایی 
می�ان قوانی�ن پوشش�ی دانش�گاه و نیروهای آم�ر به نوع 
پوشش جامعه داشت و نه در فرهنگ عمومی مردم.  آنهم 
من که در جامعٔه و فرهنگی به نام کوردس�تان به دنیا آمده، 

رش�د و زندگی کرده ب�ودم. که مرد و مردانگ�ی تعریفهای 
س�فت و س�خت تری داش�ت. گرچ�ه ۱۴ س�ال زندگی در 
ته�ران نیز به م�ن آموخت که آن ج�ا نیز تنها بزرگی ش�هر 
اس�ت که اجازه می دهد برخ�ی چیز ها در آن اتف�اق بیافتد 
وگرنه اگر فرصت دخالت برای همٔه شهروندان در زندگی 
همٔه  ش�هروندان بود بدون شک از این دخالت کردن هیچ  

ابایی به خود راه منی داد. 
با ای�ن همه از اولی�ن فرصت هایی که دس�ت می داد من   
همان پوش�ش مورد دخلواه خودم را می پوشیدم. از   همان 
۱7 س�الگی که ش�لوار تنگ می پوش�یدم و ب�رای یک روز 
هم نگذاش�تم کسی س�بیل های مرا ببیند و به مو هایم ژل 
می زدم. که همین ش�لوار تنگ پوش�یدن برای ما کورد ها 
تقریب�ا در حک�م خیانت سیاس�ی و فرهنگی تلقی می ش�د 
دیگ�ر بی س�بیلی و بی ریش�ی خ�ود نش�ان و قض�اوت بر 

بی ریشه بودن بود و بس. 
اولی�ن چیزی ک�ه در مو بلن�د ک�ردن، به م�رد می گویند 
ش�بیه کردن خودش به یک زن اس�ت. حت�ا از خیلی زنان 
حتصیل کرده و اروپا نش�ین و خوش نش�ین و خوش نویس 
و خوش آفری�ن نیز ش�نیده ام:" م�رد باید مرد باش�ه.. مرد 
بای�د موهای�ش کوتاه باش�ه." من ام�ا یادم منی آی�د که این 
تفاوت های برس�اختٔه زنانگ�ی و مردانگ�ی را  قبول کرده 

باشم. 
اما در س�الهایی ک�ه معلم بودم راس�تش مو های�م را بلند 
منی ک�ردم. یعنی ب�ه این مق�داری که از روی س�ر و دوش 
آویزان ش�ود. دلیل اش هم نه آم�وزش و پرورش، که تنها 
خود دانش آموزامن بود. من ش�اید بتوامن ب�ه جرات بگویم، 
بعد از خانواده ام، دانش آموزامن عزیز ترین کس�ان زندگی ام 
بوده اند، چگونه دلم می آمد هر روز گیس�وان بر باد داده ام 
را به رخ آن ها بکش�م ک�ه عین خود م�ن در کودکی از حق 
داش�نت موی مورد عالقٔه خود بر کله های گرد و پوکش�ان 

محروم بودند. 

من همیشه موهای بلند و ژل زده، پیراهن 
باز و کفش هایی با بند باز دوست داشتم 

بپوشم؛ یک حس رهایی ویژه به من می داد 
تکان خوردن مو هایم در باد، تکان خوردن 

آن پیراهن با دکمه های باز یعنی این که من   
رها بودم

آن  س�ال ها گذش�ت و س�ال ۸۸ رس�ید. جریان زندگیم 
جوری عین موهای فرفریم در هم پیچید که تنها در عرض 
۴۸ ساعت تصمیم به ماندمن به تصمیم به رفنت تبدیل شد. 
یعنی هیچ فرصتی نبود. مو هایم آن موقع کمی بلند ش�ده 
بود. بعد همین طور گذاش�تم تا بلند شود. ماه ها آوارگی در 
کوردس�تان عراق و بعد ماهها بی سراجنامی و دنبال تثبیت 
زندگی در آملان می گذش�ت و من در این میانه تنها از رش�د 
آزادانٔه مو هایم لذت می بردم. وقتی آن قدر بلند شد که اگر 
ای�ران بودم به�م می گفتند:" آبجی خ�امن" اتفاقا جتربه های 
زیس�تی نوینی پیدا کردم مث�ل این که این نگ�ه داری مو و 

بلند کردن م�و که به عنوان یک ویژگی به "زن" و "زنانگی" 
حتمیل ش�ده اس�ت، چقدر سخت اس�ت. از غذا خوردن تا 
نوع ایس�تادن و تکی�ه دادن و تا حتا خوابی�دن و حتا روز ها 
و ن�وع بی�رون رف�نت آدم حتت تاثی�ر آن اس�ت. از حرکاتی 
که ناگزیر اس�ت. مث�ل اینکه ب�ه آرامی دس�ت در بافه ای 
از مو های�ت ببری و از دور چش�مت، یا زی�ر گوش هایت یا 
گوش�ۀ لب هایت کنارش بزنی و این دست آرام در مو بردن 
و کنار زدنش   همان است که در ادبیات "عشوه " نامیده شده 

است.
مو های�م را به هیچ دلیل خاصی بلند منی کنم جز این دلیل 
س�اده که لذت می برم از بلند بودن و   ره�ا بودن مو هایم در 
باد. جز این که ملس طوالنیتر مو هایم و بافه های پر پش�ت 
و انبوه آن و حتا شس�نت و با انگشت شانه کردن آنها به من 
لذت می دهد. من آدمی هس�تم بل�دم از چیزهای کوچک 
زندگی ل�ذت ببرم. از جمله همین چیزهای کوچک و مهم 
یادگرف�نت رابطه ب�ا بدن خ�ود آدم اس�ت. یادگرفنِت لذت 
بردِن بودن و هستی و خود آدم و نزدیکترین و معنادار ترین 

وجه این هستِی آدمی، بیش از هرچیز، بدن آدم است. 

این رویای ساده، این حِس طربناِک رهایی 
نه جایی میان قوانین پوششی دانشگاه و 

نیروهای آمر به نوع پوشش جامعه داشت 
و نه در فرهنگ عمومی مردم.  آنهم من که 

در جامعٔه و فرهنگی به نام کوردستان به 
دنیا آمده، رشد و زندگی کرده بودم
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در شهری مثل برلین تغییر فصل خیلی چیزها را عوض می کند. هوا به سمت سرما که می رود خلق مردم 
تنگ می شود، بی حوصله و افسرده می شوند )هر چند کلیشه ، اما واقعیتی است( طوری که در یک روز 

گرم تابستانی نمی توانی باور کنی این همان مردم سرد و عبوس زمستان اند. با این حال دو تغییر بیشتر 
از همه ی تغییرها توی چشم می زند. یکی تغییر رنگ شهر است که از سبِز تابستان، به زرد و قرمِز پاییز 
و سفید و خاکستری زمستان عوض می شود و دیگری پوشش برلینی هاست که از لباس های خنک و کم 
و کوتاه تابستان به پالتو و کاله های رنگارنگ و دستکش های کلفت زمستان تغییر میکند. با این حال در 

مورد کلیت لباس پوشیدن برلینی ها حرف بسیار هست. بعضی ها می گویند برلینی ها در مقابل پاریسی ها 
و میالنی ها )خدایان مد اروپا( چندان خوشتیپ نیستند و انگار اصوال زیبایی و رنگ ها برایشان در درجه ی 

پایین تری از اهمیت برخوردار است، بعضی هم می گویند برلینی ها از تیپ های رسمی  بیزارند و به قول 
خودشان تیپ های »آلترناتیو« را بیشتر می پسندند. نظر من البته به دسته ی دوم نزدیک تر است. هر 

چند شاید نتوان چنین حکمی را در مورد چنین ابرشهری که از هفتاد و دو ملت در آن زندگی می کنند به 
راحتی صادر کرد اما می توانم بگویم کمتر شهری است که مانند برلین از رسمیت بیزار باشد. در میان 

عکس هایی که در این مجموعه هست، چند عکس مربوط به تابستان و بقیه ی عکس ها مربوط به 
هفته ی اخیر است.
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فص�ل مش�ترکی که م�ن در   هم�ان ۱۳ س�الگی تیزی و 
عمق�ش را ح�س می کردم و ش�اید ب�رای   همان ه�م بود 
ک�ه کفش آدی�داس نوی�ی ک�ه س�وغاتی گرفته ب�ودم را با 
کیسه شستم و پش�ت بخاری گذاش�تم تا بدون نگاه خیرۀ 
انقالبیهای ج�وان، آن را بپوش�م و متهم ب�ه بی دردی و 
غربزدگی نش�وم. اما کیسه کش�یدن به کفش برای فرار از 
اتهام در آن روز ها کافی نبود؛ من نمی دانستم در روزهایی 
که همه، ش�لوار پاچه گشاد می پوش�یدند دمپای ۲۰ برای 
ش�لوار جین نیز می تواند گناهی نابخشودنی باشد و من را 
از سوی دانشجِو عضو پیشگام مورد سوال قرار دهد و بعد 
رنگ نارنجی کاپشنم که تابلو معلوم بود وطنی نیست. من 

 سال 57 بود و تازه انقالب پیروز شده بود و من 
دخترکی کنجکاو که هر روز بعد از تعطیل شدن 

مدرسه راهی دانشگاه پلی تکنیک و دانشگاه 
تهران می شدم و ازانجمن یک گروه به انجمن 

گروه دیگر سرمی کشیدم؛ از پیشگام تا پیکار، از 
انجمن اسالمی تا انجمن دانشجویان مسلمان. 

گوش می دادم و به مناظره ها و دعواهای میان 
آنها نگاه می کردم وهر روز که به خانه می آمدم از 
زیر چشم غره های مادر لیز می خوردم و به اتاقی 

می آمدم که از عکس مهدی رضایی تا چه گوارا را 
بر دیوار هایش کوبیده بودم. اما دراین انجمنهای 

کوچک و بزرگ با شعارهای رنگارنگ، یک فصل 
مشترک وجود داشت. 

نمی فهمیدم تفاوت کاپشن آمریکایی غیر وطنی با کاپشن 
نارنجی غیر وطنی من چه بود ولی در   همان س�ن فهمیده 
بودم که ظاهر من، رنگ، اندازه و حتی مدل لباس�م شرط 
ورودم به انجمنهای مختلفی بود که هر کدام به یک دلیل 
مقابل هم صف کش�یده بودن�د. در هیاهوی آن دوره، من 
مذهبی ش�دم و پایم به مجله جهاد روستا باز شد. من بودم 
و دوس�تم فهیمه و ده-دوازده پس�ر که دورتا دور یک میز 
می نشستیم تا به اصطالح خودمان برای روستاییان مجله 
دربیاوریم. زمستان س�ال ۵۹ و برف سنگین و بخاری که 
دود می ک�رد و مدیر مجله که بعد از جلس�ۀ هفتگی مجله، 
م�ن را به گفتگ�و فرا خوانده ب�ود. از مقدم�ه و مؤخره اش 
چی�زی به یاد ن�دارم. تنها جمل�ه ای که هنوز مث�ل میخ به 
سرم کوبیده شده و فراموش نمی کنم اعتراض پسر جوان 
به رنگ س�رمه ای مقنعۀ چانه دارم بود که رویش همیش�ه 
چادری مشکی می پوشیدم و تا آن روز نفهمیده بودم رنگ 
س�رمه ای به من می آید. حرفهای پس�رک جوان که تمام 
ش�د به فهیمه دوس�تم گفتم که من کوت�اه نمی آیم و هفتۀ 
دیگر با همین مقنعه در جلس�ه ش�رکت می کنم. اما وقتی 
هفتۀ بعد جلسه تمام ش�د و من دوباره به اتاق سرد پسرک 
احضار ش�دم، فهمیدم که عطای مجل�ه را باید به لقای آن 
ببخش�م و جای دیگری دنبال نوشتن بگردم؛ یعنی وقتی 
که پس�رک توصی�ه کرد از هفت�ۀ بعد من بای�د طوری روی 
صندلی بنش�ینم که پا هایم زیر   همان میزی که پای پسر ها 
قرار می گیرد نباش�د و نحوۀ نشس�تن من به عقیدۀ ایشان 
)که سال بعد هم در جبهه به شهادت رسید( شرعی نیست. 

داس�تان لباس پوش�یدن من، مِن دختر، مِن زن، داستاِن 
بی پایان�ی بود ک�ه هنوز ادامه دارد. داس�تانی ک�ه عفاف و 
نجاب�ت زن ایران�ی را در ایران و خ�ارج ازای�ران قضاوت 
می کند. داس�تانی که از من، "من  "های متفاوت می س�ازد 

بدون آنکه هویت من تغییری یافته باشد. 
***

رواج ادبی�ات "غربزدگ�ی"، از پی�ش از انق�الب و تحت 
تاثی�ر گروهه�ای انقالب�ی، اعم از چ�پ و اس�المی داغ 
ش�د. ادبیاتی که ۱۰۰ س�ال پیش در مواجهۀ جهان اسالم 
ب�ا جهان غرب آغ�از و اتفاقا اولین ترکش�هایش به س�مت 
زنانی روانه ش�د ک�ه خواهان بازش�دن م�دارس دخترانه 
بودن�د و اولی�ن روزنامه ه�ای مرب�وط به زنان را تأس�یس 
کردند. زنانی که می خواس�تند از پس�تو ها بی�رون بیایند و 
حقوق انسانی خودش�ان را مطالبه می کردند. این ادبیات 
ب�ا پی�روزی انق�الب اس�المی، چم�اق تکفیری ش�د که 
غربزدگی را با ظاهر انس�انها محک می زد. کراوات، رنگ 
و آرایش واندازۀ آستین، قد شلوار، کلفتی و نازکی جوراب 
را درنوردید و حوزه اش را به آراس�تگی و تمیزی کش�اند و 
ما کم کم با کلماتی چون س�بک زندگی اس�المی، غربی، 
بورژوای�ی، طاغوتی، نات�و و تهاجم فرهنگ�ی، خواص، 
ع�وام، نف�وذ نرم اف�زاری، ومقابلۀ س�خت افزاری آش�نا 
ش�دیم که همواره لب�اس، ویتری�ن گرایش به ه�ر کدام از 
این گرایش�ها تلقی می ش�د. در رواج چنین تفکری عبارت 
"الگو و الگو سازی” هم مد شد. ما هیچ کدام حق نداشتیم 
برای خودمان هم الگو باش�یم. همه نیازمند الگو شدیم. 
از چه گوارا ت�ا فاطمه، از لنین تا عل�ی؛  لباس پیش از همه 
نش�انگر این بود که ما از چه کس�ی الگو می گیریم و سنگ 
چه کس�ی را ب�ه س�ینه می زنیم. لباس بخش�ی از ش�اکلۀ 
فرهنگ�ی و اجتماع�ی و سیاس�ی و هویت ایرانیان ش�د و 
باالخ�ره عبارتی چ�ون س�بک زندگی اس�المی، غربی، 
شیعی، ارزش�ی وانقالبی مد شد و ش�اخص ارزشگذاری 
برای انسا ها را رواج داد. ارزش�گذاری های ایدئولوژیک 
که دورتا دور ای�ران، دورتا دور فامیل، خانواده ها، ادارات 
دولتی و حتی کوچه ها و خیابانها و ورزشگاهها مرز کشید، 

داستان لباس پوشیدن من، مِن دختر، مِن 
زن، داستاِن بی پایانی بود که هنوز ادامه 

دارد. داستانی که عفاف و نجابت زن ایرانی 
را در ایران و خارج ازایران قضاوت می کند. 

داستانی که از من، "من  "های متفاوت 
می سازد بدون آنکه هویت من تغییری 

یافته باشد
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تقس�یم بندی کرد و م�ا بر اس�اس لباس�مان، ظاهرمان، 
سنجیده و قضاوت ش�دیم؛ حذف و اضافه شدیم؛ ازدواج 
کردیم و ط�الق گرفتیم و لباس ابزاری ش�د برای دروغ و 

تظاهر و اندازه گیری ما. 
***

اما داس�تان لب�اس زن، حتی چادریها، ول�و آنکه خودت 
انتخ�اب کرده باش�ی برای خودش داس�تانی ب�ود. رنگ 
و جنس�ش، کش�دار و ب�دون کش�ش، چادرعربی ی�ا غیر 

عربی�ش و ان�دازۀ رو گرفت�ن و مدل رو گرفتن�ش، رنگ و 
جنس روس�ری و مانتوی�ی که زیرش می پوش�یدی، همه 
وهمه هم پیام داش�ت و هم تمایز ایجاد می کرد و هم برای 
خ�ودش ویژگیهایی داش�ت. هرچه نا محرم ه�ا مذهبی تر 
بودن�د می�زان “روگرفتن” بیش�تر می ش�د چرا که همس�ر 
ی�ا برادر ی�ا پدر مؤمن�ت با ان�دازۀ "روگیری" ناموسش�ان، 
ایمانشان سنجیده می شد. اگر هم شستت خبردار می شد 
ک�ه امروز ب�ه هردلیل، مرد خان�ه عصبانی اس�ت یا دنبال 
بهانه ای اس�ت باز میزان روگیری بیش�تر می ش�د مبادا از 
آش نخورده دهانت بس�وزد و…. شوی و بد تر آنکه اندازه 
روگیریت شرط حضورت در دانشگاه یا محل کار و رانندگی 
ش�ود و مجبور  شوی باج بدهی. داس�تان به چادرهم ختم 
نمی ش�د. روز ثبت ن�ام بچه ه�ا در مدرس�ه، روز مصاحبه 
برای استخدام، روزی که کاری در شعبۀ یکی از دادگاهها 
داش�تی همه و همه روز هایی اس�ت که باید تیره بپوش�ی، 
آس�تین کوتاه نپوشی، یقه ات را بیش�تر ببندی و روسری و 
چادرت را سفت تر به خودت بپیچی و خالصه نشان دهی 
ارزش�ها برای گرفتن یک امضا و ه�ر کار دیگری همچنان 

پابرجاست. 
آنچه مس�لم اس�ت لباس و س�بک زندگی در ای�ن دوره، 
قراب�ت فراوانی با هویت پیدا کرد و گویای واقعیت پیچیدۀ 
رفتار ها و حتی نگرش�های فرهنگ�ی و اجتماعی در جامعۀ 
امروز ما ش�د. به عبارتی س�بک زندگی، داللت بر ماهیت 
و محتوای روابط، تعامالت و کنش�های اش�خاص و آحاد 
م�ردم در جامعه را پیدا کرد. لباس به عنوان اینکه جنبه ای 
از سبک زندگی  است معناهایی به مجموعه رفتار ها، مدلها 
و حت�ی الگوهای کنش  فردی م�ا داد. و بخصوص چادر و 
حجاب و پوش�ش، معطوف به ابعاد هنج�اری، رفتاری و 
معنایی زندگی اجتماعی تک تک ما ایرانیان ش�د؛ نش�ان 
دهندۀ کم وکیف نظام باورها و کنش�ها و واکنشهای فردی 
ما و مهمتر از همه مالک قضاوت اخالقی و خوبی وبدی و 
بهشتی و جهنمی شدن ما  قرار گرفت. لباس و پوشش شد 
ش�اخصی در تعامالت و ارتباطات، ش�خصیت و فردیت، 
طبق�ه و قش�ربندی اجتماع�ی، مقبولیت و مش�روعیت و 

از چه گوارا تا فاطمه، از لنین تا علی؛  لباس 
پیش از همه نشانگر این بود که ما از چه 
کسی الگو می گیریم و سنگ چه کسی را 
به سینه می زنیم. لباس بخشی از شاکلۀ 

فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و هویت 
ایرانیان شد

حت�ی معامالت اقتص�ادی و گ�روه بندیهای سیاس�ی که 
پیرامون ما شکل گرفت و ما را با خود مثل مرداب به پایین 

کشید. 
ام�ا لب�اس جنب�ۀ دیگ�ری در زندگی بس�یاری از م�ا نیز 
پی�دا کرد، لباس و حجاب و پوش�ش، م�رزش از عفت زن 
گذش�ت و میزان ارزیاب�ی غی�رت و ناموس م�رد خانواده 
ش�د و مهمترازآن تبدیل به ابزاری ش�د برای خش�ونت در 
زمانهایی که اندازه پوش�ش، غیرت م�رد را به اندازه کافی 

تضمین نمی کرد. 
س�ارا روزنامه نگار بود. دختر زیب�ا و جوانی که در یکی از 
حوزه های خبری با پس�ری آش�نا ش�د و ازدواج کرد. پس 
از مدتها که او را دیدم متوجه ش�دم نشس�تن روی صندلی 
تاکس�ی برایش س�خت اس�ت. با پرس�ش من اشکهایش 
جاری ش�د و بدن سیاه و کبودش را نشانم داد. او به شدت 
کتک خورده بود چون همس�رش می گفت سایه شلوارش 
از زیر مانتو س�یاهش معلوم اس�ت. س�ارا چندین بار خانه 
را ت�رک کرد، چندین بار تا حد م�رگ کتک خورد. اتهامات 
زی�ادی را ب�ه جان خری�د و هن�وز در حال ک�ش و واکش با 
مردی است که طالقش نمی دهد و هر بار به قاضی دادگاه 
می گوی�د: "می گویی�د بی غیرت باش�م، بی ناموس باش�م 

خوب است؟ زنم است باید به حرفم گوش دهد.”
ام�ا نکت�ه مغف�ول مان�ده در مقول�ۀ لب�اس در جمهوری 
اسالمی، مفهوم "زندگی" است. مفهوم زیستن که دارای 

نماد ه�ا و عالئ�م و مصادیق زندگ�ی س�عادتمند و زندگی 
ش�قاوتمند اس�ت. نمادهایی که مرد، حکوم�ت، قانون و 
حاکم ش�رع به خود ح�ق می دهد ب�رای انس�انهای دیگر 
تکلیف معین کند و راه بهش�ت را که معم�وأل از راه منفعت 
آنها می گذرد به زیردستان خود نشان دهد. تضاد فرهنگ 
اس�المی هم از همین نکته آغاز می ش�ود. در کشورهای 
دموکراتیک که از مس�یر انتخاب واقع�ی حکمرانی تعیین 
می ش�ود، س�بک زندگی هم حریم خصوصی محس�وب 
می ش�ود، اما در نظامهای ایدئولوژیک، حریم خصوصی 
وجود ندارد و حکومت می تواند در جان و مال مردم نه تنها 
دخالت بلکه برای آن نسخه ای عمومی و دستوری بپیچد 

و  برنامه ریزی کند. 

سخن آخر، سخن رهبر انقالب است: "رفتار اجتماعى و 
سبک زندگى، تابع تفسیر ما از زندگى است؛ هر هدفى که 

ما براى زندگى معین کنیم."

روز ثبت نام بچه ها در مدرسه، روز مصاحبه 
برای استخدام، روزی که کاری در شعبۀ 

یکی از دادگاهها داشتی همه و همه 
روز هایی است که باید تیره بپوشی، آستین 

کوتاه نپوشی، یقه ات را بیشتر ببندی و 
روسری و چادرت را سفت تر به خودت 

بپیچی و خالصه نشان دهی ارزشها برای 
گرفتن یک امضا و هر کار دیگری همچنان 

پابرجاست



41شماره یازدهم، آذر40۱۳۹۲ شماره یازدهم، آذر ۱۳۹۲

ریچارد آودون متولد ۱۹۲3 نیویورک عکاسی را زمانی که در نیروی دریایی ایاالت 
متحده خدمت می کرد فراگرفت. زمانی که ۲۲ ساله بود عکس هایش در مجله ی 
»هارپرزبازار« به چاپ رسید و این همکاری دو دهه طول کشید. مخاطبان مجله 
معروف مد »ووگ« خوش شانس بودند که عکسهای اودون را از سال ۱۹66بر 

روی جلد و صفحات داخلی آن می دیدیند. بدون شک عکاسی مد با بودن ریچارد 
اودون دچار تغییری بنیادین شد و براحتی می توان قبل و بعد از اودون را در این 

نوع عکاسی تقسیم کرد. اینبار اما مجله another با ترکیب فیگورهای بکار 
گرفته شده در عکسهای اودون و کارتون سمپسون این شخصیت کارتونی را در 
قالب آن ها اجرا کرده است تا مخاطبین اش دوشنبه دوم دسامبر را با روزی شاد 

آغاز به کار کرده باشند.
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گالره مرندی و س�میرا شریفی اصل در شهریور ماه سال 
۹۱  " کانژوک" را تًاسیس کردند. آنها در پاسخ به این سؤال 
که چرا چنین نام غریبی را برای خود برگزیده اند می گویند: 
" می خواس�تیم نام منحصر به فردی باشد، ضمن اینکه از 
لحاظ تلفظ ، القای مدرن بودن، ریش�ۀ فارس�ی داشتن و 

نوع�ی ارتباط معنایی با لباس و پوش�ش داش�تن هم ارضا 
کننده باش�د. بنابراین بعد از جستجوی بس�یار به کانژوک 
رس�یدیم که واژه  ای سانس�کریت – از ریش�ۀ کانچوکین – 

است و از فرهنگ دهخدا گرفته ایم.”
آنها همچنی�ن، معتقدند ک�ه هم تحصیالتش�ان مرتبط 
با شغلش�ان اس�ت، هم عالقه و اس�تعداد برای خالقیت 
و متفاوت ب�ودن را دارند و هم، از همه مه�م تر، به دنبال 
یافتن ش�غلی بودند ک�ه بتوان�د هزینه های زندگیش�ان را 
تًامی�ن کند. در عی�ن حال تًاکی�د می کنند که  نیاز بخش�ی 
از جامعه که گرایش�های خوشپوش�ی با حف�ظ هنجارهای 
حداقلی جامعه را دارند و بازار رس�می نیازش�ان را برآورده 

نمی کند را هم نمی توانند نادیده بگیرند. 
درادام�ه توضیحاتش�ان م�ی گوین�د:”  قب�اًل در مقیاس 
ش�خصی و خانوادگ�ی هم توانای�ی خودمان را س�نجیده 
بودیم. البته این کار نوعی چالش ش�یرین هم بود و هست 
برای ما که ش�یطنت جوان�ی و دخترانه را ب�ه عرصه های 
بخ�ت آزمایی ببری�م؛ یا بقول معروف هم فال باش�د و هم 

حتی اگر فیسبوک فیلتر باشد و حتی اگر برای 
سرک کشیدن به آن باید از ده مدل "وی پی ان" 

و "سایفون" و سایر امکانات فیلترشکن استفاده 
کرد، اما باز هم انتخاب لباس در فیسبوک خیلی 
راحت تر است از راه افتادن در خیابانهای آلودۀ 

شهر و گیر افتادن در ترافیکهای نفسگیر. کافی 
است چند صفحۀ مشهور طراحان لباس را الیک 

کنید تا هر بار که صفحۀ فیسبوکتان را باز می کنید 
با جدید  ترین مدلهای لباس آشنا شوید و حتی 

همان جا قیمت بگیرید و سفارش بدهید.

تماشا.”
مریم معینی که  گالری م�اه را هم اداره می کند ، در مورد 
آغ�از ب�ه کارش در طراحی لب�اس می گوی�د: " از زمانی که 
یادم می آید همیش�ه لباس�های م�ا در خانه  به دس�ت مادر 
و خواهر های�م دوخت�ه می ش�د. در دورۀ دانش�جویی نیز 
لباس�هایی ک�ه می پوش�یدم چ�ون دس�ت  دوز و محصول 
خانه بود، طبیعت�ا متفاوت بود و به همین دلیل مورد توجه 
دوستانم قرار می گرفت. تئاتر می خواندم و می دانید که از 
این رش�ته نمی توان پول در آورد. به همین دلیل وقتی به 
مش�کل مالی برخوردم، تصمیم گرفتم با توجه به تجارب 
گذشته و پشتوانۀ خانواده به سمت این رشته بیایم و خودم 
را محک بزن�م. اول کارهای�ی برای خودم انج�ام دادم و 
س�پس با عالقه من�دی اطرافیان�م آن را گس�ترش دادم و 
االن حدود سه سال است که این کار را به صورت حرفه ای 

انجام می دهم."
در کانژوک همه چیز پیدا می شود؛ از لباس برای مهمانی 
شب تا بلوز و شلوار و مانتو و آنچه می شود به عنوان مانتو 
پوشید. همۀ این لباسها اما طراحی، برش و چاپ  بر روی 
پارچ�ۀ متفاوت�ی دارند. از نقش بس�تن اندام زن�ی بر روی 
مانتو گرفته تا برش�هایی چند رنگ ب�ر روی بلوزها. گالره 
و س�میرا می گوین�د برای رس�یدن ب�ه این تف�اوت تالش 
ک�رده اند: "ما ب�ا ايجاد هارمونی بين رنگها ، گاه متعارف و 
چشم نواز و گاه نامتعارف و دور از ذهن، به خلق پوششی 
هنجارهای  با  نزدی�ک  و  مناسب  حال  عين  در  و  خاص 
تعريف شده در کشورمان پرداختيم. ما براين باور بوده ايم 
رعايت  عين  در  تواند  می  ايرانی  بانوی  يک  که  هس�تیم  و 
خوش�رنگ،  خوش�پوش،  شده،  مقرر  چارچوبه�ای  تمام 
راحت، جس�ور وايمن باشد.  نيازبه خوش�پوش بودن در 
همين چارچوب، ما را به اين فکر واداشت که چرا بپوشيم 
کنيم  تبديل  داريم  دوست  را  آنچه  توانيم  می  بترسيم؟  و 
به آنچه برای آنها هم غلبه ای خوش آیند داش�ته باشد. ما 

در کانژوک همه چیز پیدا می شود؛ از لباس 
برای مهمانی شب تا بلوز و شلوار و مانتو و 
آنچه می شود به عنوان مانتو پوشید. همۀ 

این لباسها اما طراحی، برش و چاپ  بر 
روی پارچۀ متفاوتی دارند

عکس های این گزارش از: سهند بهروزی
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نمی جنگيم. مصالحه می کنيم.”
کانژوک�ی ها م�ی گویند که لباس�ها را 
برای قشر خاصی – متوسط و فرهنگی 
- از جامع�ه طراح�ی می کنن�د:" اما نه 
برای بازۀ سنی خاص. زیرا هنوز بیشتر 
لباس�هایمان ب�رای پوش�ش در عرصۀ 
عموم�ی جامعه اس�ت و ای�ن عرصه، 
تفکیک مش�خصی بین سنین مختلف 
را اجازه نمی دهد. بدیهی اس�ت که در 
صورت گس�ترش بازارمان )که با تولید 
لب�اس ب�رای عرصه های ش�خصی تر 
و خصوص�ی تر – مث�ل پیراهن یا تاپ و 
از این قبیل – همزم�ان خواهد بود ( به 
سمت تولیدهای متنوع با توجه به سن 
مشتریان هم برویم. در حال حاضر هم 
بیش�ترین مش�تریان ما دختران جوان 
و خانمه�ای زیر پنجاه س�ال هس�تند و 
خانمهای مس�ن تر را کمتر پوش�ش می 

دهیم.”
مانتوهای�ی  و  رنگارن�گ  لباس�های 
گاه متفاوت از س�لیقۀ ماموران گش�ت 
ارش�اد؛ ب�ا این مقول�ه چطور کن�ار می 

آیند؟ 
گالره و س�میرا:" جامع�ۀ امروز ایران 
یک جامع�ۀ کاماًل س�یال اس�ت و پر از 
ش�کافهای بین سنت و مدرنیته. ما هم 
مثل همه تالش می کنیم که در بین این 
ش�کافها وول بخوریم و گلیم خودمان 
را از آب بیرون بکش�یم. به قول یکی از 
استادانمان جامعۀ ایران مثل لباسهای 
اجدادمان – که بی شباهت به لباسهای 
طراحی شده توسط ما هم نبوده است – 
چهل تکه است و هر کسی بخواهد می 
تواند رنگ خ�ودش را در این چهل تکه 
بجوید و پیدا کند. البته گش�ت ارش�اد و 
محدودیته�ا ه�م وجود دارن�د و گاهی 
هم خیل�ی عب�وس و جدی می ش�وند 
ول�ی ای�ن طورک�ه  زندگ�ی و ابت�کار و 

ارادۀ جوانان را تحت تأثیر مطلق خودش�ان داش�ته باشند 
هم نیس�ت. با این توضی�ح اضافه که ما در ح�ال حاضر به 
ص�ورت نیمه علن�ی- نیمه مخفی و ب�رای محدوده های 
جمعیتی ش�ناخته ش�ده کار می کنیم. و هنوز به گسترشی 
نرس�یده ایم که مجبورب�ه مراقبت دائمی باش�یم. تا کنون 
مشکلی نداشته ایم و امیدواریم که روزهای بهتری را هم 

تجربه کنیم.”
مری�م معینی هم مث�ل کانژوکی ها دوس�ت ن�دارد مورد 
مواخذه کس�ی قرار بگیرد و با آگاه�ی کامل از این موضوع 
کار می کن�د. او می گوید:" طیف س�نی مش�تریان من بین 
بیس�ت تا پنجاه س�اله اند. البته گاهی پیش آمده که فردی 
با هفتاد سال س�ن هم کارهای مرا دوست داشته و خریده 
اس�ت. من معم�واًل یک س�ری نمون�ۀ لب�اس دارم که بر 
اساس آن سفارش می دهند. اما مقداری پارچه نیز در کنار 
اینها می گذارم که با تعامل با مش�تری، بر اس�اس سلیقه و 
سن و سال، می توانیم به رنگهای جدید نیز برسیم؛ یا مثال 
روی پارچه، با کاموا و دیگر مواد طرحهایی کار ش�ده که با 
تنوع رنگ آن یا پس زمینه اش به س�لیقۀ مشتری نزدیک 
می ش�وم. مثاًل با تغییر رنگ از تند به مالیم، ش�رایطی را 
بوجود می آورم تا بر اس�اس خواس�تۀ مش�تری، بتواند آن 

مانتو را در محل کار نیز استفاده کند."
در حال�ی که کانژوکی ها می گویند که نگاهی به مد جهان 
دارن�د و مشتریهایش�ان هم چش�می به خ�ارج از ایران اما 
مریم معینی معتقد اس�ت:" من دوس�ت دارم کارم امضای 
خ�ودم را داش�ته باش�د. چ�ون فک�ر می کنم پوش�ش هر 
ف�رد ش�خصیت و هوی�ت وی را نش�ان می ده�د. لباس، 
ی�ا درون م�ن را نش�ان می دهد و ی�ا آن چیزی که هس�تم 
ول�ی نمی خواهم نش�انش بدهم. ب�ه نظر من م�د اتفاقی 

گذاراست. البته این بدان معنا نیست که به هیچ وجه تاثیر 
نگیرم. مثال وقتی برای خرید به بازار می روم و می بینم که 
بازار را رنگ س�بز فرا گرفته اس�ت چون رنگ سال است و 
مد است، طبیعتا ترغیب می ش�وم که از رنگی که مد است 

بیشتر در کار هایم استفاده کنم."
با همه اینها، فیسبوک و صفحات مخصوص لباس را اگر 
زیرورو کنید، هیچ اثری از قیمت لباسها نمی بینید. گالره 
و س�میرا می گویند:" قیمتها را اعالم نمی کنیم چون  می 
مکاتبه  آنها  با  بشناسيم،  بيشتر  را  خود  مخاطبان  خواهيم 
کنيم، آدمها به ما پيغام بدهند، سالم و احوال پرسی کنيم، 
و بفهميم اگر قيمت را ديدند ونخواستند دليلش چه بوده." 
کانژوک - ک�ه م�ا باش�یم - از طبق�ۀ متوسط جامعه سر 
بلند کرده است. از آغاز،  تالشم�ان بر اين بوده است که 
مالی  اوضاع  و  شرايط  با  افرادی  که  باشد  طوری  قيمته�ا 
خريد  ما  از  بتوانند  هم  پايين ت�ر  حتی  يا  خودمان  مشابه 
را  ما  درايران،  اقتصادی  اوضاع  نوسانات  که  البته  کنند. 
در اين مهم اذیت ک�رده و ياری نمی کند و گاهی خیلی هم 
در خريد پارچه و ملحقات کاريمان به ما سخت می گيرد . 
وضعیتی که  باعث می شود ما سعی کنيم بيشترين فشار را 
بر خودمان و کمترين زحمت را به مشتريانمان وارد کنيم. 

با این حال امیدواریم  که شرایط بهتر بشود.”
آنها در پاسخ به این سؤال که آیا چرخ زندگیشان را کانژوک 
می چرخاند یا نه؟ می گویند:" ما امیدواریم و مصممیم که 
چ�رخ زندگیم�ان را بچرخانیم. االن هم چ�رخ زندگی می 
چرخد اما نه به س�رعت س�انتریفیوژها. اما رئیس جمهور 
جدیدم�ان قول داده که س�رعت مان را زیاد کن�د و فعاًل که 
خبرها همه خوب اس�ت و ما امیدواریم و قبراق. مامنتظر 
سفارشات خانمهای خوش سلیقه و سخت  پسند، خانواده 
و هم�کار و فامیل – چه در داخل و چه در خارج ایران - هم 

هستیم.”
مریم معینی هم می گوید که حواس�ش هست که شرایط 
مال�ی بازدی�د کننده ه�ا چگون�ه اس�ت، ام�ا او ه�م چرخ 
زندگ�ی ای دارد که بای�د بچرخد:" چ�رخ زندگی می چرخد 
ولی اینکه چگونه می چرخد هم مهم اس�ت. شاید اگر من 
انرژیم را مس�تقاًل روی این کار می گذاشتم ، شرایط خیلی 
بهتر بود. البته میزان سرمایه گذاری و حوزۀ تحت پوشش 
بس�یار مهم است که من هنوز نتوانس�ته ام روی آن تمرکز 
الزم را داشته باشم. ولی به آینده بسیار خوشبین هستم."

"ما براين باور بوده ايم و هستیم که يک 
بانوی ايرانی می تواند در عين رعايت 

تمام چارچوبهای مقرر شده، خوشپوش، 
خوشرنگ، راحت، جسور وايمن باشد.  

نيازبه خوشپوش بودن در همين چارچوب، 
ما را به اين فکر واداشت که چرا بپوشيم و 

بترسيم؟"
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می گوید:«اگ�ر م�ادرم خی�اط  نب�ود هیچ  وق�ت خیاط و 
طراح لباس نمی شدم. حتما وارد هنر می شدم اما شاید کار 

دیگری می کردم.”
هرچند پدرش اهل هنر و مجموعه دار بود و فرش وعتیقه 
جمع می کرد اما هنر را نه »ش�غلی جدی” که چیزی در حد 
»دغدغه و دلمش�غولی شخصی” می دانست. همین ایده 
بود که طراح امروز را راهی دانش�کدۀ پزش�کی مون پولیه 
در جنوب فرانس�ه کرد. با این هم�ه، تحمل فضای جدی 
دانشگاه برایش آس�ان نبود. بعد از مرگ پدر راهی پاریس 

قرار بود پزشک شود اما طب را رها کرد و رفت 
سراغ ارتباطات. آخر سر هم از بازار ُمد نیویورک 

سردرآورد. حاال در تهران، در خانه ای که کلنگ 
آن را درست روز تولد او زدند، یک کارگاه طراحی 

لباس دارد و انباری پراز پارچه.
شادی پرند سال ۱370 به تهران بازگشت. 

کودکی و نوجوانی را در کارگاه خیاطی مادرش 
گذرانده بود و نخ و سوزن و پارچه با زندگی اش 

گره خورده بود، چنان محکم که طب و بعدتر 
ارتباطات در پاریس، آن پیوند را نگشود.

شد تا ارتباطات بخواند.
در پاری�س بیش�تر به دنی�ای هنر س�رک کش�ید. در یک 
اس�تودیوی عکاس�ی کارآم�وزی می ک�رد؛ جایی ک�ه پيتر 
لينبرگ عکاس مش�هور مد رفت وآمد داشت. این عکاس 
برای چيدمان عكسها به طراح احتیاج داشت. شادی پرند 
بی اینکه آموزش�ی دیده باش�د جرئت کرد ک�ه در کار آقای 
عکاس دخالت کند و ناگهان دید که کارش را به طورغریزی 

بلد است. 
کم کم آنقدر تجربه پیدا کرد که شد طراح حرفه ای چيدمان 

عكس. ارتباطات را تمام کرد و به پیشنهاد کار در نیویورک 
پاس�خ مثب�ت داد. همان ج�ا کالس�های الگ�و و خیاط�ی 
را گذران�د و ب�رای مدتی همراه ب�ا یک دختر فرانس�وی، 
زیورآالت درس�ت می کرد. غرق پارچه و لباس شده بود که 
تنهای�ی و اصرار م�ادر، او را از نیویورک به تهران کش�اند. 
خیاط خانه مادر که ۴۵ سالی از عمر و اعتبارش می گذشت 
همچنان ب�ه راه بود. ش�ادی پرند کار طراح�ی لباس را از 

سال ۱۳7۲ در همان خیاط خانه قدیمی آغاز کرد.
از آن  روزه�ا می گوید: »آن زم�ان تنها چیزی که از لباس 
و طراحی وجود داش�ت، کپی از روی ژورنال های فرنگی 
ب�ود، از جمله مادر خودم. یک یا دو نف�ر بودند که کارهای 
متف�اوت  تری می کردند اما بیش�تر از ط�رح لباس، کیفیت 
خیاطی مهم بود. کس�ی درب�اره طراحی حرف�ی نمی زد و 
همه چیز در ژورنال های لب�اس خارجی و تب و تاب اینکه 
ژورنال ه�ا چط�ور در آن س�الها ب�ه ای�ران برس�د خالصه 

می شد.«
کارش را  ب�ا جلیقه های مردانه ش�روع ک�رد. پارچه های 
قدیمی را از یک پارچه فروشی قديمی در ميدان گلها خرید 
و یک جلیقۀ قاجاری هم پیدا کرد: »شوهرخاله ای داشتم 
كه از نواده های مظفرالدين شاه بود و يک جلیقه داشت که 
منسوب به ناصرالدین شاه بود. با اصرار آن را امانت گرفتم 

و از رويش الگو برداشتم و در نهایت ۳۰ جلیقه دوختم.«
اصرار یک دوس�ت برای به نمایش در آوردن آنها به یک 
میهمانی دوستانه در خانۀ طراح برای نمایش و فروش ۳۰ 
جلیقه ختم ش�د. جلیقه ها یک ساعته فروش رفت و طراح 
ج�وان حیرت زده ش�د: »فکر می ک�ردم هیچ ک�س آنها را 
نمی خرد. حتی فکر نمی کردم هیچ کدام از دوستان خودم 
حاضر باش�ند این جلیقه های عجیب و غریب را بپوشند اما 

به هر حال بهانه ای بود برای یک میهمانی.”
ب�ازار لب�اس را در آن روزه�ا این ط�ور توصی�ف می کند: 
»محی�ط اجتماع�ی آن زمان خیل�ی محافظه کارت�ر بود، 
لباس پوش�یدن مردم هم به همان می�زان محافظه کارانه 
بود. آن زم�ان این لباس�های چینی و ترک در ب�ازار ایران 
نب�ود. مغازه ها و اجن�اس بازار خیلی مح�دود بود و جنس 
خوب کم پیدا می ش�د. قیمت  کارهای من نسبت به بازار و 
جنسهایی که وجود داش�ت، خیلی ارزانتر بود. من تازه به 
ای�ران آمده بودم، بازار را نمی ش�ناختم و اصال خودم را به 

عنوان طراح قبول نداشتم.”

Brown Book عکس  از: مریم رحمانیان وبسایت
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بع�د از آن بود که اعتماد به نفس کافی را برای ش�روع کار 
پیدا کرد. به دنبال پارچه های ایرانی به ش�هرهای مختلف 
س�فر می کرد و هرچه به دستش می رس�ید می خرید: »هر 
جا می گش�تم دریغ از یک متر پارچۀ درست و حسابی. باید 
در عتیقه فروش�ی ها، ترمه و قلم�کار قدیمی می خریدم که 

اصال دلم نمی آمد به آنها قیچی بزنم.«
این کمبود، او را به س�وی در دسترس ترین پارچه ایرانی 

کشاند:« ُلنگ.«
 می گوی�د: »اولی�ن پارچه ای که به عن�وان پارچه ایرانی 
اس�تفاده ک�ردم لنگ بود. از همه دِم دس�ت تر بود، از س�ر 
چهارراهها می توانستم بخرم. بعد رفتم سراغ قلمکارهای 

اصفهان، داراییهایی که بیش�تر در شهرهای شمالی بافته 
می ش�د، هم�ان رو لحافی ه�ای قدیم�ی مادربزرگ ه�ا، 
پارچه ه�ای ترکم�ن و طاقه ش�ال هایی ک�ه روی مرده ه�ا 

می کشیدند.«
عرف�ان و خوشنویس�ی ایرانی هم به پارچه ه�ای ایرانی 
اضافه ش�د. می گوید: »ماج�رای دیگری که به من کمک 
ک�رد خوشنویس�ی ب�ود. آن زم�ان که ب�ه عرف�ان ایرانی 
عالقه مند ش�دم، عرفان این همه ُمد نش�ده ب�ود. با الهام 
از لباس صوفیها که رویش�ان دعا نوشته شده بود به فکرم 

رسید که می شود روی پارچه خوشنویسی کرد.”
حاص�ل ای�ن کاره�ا در نمایش�گاهی در س�فارت ایتالیا و 
بعدها در م�وزۀ ویکتوریا و آلبرت لندن ب�ه نمایش در آمد. 
درست ۱۰ سال پیش، همراه با طراحیهای ۴ طراح ایرانی 
دیگر. چادر و لباس�هایی منقش به خوشنویس�ی ایرانی از 
ش�ادی پرند. مانکنی که چادر به س�ر کرده ب�ود یک دختر 
هندی بود که وقتی به سالن وارد شد همه را متعجب کرد. 
چادر به یک لباس ش�ب مجلل تبدیل می شد با دكمه های 
سرامیک فيروزه ای و نقش واژۀ »عشق« به رنگ طالیی 
و نقره ای، طوری که ش�بیه به س�تاره های درخشان کویر 
به نظر برس�د. خان�م پرند می گوید: »طرح لب�اس، در یزد 

»آن زمان تنها چیزی که از لباس و طراحی 
وجود داشت، کپی از روی ژورنال های 

فرنگی بود، از جمله مادر خودم. یک یا دو 
نفر بودند که کارهای متفاوت  تری می کردند 

اما بیشتر از طرح لباس، کیفیت خیاطی 
مهم بود.«

به ذهنم رس�ید و به نظ�رم  كامال بيانگر مفه�وم اندرون و 
بيرون در فرهنگ ایرانی بود.” 

این لباس را ایزابال بلو، اعجوبۀ ُمد لندن خریداری کرد و 
در یک موزۀ مد ماندگار شد. 

يكی ديگ�ر از طرحهای آن نمايش�گاه، لباس�ی از جنس 
متقال ب�ود با نقش یک�ی از ش�عرهای فروغ فرخ�زاد. اما 
طرحها فقط از خوشنویسی ایرانی الهام نگرفته بود، اثری 
که داس�تان خاله سوس�که از دوران کودکی در ذهن خانم 
پرند به جا نهاده بود، دستمایۀ خلق لباسهای دیگر بود: » 
رداهای ايرانی به رنگ قرمز اناری كه با دست رويشان كار 
شده بود و طرح خاله  سوسكه كه باالتنه اش پاپيه ماشه بود 
و روی آن نوش�ته بودیم  دوش در حلقۀ ما قصۀ گيسوی تو 

بود.«
کار طراحی به نمایش�گاهها و موزه های خارجی محدود 

نبود.
 ش�ادی پرند بعد از موفقیت جلیقه ها و همزمان با گش�ت 
و گ�ذار برای یافت�ن پارچه ها، کارگاه خ�ودش را هم رونق 
می داد: »قانونی داش�تم که ابتدا برای مشتریها خوشایند 
نب�ود. گفت�م من اص�ال پارچه از بی�رون قب�ول نمی کنم، 
پارچه را هم خودم انتخاب می کنم و نهایتا اگر خیلی دلتان 

می خواه�د می رویم با هم پارچه می خری�م. طراحیها هم 
از خودم اس�ت و حاضر نیس�تم از روی ژورن�ال کپی کنم. 
تع�دادی از طرحهای�م را دوختم و گذاش�تم برای فروش. 
اول چن�دان موفق نبود، ام�ا بعد از مدت�ی خیلی خواهان 
پی�دا کرد چون قیمتها نس�بت به خیاطه�ای مطرح تهران 
پایین ب�ود. به عالوه، قیمته�ای من را همه ب�ا قیمتهای 
باالی مادرم مقایسه می کردند و فکر می کردند خوب است 

که لباسی با کیفیت دوخت او را با قیمتهای من بگیرند.« 
کار ب�ه جایی رس�ید که یک فروش�گاه خانگ�ی دائمی در 
خیابان دیباجی داشت که هر چهارشنبه باز بود. غیر از آن، 
مشتریها با قرار قبلی به کارگاه خیاطی می رفتند. عالوه بر 
این ابتدای هر فصل، نمایشگاهی برای فروش مجموعه 
لباسهای همان فصل برپا می شد. این طور بود که آرام آرام 

مشتریهای دائمی پیدا کرد.
او از پررنگ ش�دن طراحی لباس در ای�ن روزهای ایران 
خوشحال اس�ت و عقیده دارد که طراحان ایرانی بعد از دو 
دهه س�ردرگمی در برخورد با آن لباس�ی که بعد از انقالب 
اس�المی برای زنان اجباری شد، باالخره آن را شناختند و 

فهمیدند چطور می توانند آن را تغییر دهند. 
از نظ�ر خان�م پرن�د ورود ماهواره ب�ه خانه ها، باز ش�دن 
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فضای اجتماعی در دوران اصالحات و جریانی جهانی که 
نگاهها را به پارچه های سنتی معطوف می کرد، سه عامل 

اصلی در پا گرفتن طراحی لباس در ایران بود. 

می گوید: »جامعه نس�بت ب�ه دهۀ اول 
بع�د از جنگ باز تر ش�د. دخترها نس�بت 
به قبل می توانس�تند تمایلشان به زیبایی 
را ب�روز دهند. ای�ن تمای�ل، خصلت زن 
ایرانی اس�ت. ب�ه عقیدۀ م�ن زن ایرانی 
همیش�ه نگاه وی�ژه ای به زیبایی داش�ته 
ب�ا  متناس�ب  مختل�ف  دوره ه�ای  در  و 
ش�رایط اجتماعی، این ن�گاه و عالقه را 
به ش�یوه ای اب�راز کرده اس�ت. از طرفی 
ب�ا رون�ق گرفت�ن رش�ته های هن�ری در 
دانش�گاهها، حض�ور قش�ری در جامعه 
پررنگ ش�د که قبل از آن چندان تحرکی 
نداش�تند. در اولین مراح�ل، کپی کردن 
از مدلهایی ک�ه در ماهواره می دیدند باب 
ش�د اما به مرور، بحث هوی�ت در جامعه 
خیل�ی داغ ش�د. هر کس�ی می خواس�ت 
متفاوت باش�د. همه اینها همزمان شد با 
فارغ التحصیل شدن دانشجوهایی که در 
رش�ته های طراحی لباس و پارچه و دیگر 
رش�ته های هنری درس خوان�ده بودند، 
باید کاری می کردند و درآمدی دس�ت وپا 

می کردند.« 
او که ۲۲ س�ال قبل، از یکی از قطبهای 
ُمد و طراحی دنیا راهی تهران شد، عقیده 
دارد ام�روز طراحیهای مانت�و و لباس در 
ایران در ق�د وقواره ه�ای بین المللی اس�ت و می تواند در 
بازار مد جهان جایی ب�رای خود باز کند. البته این تعریف و 
تمجید بیش از آنکه تولید را ش�امل ش�ود، طراحی را در بر 

می گیرد. 
خانم پرن�د می گوید: »به لح�اظ تولی�د و کیفیت دوخت 
و پارچ�ه، توان رقاب�ت نداریم. خود من در فشن ش�وهای 
زیادی شرکت کردم و طرحها هم مورد توجه قرار گرفت اما 
چون نمی توانم تولید زیاد داش�ته باش�م، نتوانستم رقابت 

کنم و بازار خودم را داشته باشم.« 
 او معتقد اس�ت بای�د همی�ن راه را ادامه دهی�م. نباید از 
طرحهای ایرانی غافل شویم. به نظر شادی پرند ، “هویت 
ایرانی” رمز موفقیت طرحهای ما و »کیفیت« پاشنۀ آشیل 

ماست. 

»ماجرای دیگری که به من کمک کرد 
خوشنویسی بود. آن زمان که به عرفان 
ایرانی عالقه مند شدم، عرفان این همه 

ُمد نشده بود. با الهام از لباس صوفیها 
که رویشان دعا نوشته شده بود به فکرم 

رسید که می شود روی پارچه خوشنویسی 
کرد.«

فشن اسالمی یک صنعت نوپاست که در سال های اخیر به سرعت در کشورهای اسالمی رو به توسعه 
گذاشته است. بنا به گزارش یک مرکز تحقیقاتی آمریکایی واقع در کشور امارات صنعت فشن اسالمی 

در سال ۲0۱0 چیزی حدود ۹6 میلیارد دالر ارزش گذاری شده. در سال های اخیر کشورهای ترکیه، مالزی 
و اندونزی بیش از سایر کشورهای اسالمی در صدد بهره گیری از درآمد این صنعت هستند. طراحان و 
سرمایه گذاران با درنظر گرفتن ۱.۲میلیارد مسلمان در دنیا تالش می کنند لباس های مناسب با سلیقه 

و اعتقادات آن ها تولیدکنند.  دولت مالزی با وجود گروه های اسالمی که هر از چند گاهی در گوشه و کنار 
کشور به مخالف با فراگیر شدن فشن اسالمی می پردازند رسمن وارد عمل شده تا جایی که همسر 

نخست وزیر این کشور در حال حاضر پرچم دار حمایت از فشن اسالمی در مالزی ست. رسما منصور در 
آخرین سخنرانی خود اعالم کرد که تالش می کند با حمایت از طراحان، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان 
و همچنین برگزاری فشن شوهای بین المللی بستر مناسبی به وجود بیاورد تا به زودی مالزی تبدیل به 

قطب فشن اسالمی دنیای اسالم شود. این ویدیو، گزارش اختصاصی ست از یکی از فشن شوهای 
بین المللی که با حضور همسر سلطان مالزی به عنوان مهمان ویژه برگزار شد.

http://www.youtube.com/watch?v=7xb1kW7vhFs
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نخستین شوی لباس مردانه در 
هتل همای تهران

صفحه روبرو: آگهی تبلیغاتی 
نخستین شوی لباس زنان که 

توسط مهال زمانی چهارده سال 
پیش در تهران برگزار شد

عکس ها از: حسن سربخشیان



آدم کت ش�لواری کراوات زده حتمًا "آقای دکتر" اس�ت 

و اگر عینک ذره بینی ته اس�تکانی هم داش�ته باش�د 

یک باره تا مرتبه ی پروفسوری ارتقاء پیدا می کند.

پوش�اندن لباس متحدالشکل به تن مردم راهی است 

برای یک ش�کل کردن جامعه و ک�م اهمیت جلوه دادن 

ش�خصیت و فردیت آدم ها، به همین خاطر اس�ت که 

س�ربازها، زندانی ها و اعضای یک تیم ورزش�ی لباس 

یک ش�کل می پوش�ند چون انتظار فرمانده از هنگ و 

مرب�ی از تی�م و زندانبان از زندانی این اس�ت که طبق 

برنام�ه و دس�تور و مطاب�ق انتظ�ار بزرگ تره�ا بازی 

بکنند...

م�ن در تم�ام عم�رم فق�ط یک ب�ار صالة ظه�ر روی 

چمن های پارک شهر خوابیده ام آن هم وقتی که سرباز 

بودم. هر کسی با لباس سربازی می تواند بدون جلب 

توجه دیگ�ران چند س�اعتی را روی چمن ه�ای پارک 

بخواب�د اما م�ردم از دیدن م�ردی که با لب�اس و کاله 

فضانوردی روی چمن خوابیده باش�د تعجب خواهند 

ک�رد مگر این که بدانند آن فضان�ورد آقای احمدی نژاد 

اس�ت که می خواهد بعن�وان دومین موج�ود زنده به 

فضا س�فر کند، االن هم آمده تا قبل از پرتاب موش�ک 

س�اعتی به ش�یوه ای مردم پس�ند و در انظار عمومی 

استراحت بکند...

بنظر می رسد معضل "حاال چی بپوشم" از وقتی دامنگیر 

ما ش�ده که بنا ب�ر روایتی آدم و حوا می�وه ی ممنوع را 

خوردند و از بهش�ت رانده شدند و تازه آن وقت بود که 

فهمیدند لباس بر تن ندارند و از برهنگی خود خجالت 

کش�یدند. حاال این واقعیت ک�ه در آن برهوت تنهایی 

این دو نفر از چه کس�ی خجالت می کش�یدند موضوع 

مهمی نیست، مهم خالقیت شان در ستر عورت است 

که حتی از خالقیت "لیدی گاگا" بیشتر بوده...

ب�ا این که می دانم و مدام زیر لب تک�رار می کنم که " نه 

همین لباس زیباست نشان آدمیت" اما در بیشتر مواقع 

و در هم�ان برخ�ورد اول خیلی چیزه�ا را از روی لباس 

ح�دس می زنم! برای مثال، من به س�لیقه ی آدمی که 

با کت و شلوار رسمی جوراب سفید ورزشی می پوشد 

هیچ وق�ت اعتم�اد نمی کن�م، مخصوص�ًا اگ�ر طرف 

سیاستمدار باشد... گاهی می شود از شیو ه ی انتخاب 

لباس آدم ها به بخش�ی از اعتقادات و عقایدش�ان پی 

برد و کمی تا قس�متی ش�غل، ش�خصیت و موقعیت 

اجتماعی ش�ان را حدس زد... در سریال های سیمای 

ما آدم�ی که کراوات زده باش�د حتمًا سردس�ته ی یک 

بان�د قاچاق مواد مخدر اس�ت و اگر هم�راه با کراوات 

روبدوش�امبر پوشیده باش�د یعنی چند باری با دست 

خود آدم هم کش�ته... پیش م�ردم کوچه و خیابان اما 

http://www.youtube.com/watch?v=jkm_vsOkjCw
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سینمای قبل از انقالب به شکل حرفه ای زیاد در 
قید و بند طراحی نبوده است و جز چند نمونۀ 

معدود نمی توان کارهای قابل تًامل در زمینه 
طراحی صحنه و لباس در آن یافت. 

لباس در سینمای قبل از انقالب را می توان به سه دسته 
تقس�یم کرد. دسته ای که براس�اس فیلمهای تاریخی و در 
حقیقت سختگیری و حساسیتهای ویژه کارگردانها شکل 
می گرف�ت. مانند فیلمهای بابا ش�مل و یا حس�ن کچل که 
ب�ا نگاه ویژه به لباس�های دوره قاجار و البت�ه امضای علی 

حاتم�ی ارائه ش�د. در این نمون�ه فیلمها با به�ره گیری از 
جزئی�ات و اجزای چش�م نواز لباس قج�ری مجموعه ای 
از بافت و رنگ و دوخت، لباس�های زیبایی را ش�اهدیم که 
عالوه بر ایجاد حس نوستالژیک، گذشتۀ فراموش شده را 

نیز یادآوری می کند. 
 دس�ته دیگر لباس�های دوره پهلوی است که می توان در 
آن س�یر تاریخی لباس در دوره پهل�وی اول و دوم را دید، 
سیر تاریخی لباس�هایی که از دوران قاجار به میراث ماند و 
در   نهایت با الیحۀ کشف حجاب و دورۀ نوین لباس مردانه 
که به کاله پهلوی مشهور است. در این دوره می توان سیر 

سریال تلویزیونی مختارنامه

تحول تبدیل دس�تار و س�ربند به کاله پهل�وی و در   نهایت 
کاله شاپو وهمچنین پیراهنهای مردانه و باالپوش آن که 
کم کم با کوتاه شدن، به پیراهن و کت انگلیسی نزدیک شد 
و در   نهایت اضافه ش�دن کراوات و پاپیون. نمونۀ شاخص 
ای�ن نوع فیلمه�ا که در آن کلکس�یونی از لباس�های قبل و 
بع�د را می توان دید، گاو اثر داریوش مهرجویی، مجموعه 
دائ�ی جان ناپلئ�ون از ناصر تقوای�ی و همچنین مجموعه 
تلویزیونی و فیلم ه�ای صمد به کارگردان�ی پرویز صیاد را 
می توان نام برد که با تعاریفی مثل افراد ساده دل روستایی 
و اشخاص متمدن یا تازه به دوران رسیده شهری با پوشش 

معمول خود حاوی این نمونۀ سینمای ایران هستند. 
دس�ته ای از فیلمه�ا نیزفیلمه�ای روز بودن�د ک�ه زیاد در 
قید و بند طراحی لباس به ش�کل حرف�ه ای نبوده و عموما 
با ممیزی ش�خصی که معم�وال در قبل از انقالب توس�ط 
کارگردان انجام می شد انتخاب می شدند. نمونۀ شاخص 
این ن�وع فیلمه�ا را می ت�وان آثار مس�عود کیمیای�ی مانند 
گوزنها، رض�ا موتوری و قیصر و یا آق�ای هالو اثر داریوش 

مهرجویی و همچنین رگبار بهرام بیضائی دانست. 
البت�ه در ای�ن دوره س�ریالهای فاخ�ری مانن�د س�لطان 
صاحبق�ران )عل�ی حاتم�ی- ۱۳۵۴( نیز به عن�وان نقطۀ 

عطف به چشم می خورند. 
و ام�ا در س�ینمای بع�د از انق�الب، کفه طراح�ی لباس 
سنگین تر ش�د و این مهم ممکن نبود مگر با حضور آنانکه 
با داش�تن تجربۀ الزم در زمینۀ سینما، به سوی سریالهای 
تاریخی رفتند. ماجرا با س�ریال هزاردس�تان آغاز شد که از 
سال ۱۳۵۸ توسط علی حاتمی جلو دوربین رفت و هشت 
سال س�اخت آن طول کشید اما همچنان لباسها – که علی 
حاتمی خود آنها را طراحی می کرد- و ساخت و سازهایش 

ک�ه هم�ه متعلق ب�ه دوره قاجار اس�ت از افتخ�ارات تاریخ 
سینمای ایران به شمار می رود.

محم�د عل�ی نجفی نی�ز در ده�ۀ ۶۰ با س�اخت س�ریال 
س�ربداران اث�ری دیگ�ر در تاری�خ طراحی لب�اس بر جای 
گذاش�ت. س�ربداران به لح�اظ تاریخی به لش�کر کش�ی 
چنگی�ز خان در قرن هفتم هجری اش�اره دارد که منجر به 
تشکیل حکومت ایلخانیان شد. طراح ان لباس در سریال 

سربداران خسرو خورشیدی و ایرج رامین فر بودند. 
پس از آن اما گرچه گهگاه فیلمهایی تولید می شد که برای 
لب�اس آن، طراحی و دوخت انجام می ش�د ولی همچنان 
بار س�نگین طراحی ب�ر دوش س�ریالهای تلویزیونی بود. 
س�ریالهای تلویزیونی که گاهی از آن فیلمی نیز اس�تخراج 
می ش�د. در این میان کارگردانانی هم بودند که با وسواس 
تمام اصرار داش�تند که برای کار هایشان طراحی و دوخت 

هزاردستان

کاله پهلوی

دسته ای از فیلمها نیزفیلمهای روز بودند 
که زیاد در قید و بند طراحی لباس به شکل 

حرفه ای نبود ه و عموما با ممیزی شخصی 
که معموال در قبل از انقالب توسط کارگردان 

انجام می شد انتخاب می شدند
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صورت بگیرد. کارگردانان�ی مانند بهرام بیضائی که فرقی 
نمی ک�رد مرگ یزدگرد )ط�راح: ایرج رامین فر( بس�ازد که 
فضائی تاریخی داشت یا مسافران )طراح: ایرج رامین فر( 

که فیلمی به روز بود. 
همچنی�ن فیلمهایی ک�ه بنا به ض�رورت، ولو ب�ا زمان و 

مکان�ی نامعلوم طراحیه�ای خاص را می طلبید )زش�ت و 
محسن شاه ابراهیمی(  زیبا-احمد رضا معتمدی، طراح: 
ی�ا کارهای�ی ب�رای ک�ودکان ب�ا فضاه�ای فانت�زی ) درۀ 
ش�اپرکها- فریال بهزاد، طراح: کیه�ان مرتضوی، میترا 
قوامی�ان ( ویا فیلمهای علم�ی تخیل�ی ) کاکادو- تهمینه 
میالن�ی(. اما در کنار ای�ن فیلمها نمی توان از س�ریالهایی 
در قالب افس�انه های کهن مانند سلطان و شبان) داریوش 

فرهنگ با طراحی ایرج رامین فر( گذشت. 
در این میان س�ریالهای تاریخی نی�ز در مقطع زمانی بعد 
از انق�الب ج�ای خود را به ص�ورت کامل باز ک�رد. از امیر 
کبیراثر س�عید نیکپور که در حال و هوای دورۀ قاجار س�یر 
می ک�رد ت�ا کوچک جنگل�ی )می�رزا کوچک خ�ان( بهروز 
افخمی، کیف انگلیس�ی و کاله پهلوی- ضیاء الدین دری 
و روزی روزگاری و تفنگ س�رپر هردو اثرامراهلل احمد جو 
و در   نهای�ت کارهای�ی چون ش�ب دهم  از حس�ن فتحی و 
کارآگاه علوی حس�ن هدایت که همگ�ی به گذری مقطعی 
در س�دۀ اخیر تاریخ ایران می پردازند و به نوعی با ظرافت، 

سیر دیدارِی لباس ایرانی را جلوه گر می شوند. 
همچنی�ن در کن�ار این تولی�دات، س�ریالهای مذهبی از 
تاریخ اس�الم گرفته تا داستان پیامبران دیگر، دستمایه ای 
می ش�ود تا توان طراحان لباس و صحنه به عرصۀ حضور 
در آی�د. س�ریالهایی آش�نا چ�ون ام�ام عل�ی و مختارنامه 
از داوود میرباق�ری، ام�ام حس�ن از  مه�دی فخیم زاده، 
مری�م مقدس از ش�هریار بحرانی، بش�ارت منج�ی از نادر 
طالب زاده، یوس�ف پیامبر از فرج اهلل سلحشور و در   نهایت 
حضرت محم�د از  مجید مجیدی؛ و چندین س�ریال ریز و 
درش�ت دیگر با همین مضامین، راه�ی را آغاز کرده اند که 
هرچند با افت و خیز فراوان اما افقی روش�ن را در پیش رو 

دارند. 
مجی�د  چ�ون  نامهای�ی  از  اس�ت  ض�روری  پای�ان  در 
میرفخرای�ی، ای�رج رامین فر، امیر اثباتی، محس�ن ش�اه 
ابراهیم�ی، خس�رو خورش�یدی، ملک جه�ان خزاعی، 
کیه�ان مرتضوی و حمی�د قدیریان یاد کرد که در س�ه دهۀ 
بعد از انق�الب، بار طراحی لباس اکثر تولیدات تلویزونی و 

سینمایی را بر دوش کشیده اند.

سربداران

یوسف پیامبر

گرچه گهگاه فیلمهایی تولید می شد که 
برای لباس آن، طراحی و دوخت انجام 

می شد ولی همچنان بار سنگین طراحی بر 
دوش سریالهای تلویزیونی بود. سریالهای 

تلویزیونی که گاهی از آن فیلمی نیز 
استخراج می شد

ژیال مهرجویی اولین نامی بود که هنگام تدارک پرونده لباس مجله تابلو، در لیس�ت مصاحبه ها نوش�ته شد، یکی از 

قدیمی ترین طراحان لباس ایرانی و از پیشگامان طراحی و دوخت لباس و مزون های فصلی خانگی به سبک و سیاق 

امروزی.در همان اولین تماس تلفنی دوس�تانش گفتند که وضعیت جس�میش مس�اعد نیست وبرای عمل جراحی 

قلب در بیمارس�تان بستری است. پیش از این که جدیدترین ش�ماره تابلو منتشر شود اما خبر مرگ ژیال مهرجویی 

منتشر شد. 

ژیال مهرجوئی برای عالقمندان به حرفه طراحی لباس نامی ش�ناخته شده بوهرچند حرفه اصلیش طراحی صحنه 

و لباس سینما و تلویزیون بود ولی به عنوان طراح لباس هم مشهور بود.

ژیال مهرجویی متولد سال ۱3۲4، فارغ التحصیل مدرسه عالی سینما و تلویزیون بود و مدرک فوق لیسانسس خود را 

نیز از دانشگاه اوت اوتور پاریس گرفته بود. خانم مهرجویی با عناوین طراح صحنه و لباس و در برخی موارد منشی 

صحنه در فیلم هایی چون دایره مینا ، اجاره نش�ین ها،   فیل در تاریکی ، هامون ، بانو ، سارا ، لیال ، باد ما را خواهد برد ، 

ب�وی کافور عطر یاس ، مارال ، چتری برای دو نفر ، خان�ه ای روی آب ، این زن حرف نمی زند،   تارا و تب توت فرنگی ، 

روایت س�وم ننه گیالنه، صبحانه برای دو نفر با کارگردانهای مطرحی چ�ون داریوش مهرجویی، بهمن فرمان آرا، 

عباس کیارستمی، رخشان بنی اعتماد و... همکاری کرد.وی همچنین توانست دوبار در کشور فرانسه نمایشگاهی 

در زمینه لباس های س�نتی ایرانی برگزار کند. ژیال مهرجویی برای بوی کافور عطر یاس از هجدهمین جشنوارٔه فیلم 

فجر و خانه ای روی آب از بیس�تمین دورۀ جشنواره، سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه و لباس را گرفته بود. او 

همچنین در بیس�ت و ششمین دوره جشنواره فجر برای فیلم "آتش سبز" سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه و 

لباس را به صورت مشترک با شعله نواب تهرانی دریافت کرد.

مجلۀ تابلو فقدان این طراح لباس وصحنه را به خانواده اش و نیز جامعه طراحان لباس ایران تسلیت می گوید.
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خیاطی ای درس�ت پش�ت یک پاس�اژ مدرن پ�ر از کت و 
ش�لوارهای رن�گ و وارن�ِگ آماده  با ن�ام می�رزا جهانگیر 
خان صوراس�رافیل که خودش از اولین فکل کراواتیهای 
تهران بوده. روزنامه نگار بی پروایی که آن روز که روزنامۀ 

صوراس�رافیل را منتش�ر می ک�رد حت�ی فک�رش را ه�م 
نمی کرد که روزی نامش را روی پاساژی بگذارند که از این 
لباس�های فرنگی دوز در آن فروخته  می ش�ود. اما دس�ت 
تقدیر اس�ت که از ن�ام  و خاطره میرزا جهانگی�ر خان، تنها 
همین خیابان و این پاساژ به یادگار بماند. پاساژی که حاال 
چند سالی است به جای کت و شلواردوزیهای قدیمی باب 
همایون، رو به روی اداره دارایی کل قد علم کرده اس�ت و 
از یک سو به خیابان پیاده روی " داور" راه دارد. خیابانی به 
اسم وکیِل مکالی دیگری که به جای عبا و عمامه، با کت 

و شلوار، پایه گذار محکمۀ جدید شد.
  ***

"خانم چه کاریه؟ چرا کت و شلوار آماده 
نمی خرید؟ به صرفه تره ها!." مرد جوانی که 

پشت چرخ ژانومۀ صنعتی راسته دوزی نشسته، 
در پاسخ به سؤالم این را می گوید. مرد جوانی 

که دارد درز پاچۀ یک شلوار مردانه را می دوزد؛ در 
تنها خیاطی بازمانده از دوران طالیی خیابان باب 

همایون.  

عکس های این گزارش اختصاصی مجله تابلو هستند

از م�ردان خانواده ش�نیده بودم که ب�اب همایون بورس 
خیاطیه�ای مردانه اس�ت. برای همی�ن در میانۀ یک روز 
باران�ِی پاییزی راه�ی خیابان ب�اب همایون ش�دم. اما به 
جای آن خیاطیها با این پاس�اژ رو به رو شدم. پاساژی پر از 
لباس�های مردانه که بیشترشان مارکهای خارجی داشتند.  
کت و ش�لوارهای رنگارنگ از قهوه ای س�یر تا مشکی. و 
البت�ه کت ش�لوارهای رنگی. در یکی از فروش�گاهها یک 
کت و ش�لوار نارنجی، سر جالباس�ی بود به  قیمت ششصد 
هزار توم�ان . وقتی فروش�نده قیمتش را گف�ت بی اختیار 
پرس�یدم:" کس�ی هم این ک�ت و ش�لوارها را می خرد؟" و 
پاسخ فروشنده این بود که جزو پرفروش ترین کارهای این 
مغازه اس�ت. به دنبال پیدا کردن خیاطی، چرخی در پاساژ 
زدم. قیمتها و مدلها تنوع زیادی داشت. کت و شلوارهای 
چین�ی و ترک از صد هزار تومان ت�ا چند میلیون فی خورده 
بودند. قیمت یک کت اس�پرت ترک قهوه ای را در یکی از 
فروشگاهها می پرسم، کت تک هش�تصد هزار تومان. از 
فروشنده می پرسم:" دوخت ایران هم دارید؟" چند مغازه 
آن طرف تر را نشان می دهد. تنها آنجا کت و شلوار دوخت 
ایران فروخته می ش�ود. دلیلش ساده است. کارهای ترک 
خری�دار بیش�تری دارد. چین�ی هم ارزان قیمت اس�ت. با 
راهنمایی همین فروش�نده به آن مغ�ازۀ خیاطی، در کوچه 

ای بن بست و قدیمی پشت پاساژ، می رسم.
  ***

م�رد جوان از اینکه دنبال س�فارش دوخت کت و ش�لوار 
هس�تم متعج�ب اس�ت و می گوی�د ک�ه :"مگر قد و س�ایز 
آقایی ک�ه برایش س�فارش می دهید اس�تاندارد نیس�ت؟ 
هر ان�دازه ای ک�ه بگیرید م�ا می توانی�م در کمترین زمان 

اندازه اش کنیم." قرار نیس�ت بفهمد اینها را برای گزارش 
می خواه�م. می گوی�م:" کمی ای�راد گیر اس�ت." اما قانع 
نمی شود. می گویم:" مگر شما خیاط نیستید؟ برایتان چه 
فرقی می کند. قیمت بدهید و سفارش بگیرید." می گوید:" 
خانم آقای ما ۵۰ س�ال خیاطی کرد. کت و ش�لوار آدمهای 
معروف را دوخت. اما این لباس�های آم�ادۀ خارجی رونق 
کارش را گرفت. حاال کار ما شده کوتاه کردن و قد زدن کت 
ش�لوارهای آماده. صرفش بیش�تر از وقتی است که برای 
دوخت یک دس�ت کت و شلوار می گذاریم." درباره پدرش 
می پرس�م؛ می گوید :"دیگر کار نمی کند. کار کردن روزی 
ده ساعت و شاید هم بیش�تر پشت چرخ خیاطی برای سی 
س�ال و اتو کردن درزهای کت و شلوارها، برای آدم  کمر و 

چشم نمی گذارد."
 وقت�ی اش�تیاقم را برای س�فارش کت و ش�لوار می بیند 
می گوی�د:" پارچه تان چیس�ت؟ اگر فاس�تونی انگلیس�ی 
باشد پانصد هزار تومان دس�تمزد برای یک کت چهار پیله 
و ش�لوار س�اده می گیرم. اما اگر فاس�تونی مطهری باشد 
سیصد هزار تومان."  وقتی می خواهم آنجا را ترک کنم باز 

هم توصیه اش خرید کت شلوار آماده است.
  ***

بازار تهران، شنبه- یکشنبه نمی شناسد. حتی پنجشنبه 
ه�ا هم پ�ر از ازدحام م�ردم اس�ت. از یکی از راس�ته های 
نرس�یده ب�ه تیمچه حاج�ب الدول�ه می پیچ�م تا ب�ه بازار 
پارچه فروش�ها برسم که ردیف مغازه های کت شلواردوزی 
را می بینی�م. قیمته�ا متغییر اس�ت. از پنجاه ه�زار تومان 
برای یکدس�ت کت و ش�لوار شروع می ش�ود، پارچه براق 
دارد و دوخت چین است. کت و ش�لوار چینی هم راه بازار 
ته�ران را پیش گرفته اس�ت. کت و ش�لوار دوخ�ت ایران 
تمیزتر اس�ت. حتی بوی بد جنس�های چینی را نمی دهد. 
اینها قیمتش�ان از صد هزار تومان ش�روع می شود. بسته 
به پارچ�ه و مدل قیمتها تفاوت می کن�د. پارچه ها از متری 
پنج�اه ه�زار توم�ان ش�روع می ش�وند. پارچۀ فاس�تونی 
انگلیس�ی اصل اگر پیدا ش�ود متری پانصد هزار تومان به 
باال اس�ت. این را یکی از پارچه فروش�یهای بازار می گوید 

»دیگر نمی تواند کار کند. کار کردن روزی 
۱0 ساعت و شاید هم بیشتر پشت چرخ 

خیاطی برای سی سال و اتو کردن درزهای 
کت و شلوارها، برای آدم  کمر و چشم نمی 

گذارد.«
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و آدرس�ی را در خیابان میرداماد می دهد. از مش�تریهایش 
می پرس�م؛ می گوید:" حاال مدتهاس�ت که کمتر کسی کت 
و ش�لوار می دوزد. برای همین خیلی رون�ق ندارد. ما هم 
زدیم ت�وی کار پارچه ه�ای ملحفه ای و تت�رون. صرفش 

بیشتر است."
 ***

پیرم�رد، پش�ت می�زی چوب�ی نشس�ته اس�ت. صدای 
چرخه�ای راس�ته دوز و بوی ن�خ  پولیس�تر و پارچۀ برش 

خورده در فضای مغازه پیچیده اس�ت. ای�ن یکی هم فکر 
می کند بیشتراز پنجاه سال خیاطی کرده است. آدرسش را 
اتحادیه خیاطان تهران داده اس�ت. خودش کار نمی کند. 
دستهایش را نشان می دهد. ورم دارد. می گوید:" از قند و 
چربی است". نمی تواند سوزن دست بگیرد. سالها پیش، 
خیاطی را از یکی از معروفترین کت و شلواردوزهای تهران 
یاد گرفته اس�ت. ام�ا حاال سالهاس�ت که جز مش�تریهای 
خاص، کمتر کس�ی کت و ش�لوار برای دوخت�ن می آورد. 
می گوید یک زمانی برای سفیرها کت و شلوار می دوخته. 
بع�د از انقالب چند س�الی مدل کت و ش�لوارها تغییر کرد. 
می گوید در گذش�ته جوانها پش�ت لبش�ان که س�بز می شد 
کت و شلواری می ش�دند اما حاال جوانها اهل کت و شلوار 
پوشیدن نیستند بجز برای مهمانیهای خاص و احیانا شب 
دامادی. خودش سه نوۀ پسر دارد که هیچ کدام اهل کت و 
شلوار پوشیدن نیستند. جین می پوشند. از لباس پوشیدن 
بعضی از پس�رهای جوان ایراد می گی�رد و می گوید:" کت 
و ش�لوار به م�رد وق�ار می دهد. این ش�لوارهای گش�اد و 

می گوید در گذشته جوانها پشت لبشان 
که سبز می شد کت و شلواری می شدند 

اما حاال جوانها اهل کت و شلوار پوشیدن 
نیستند بجز برای مهمانیهای خاص و 

احیانا شب دامادی. خودش سه نوۀ پسر 
دارد که هیچ کدام اهل کت و شلوار پوشیدن 

نیستند. جین می پوشند

بلوزهای بی یقه، مردانگی را از مردها گرفته است." کمی 
بی رودربایستی است. از قیمتها می پرسم. دستی به ریش 
ماش�ین خورده اش می کشد :" واهلل چی بگم؟ مدتهاست 
که کس�ی قیمت یک دست کت و ش�لوار کامل را نپرسیده 
اس�ت. " و بعد انگار حس�اب و کتاب می کن�د و می گوید:" 

سیصد هزار تومان".
 ****

از اتحادیۀ خیاطان ، آدرس خیاطی معروفی را در خیابان 
میرداماد گرفته ام. قبل از رس�یدن به آن خیاطی س�ری به 
فروشگاههای این خیابان می زنم. این جا قیمتها مقطوع 
نیس�ت. با قیمت دالر باال و پایین می ش�ود. این نخستین 
چیزی اس�ت که در این خیابان متوجه می شوم. برندهای 
مع�روف، اینجا ش�عبه دارند. اینجا قیمت کت  و ش�لوارها 
از یک میلیون تومان  ش�روع می شود. کت تک پیرکاردین 
چهارمیلیون تومان. فروشنده می گوید:" این آخرین مدل 
کت پاییزه است." از نوع مشتریهایش می پرسم؛ می گوید: 
"بیشترش�ان مهن�دس و وکی�ل هس�تند. " در م�دل کت و 

ش�لوار متخصص اس�ت. می گوید:" وکیلها خوش سلیقه 
ترند اما پزش�کها بیش�تر کت و ش�لوار می خرند. مهندسها 
ه�م که قیمت برایش�ان اهمیت ندارد." در یک فروش�گاه 
دیگ�ر، عکس چن�د بازیگر مش�هور ب�ا کت و ش�لوارهای 
از  می گوی�د:"  فروش�نده  اس�ت.  دی�وار  روی  م�ارک دار 
مش�تریهایمان هس�تند. اینها کت و ش�لوارهای سفارشی 
می خرند."  اینجا کت و ش�لوارهای ترک، بیشتِر بازار را پر 
کرده اس�ت. برندهای اروپایی هم پیدا می شود اما کمتر از 
ده میلیون تومان نیستند. به خیاطی مورد نظرم  می رسم. 
تعطیل اس�ت. اگر قرار باشد بمانم باید چند ساعتی معطل 
ش�وم. برای همین به سمت میدان محس�نی می روم و از 
جلوی مغ�ازه هایی با تصوی�ر مانکنهای ایران�ی که با کت 
و ش�لوارهای خارج�ی ژس�ت گرفته ان�د رد می ش�وم. به 
یاد صاحب یک�ی از برندهای معروف کت و ش�لوار ایرانی 
می افتم. یک�ی از برندهایی که قیمت کت و ش�لوارهایش 
ارزانت�ر از نمونه های خارجی نیس�ت و حرفش در گوش�م 

می پیچد:" کاالی ایرانی به تن ایرانی برازنده است."
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عکس از: حسن سربخشیان



تاج الس�لطنه دوازدهمین فرزند دختر ناصرالدین ش�اه و 

همسر شجاع الس�طنه در ۱۳۰۱ هجری قمری متولد شد. 

او در دربار به مکتب رفت و از   همان ابتدا عالقۀ وافری به 

علم آموزی و کتابخوانی پی�دا کرد. با این وجود و در حالی 

که هشت ساله بود به اجبار پدر و با نارضایتی به عقد شجاع 

الس�طنه در آمد. او بعد ها و پس از جدا ش�دن از این مرد به 

نگارش خاطرات خ�ود پرداخت. در تم�ام صفحات کتاب 

می توان عالق�ۀ او را به فرهنگ اروپای�ی و بیزاری اش از 

پوش�ش زنان ایرانی را ب�ه وضوح دید. خ�ودش می گوید 

که پدرش ناصرالدین ش�اه بار ها از او خواسته بود به سبک 

اروپایی ها لباسهای کوتاه سفید و صورتی بپوشد. او دربارۀ 

ش�ب زفافش می نویس�د: "لباس زری گلی رنگ�ی را که به 

طرازه�ای گالبتون و تزئینات دیگر آراس�ته و مزین ش�ده 

ب�ود، نیم تن�ه کوتاهی با یک دس�ته که به واس�طۀ فنر ها، 

چترزده، خیلی بلند ایس�تاده ب�ود، تقریبا مضحک و خنده 

دار ش�ده ب�ودم. وقتی ک�ه آینه را ب�ه من دادند ک�ه خودم 

راببینم از خودم وحش�ت کردم. چهرۀ من ب�ه این طبیعی 

و مطلوبی را با اقس�ام س�رخاب س�فیدابهای زیاد، نقاشی 

ک�رده، ابروی م�را نصف ک�رده و تمام را با ی�ک زحمتی با 

مقاش کنده بودند. یک خط صاف قوس شکل داده بودند 

و با وسمه، اقسام س�یاهی ها را کشیده، صاف گیری کرده 

بودند. به قدری س�فیداب به صورت م�ن مالیده بودند که 

تمام س�ایه روشنهای طبیعی را محو و چهرۀ مرا... نموده 

بودند. به اضافۀ س�رخاب فراوانی که به لبهای من مالیده 

بودند. مجلس عقد افتتاح شد و ما را در حضور پدر آسمانی 

و معبود حقیقی در سر سجاده حاضر کردند مانند قربانیهای 

قدیم که در راه خدایان قربانی می کردند، لباس�ی از اطلس 

س�فید با ان�واع جواهرات زینت داده ش�ده. خطب�ه تمام و 

منتظر جواب از من؛ لیکن اش�ک، فرص�ت جواب به من 

نداده و یکسر می لرزیدم.« 

او بعد ها تالش کرد تا مروج آرایش به سبک غربی  در بین 

زن�ان دربار باش�د و خود نیز به صورت جدی از آرایش�های 

غلیظ مرسوم خودداری می کرد. 

 تاج الس�طنه در جای�ی از خاطراتش از تور س�فیدی که بر 

صورت داشته س�خن می گوید. اس�تفاده از این تور نشان 

می دهد در دربار ناصرالدین ش�اهی بعضی از عناصر لباس 

غربی وارد ش�ده بوده. زیرا تور را تنها عروس�های اروپایی 

اس�تفاده می کردند:"از روز عقد کنان خودم به یاد می آورم 

که لباس اطلس س�فیدی پوش�یده ب�ودم و س�ر و صورتم 

را آرای�ش ک�رده ب�ودم در حالی که ی�ک تور س�فید جلوی 

چشمانم بود. توری که در زیر آن اشک می ریختم و به زور 

نیشگونهای دردناک، با بغض، جواب بله را شنیدند." 

ت�اج الس�طنه ک�ه هی�چ گاه از ازدواج با ش�جاع الس�طنه 

راضی نبود، باالخره از او جدا ش�د. او س�الها بعد با فروش 

ط�ال و جواهرات خود مقدمات س�فر اروپای خ�ود را چید 

و به تحصی�ل و یادگیری زبانهای غرب�ی پرداخت. برخی 

معتقدن�د او از پیش�گامان بی حجاب�ی در ایران اس�ت. او 

تح�ت تأثیر معلمان متجدد خود، حجاب را کنار گذاش�ت، 

لباس�های فرنگی پوشید و مذهب و ش�عائر آن را ترک کرد 

. تاج السطنه اس�تفاده از پوشش جدید را نشانۀ رهایی می 

دانس�ت و معتق�د بود رابطۀ مس�تقیمی بی�ن آزادی و نوع 

پوشش هر انسانی وجود دارد. 

ش�اید بتوان او را نخس�تین طراح مد در تاری�خ ایران نیز 

ن�ام نه�اد. او در خاطرات�ش از لباس�های روش�ن و تن�گ 

اروپایی صحبت می کند و به ش�رح آنه�ا می پردازد. بعد ها 

و با بازگش�ت به ایران او یکی از مروجین این لباس�ها ش�د 

و در ۱۹۰۰ می�الدی پذیرفت تا با لباس چس�بان و موهای 

بی حجاب برای اولین بار مدل نقاشی شود.

 "زندگی زن ایرانی از دو چیز ترکیب شده؛ یکی 
سیاه یکی سفید. در موقع بیرون آمدن و گردش 

کردن هیاکل موحش سیاه عزا؛ در موقع مرگ 
کفن های سفید. من یکی از همین زنان بدبخت 

هستم. آن کفن سفید را ترجیح به آن هیکل 
موحش عزا داده و همیشه پوشش آن ملبوس 

را انکار دارم. خرابی مملکت و بد اخالقی و 
بی عصمتی و عدم پیشرفت تمام کار ها حجاب 

زن است در ایران." 
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3۱ سال سن دارم. لیسانس گرافیک هستم. از 
سال ۸6 و در دانشگاه استارت این کار زده شد. در 

حقیقت خیلی از این واحد درسی که نامش چاپ 
دستی - سیلک اسکرین بود خوشم آمد و تنها کسی 

که پیشنهاد چاپ روی پارچه را برای پایان ترم داد 
من بودم  چون همۀ بچه ها این چاپ را روی مقواهای 

رنگی و بافت دار می زدند و بدین گونه کار من شروع 
شد. آموزش چاپ را در دانشگاه توسط استادم یاد 

گرفتم و شروع به آزمون وخطا کردم. آنقدر به این کار 
ادامه دادم تا در آن تجربه پیدا کردم. البته هنوز هم 

وقتهایی پیش می آید که به مشکالتی برمی خورم و 
می پرسم "چرا؟".

در دورۀ لیسانس با استاد دیگری آشنا شدم که به 
خیلی از سؤاالت من در مورد چاپ پاسخ داد در 

حقیقت راههای ساده تر و بهتری را به من پیشنهاد 
داد )فوت کوزه گری(. از او سپاسگزارم. 

در سال ۸۸ یک نمایشگاه دو نفرۀ )گروهی( خانگی 
داشتم و سال بعد یک نمایشگاه گروهی را با یک برند 

دیگر که شامل کیف، کمربند و شالهای دوخته شده 
بودند به انجام رساندیم. در این بین سفارشات 

زیادی را از چند شرکت و همچنین دوستان داشتم. 
در سال ۹۲ نمایشگاه شاخه نبات با مضمون اشعار 

حافظ و مینیاتورهای دوره صفویه در یک کافه برگزار 
شد که شامل تاپ های زنانه و تی شرت های مردانه 

می شد. استقبال زنان از لباسهای زنانه به مراتب 
بیشتر از مردان بود. هم اکنون به فکر نمایشگاه 

بعدی با ایده ای بهتر هستم به امید روزی که همه برند 
نوید را بشناسند.
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در دنیای مد جذابیت جسمی یکی از مهمترین 
خصوصیتهایی اس�ت که یک مدل باید داشته 
باش�د؛ اما همیش�ه در میان این زنان و مردان 
زیب�ا اف�رادی مانن�د  تای�را بنک�س  و  نائومی 
کمپب�ل  پیدا می ش�وند که پا را فرا ت�ر از زیبایی 
جسمانی خود می گذارند و در عرصه های دیگر 
ش�غلی نیز برای خود نامی ب�ه هم می زنند. ما 
در این مقاله س�عی می کنیم چندتن از مدلهای 
سرشناسی که کارشان فقط نشان دادن لباس 
بر روی صحنه نیست را به شما معرفی کنیم. 

کارن الس�ون یکی از زیبا ترین زنان در دنیای فش�ن اس�ت. موی قرمز و چش�مان آبی براق او می تواند دل هر بیننده ای را 
بربای�د. اما اس�تعدادهای کارن به همین جا ختم نمی ش�ود، این مدل بریتانیای�ی صدایی دارد که بار ها منتق�دان را وادار به 

تحسین او کرده است. 
موفقیت و محبوبیت السون در دنیای موسیقی برخالف دنیای فشن در عرض یک شب اتفاق نیفتاد. او سالها در این زمینه 
فعالیت کرد تا توانس�ت برای خود نامی به هم بزند. الس�وِن بریتانیایی، کار خود را در سال ۲۰۰۳ به عنوان خوانندۀ همراه در 
یکی از آهنگهای رابرت پلنت ش�روع کرد. او س�پس با دوستان خود گروه س�یتزنز را راه انداخت که در ابتدا تنها به بازخوانی 

آهنگهای معروف در جشنواره ها می پرداخت. 
در همین سالها بود که او با جک وایت خوانندۀ معروف وایت استرایپز ازدواج کرد. پیوندی که بر کارن السون تاثیر بسزایی 
داش�ت و باعث ش�د تا او به س�اختن آهنگهای خودش رو بیاورد. اولین آلبوم رس�می خود را به نام "روحی که راه می رود" در 
س�ال ۲۰۱۰ به بازار عرضه کرد. این آلبوم با نقد مثبت مجالت موس�یقی مواجه ش�د. السون در حال حاضر کار بر روی آلبوم 

دوم خود را شروع کرده است. 

Karen Elson
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اگر نگاهی به لیس�ت کارهایی که  کریستنس�ن در زندگیش انجام داده بیندازیم به راحتی می توان کتابی قطور  با فهرس�ت 
کردن آنها نوشت. کریستنسن در هجده سالگی به تاج مسابقات دختر شایستۀ دانمارک دست یافت و همین باعث به شهرت 
رس�یدنش شد. هلنا بالفاصله پس از رقابت در مسابقۀ "دختر شایسته" به پاریس رفت تا بتواند کار خود را به عنوان یک مدل 
شروع کند. ورود هلنا کریستنسن به پاریس درهای موفقیت بسیاری را به روی او گشود. تصویرش  برجلد مجالت فراوانی 
چاپ ش�د و راه خود را همراه با غولهای دیگِر صنعت فش�ن به کاتالوگ ویکتوریاز سیکرت باز کرد. هلنا مدتها به عنوان یکی 
از فرش�تگان ویکتوریاز سیکرت شناخته می ش�د. اما موفقیتهای این مدل ۴۴ س�اله دانمارکی به همین جا ختم نمی شود. 
او عالوه بر داش�تن خط تولی�د لباس  خود، برای مارکهای مختلفی مانند برند  تریامپف هم  لباس طراحی کرده اس�ت. هلنا 
کریستنس�ن از ابتدای شروع به کار مجلۀ  نایلون به عنوان عکاس و کارگردان هنری به این مجله پیوست و چندین بار برای 
روی جلِد این مجله عکاسی کرد. کیفیت باالی عکسهای هلنا باعث شد تا مجالت دیگر مانند ماری کلر و ال  نیز عکسهای 
او را در مجالت خود چاپ کنند. کریستنس�ن بار ها در کشورهای مخلتف به برگزاری نمایشگاههایی از عکسهایش پرداخته 
ک�ه مورد توجه منتقدان بس�یاری قرار گرفته اس�ت. در آخر نمی ش�ود از بنیاد خیریۀ کریستنس�ن نام نبرد که ب�رای مبارزه با 
سرطان پستان افتتاح شده است. هلنا تا به حال به کمک همین بنگاه خیریه موفق شده است که با هدف آموزش زنان درباره 

این سرطان از تولیدکنندگان لباس پول جمع آوری کند . 

Helena Christensen

لیدیا هرس�ت شا از آن دسته مدلهایی است که می توان س�اعتها راجع به او حرف زد. می توان از امپراتوری میلیارد دالری 
خان�واده اش س�خن گفت ی�ا از مادرش پاتریش�یا کمپبل هرس�ت که توس�ط  اس ال ای ربوده ش�د اما بعد ها ب�ه   همان گروه 
ربایندگانش پیوس�ت. حتی می شود به رابطه های عش�قی او با بازیگران معروف و بزرگان دنیای اقتصاد پرداخت. اما آنچه 

برای ما بیشتر از همه در این مقاله جالب است تجربه او در زمینۀ خبرنگاری و برنامه سازی است. 
هرس�ت کار خود را به عنوان یک روزنامه نگار در مجلۀ  پیج س�یکس نیویورک پست ش�روع کرد. این مجله بیشتر به اخبار 
افراد مش�هور می پردازد و اتفاقات دنیای هالیوود را بررس�ی می کند. پس از موفقیت هرس�ت در پیج س�یکس او ش�روع به 
نوش�تن برای س�ایتهای مختلف مانند س�ایت کمپلکس کرد تا اینکه وبالگ ش�خصی خود را راه انداخت و در آن به صورت 

مستقل به بررسی اتفاقات روز و دنیای مد پرداخت. 
این زیباروی آمریکایی دس�تی نیز در دنیای بازیگری دارد. اولین تجربۀ بازیگری او در  فصل اول س�ریال  گاسیپ گرل رخ 
داد. این سریال باعث شد تا پای هرست به دنیای سینما باز شود و در فیلمی با عنوان  "آخرین زنبارۀ جهانی" ایفای نقش کند. 

آخرین فیلم لیدیا هرست شا "دو سرباز" نام دارد که  سال ۲۰۱۲ اکران شد. 
اما تمام اینها به کنار ش�اید دلیل اصلی ش�هرت این روزهای هرست شا مربیگری در برنامه "فیس" به همراه نائومی کمپبل 

باشد که مسابقه ای برای مدلهای جوان و مشابه با "امریکن تاپ مدل" است. 

Lydia Hearst shaw
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ساشا پیُو واُر وا قبل از اینکه تبدیل به یک مدل جهانی شود، در یکی از دانشگاههای مسکو در رشتۀ تاریخ هنر به تحصیل 
می پرداخت؛ تا اینکه روزی یکی از عکاس�ان معروف روس او را کش�ف و ساشا را به دنیای مد معرفی کرد. دنیایی که با تمام 

زیبایی اش هیچ وقت عطش  پیُو واُر وا برای نقاشی را برطرف نکرد. 
بر اس�اس گفته های این مدل بیست و هشت س�اله، زمانی که دختراِن دیگر با عروسکهایش�ان بازی می کردند، او مداد و 
کاغذ به دس�ت می گرفت و طرح می زد. ساش�ا پس از مهاجرت به آمریکا، خانۀ خود در نیویورک را به یک استودیوی هنری 
تبدیل کرد و کار نقاش�ی را با جدیتی هر چه بیش�ترپیش برد. این مدل پر آوازه تا به حال موفق ش�ده اس�ت تا طرحهایش را در 

مجالت متعددی به چاپ برساند و در کشورهای مختلفی نمایشگاه برگزار کند. 
عالوه بر نقاش�ی،  پیُو واُر وا سررشته ای هم در بازیگری دارد. آخرین فیلم او "سر وقت" نام دارد که  فیلمی علمی تخیلی با 

بازیگری جاستین تیمبرلیک و آماندا سایفرد است. 

Sasha Pivovarova
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بیژن پاکزاد 
می دانیم. همۀ ش�ما بیژن پاکزاد را می شناسید و مطمئنًا 
تا به حال خبر مرگ و سرگذش�تش را خوانده اید. شاید هم 
برنام�ۀ او را در یک�ی از تلویزیونهای علیرضا امیرقاس�می 
دنب�ال کرده باش�ید ام�ا با هم�ه این اح�وال نمی ش�ود از 
طراحان مش�هور ایرانی حرف زد و از طراح لباس تام کروز 

و باراک اوباما نگفت. 
تخصص اصلی بی�ژن پاکزاد در طراحی لب�اس مردانه و 
عطر بود. البته او در کنار این دو، دست به ساخت یک کلت 

طالیی و طراحی ماشینهای رولز رویس و بنتلی نیز زد. 
آقای پاک�زاد اولین ق�دم خ�ود در صنعت مد را ب�ا افتتاح 
فروش�گاه پلنگ صورت�ی و واردات برنده�ای معروف به 
ای�ران برداش�ت. پس از موفقی�ت مغازۀ پلن�گ صورتی و 
به شهرت رس�یدن آن، پاکزاد دس�ت به بازگشایی بوتیک 
دیگری در ایران زد که نس�بت به پلنگ صورتی در جایگاه  
بس�یار باالتری قرار داشت و محل رفت وآمد افراد مشهور 
پهل�وی و س�فرای  ایران�ی همچ�ون اعض�ای خان�وادۀ 

کشورهای مختلف بود. 

دنیای مد دنیای بی رحمی است. اگر کسی 
بخواهد در این دنیا برای خود جایی باز کند باید با 
شهامت و اعتماد به نفس از هزاران سد مختلف 

بگذرد. حاال تصور کنید فردی بخواهد در ایران 
کار خود را به عنوان یک طراح شروع کند؛ جایی 

که حکومت، آن لباس را نماد تجملگرایی و فساد 
می داند و برای آن هزاران نوع خط قرمز تعیین 

می کند. با تمام این اوصاف و شرایط هراز چندی 
افرادی در این شرایط بازهم به دنبال عالیق خود 
می روند. این افراد یا خطهای قرمز را می شکنند 

و به آفرینش آثار هنری خود در فضایی آزاد 
می پردازند یا تحت همین خطوط قرمز می مانند 
و شاهکار خلق می کنند. در این مقاله ما به شما 

چهار نفر از این افرادی که توانستند با شرایط 
سخت فرهنگی ایران به آنچه که می خواستند 

برسند را معرفی می کنیم. 

بیژن پاکزاد

از آنجای�ی که ایران از نظر مد ب�رای بیژن مکان کوچکی 
بود، ابتدا به اروپا مهاجرت ک�رد و پس از مدت کوتاهی به 
آمری�کا رفت. او در آمری�کا با کمک س�رمایه گذار معروف 
ایران�ی داری�وش محبوبی دس�ت به تًاس�یس مغ�ازۀ خود 
در بورل�ی هیلز زد. بی�ژن برای اینکه س�طح کار خود را به 
دیگ�ران اثبات کن�د، از اولی�ن روز افتت�اح بوتیکش هیچ 
کس را ب�دون وقت قبل�ی درفروش�گاهش نمی پذیرفت. 
فروش�گاهی ک�ه در م�دت کم�ی ب�ه گران تری�ن بوتی�ک 
جهان معروف ش�د و حتی شایعه ش�د که برای ورود به آن 
متقاضی�ان باید حداقل درآمدی مع�ادل  یک میلیون دالر 
در سال داش�ته باش�ند. پس از مرگ بیژن پاکزاد فرزندان 
و ش�ریک او آقای محبوبی به گرداندن شرکت بیژن ادامه 
دادند و تا به ام�روز   همان کیفیت قبلی را در محصوالت او 

نگه داشته اند. 

مهال زمانی 
اگر کس�ی باش�د که واقعا به پوش�ش زنان ایرانی اهمیت 
بده�د و با تمام مش�کالت موج�ود باز هم در ای�ران مانده 
باشد مهال زمانی است. خانم زمانی  ابتدا به واسطه رشتۀ 
خود یعنی مدیریت بانکی، مس�ئول تجارتی بانک ایران و 
هلند بود تا اینکه در س�ال ۱۳۶۲ به شکل جدی به تحقیق 
در زمین�ۀ هنر ایران�ی روی آورد و مدیریت گالری گلواره را 
به عهده گرف�ت.  مهال زمانی حتی قب�ل از اینکه طراحی 
را ب�ه ش�کل یک حرف�ه دنب�ال کن�د، موفق ب�ه برگزاری 
نمایش�گاههای متع�ددی در ایران و خارج از آن ش�ده بود 
ک�ه می توان در این میان از نمایش�گاه لباس س�ال ۱۳۵۶ 
ایشان در دهلی نام برد که به کمک شرکت کوکاکوال برگزار 

شده بود. 
خانم زمانی یکی از اولین اف�رادی بود که پس از انقالب 
در ایران نمایش�گاه لباس راه انداخت. او در تمام آثارش بر 

اصالت سنتی لباسهایشان پافشاری می کرد و همیشه سعی 
داشت تا لباس�هایی مدرن با طرحی س�نتی به بازار عرضه 
کن�د. مه�ال زمانی یکی از ای�ده پردازان لباس ملی اس�ت 
و همکاری نزدیک�ی نیز با دولت و مجل�س برای طراحی 
لباس�های مخصوص ایران�ی دارد. البته ای�ن طراحیها با 
باور عموم مردم یعنی چادرهای سیاه و تک شکل، تفاوتی 
اساس�ی دارند. در اکثر طراحیهای خانم زمانی از رنگهای 
شاد و متنوع استفاده می شود و شمایلشان یادآور لباسهای 

محلی اقوام مختلف ایرانی است. 
البت�ه نزدیکی خان�م زمانی با دولت در زمین�ۀ لباس ملی 
او را از گزند گروه های تندرو دور نگه نداش�ته است. شاید 
معروفترین حملۀ رس�انه ای این افراد به خانم زمانی متهم 
کردن ایشان به تجملگرایی به خاطر دوختن لباسی هجده 
میلی�ون تومان�ی باش�د. لباس�ی که ب�ا پارچه ه�ای عتیقه 
ایرانی دوخته و به یکی از همس�ران اشراف عرب فروخته 
ش�د. مهال زمانی عالوه بر طراحی، دس�ت به نشر مجلۀ  
لوتوس نیز زده اس�ت که اولین مجلۀ حرف�ه ای مد ایرانی 
اس�ت. خانم زمانی در س�ال ۲۰۰۴ موفق شد  جایزۀ طراح 
لباسهای پوش�یده را از لوس�یو برلوس�کونی نخست وزیر 

وقت ایتالیا دریافت کند. 

نیما بهنود
نیم�ا بهن�ود متول�د س�ال ۱۳۵۵، فرزند مس�عود بهنود 
س�الهای  هم�ان  از    او  اس�ت.  ایران�ی  پ�رآوازۀ  خبرن�گار 
نوجوان�ی عالق�ۀ بس�یار زیادی ب�ه طراحی لباس نش�ان 
می داد و همراه با گروهی از دوس�تانش همواره دس�ت به 
تغییر لباس�هایی می زد که خریداری کرده ب�ود. نیما بهنود 
عادت داش�ت تا ب�ه مهمانیهای مختلف در ته�ران برود و 
لباسهای دست س�اخت خود را به نمایش بگذارد. طراحی 
این لباس�ها آن چنان چش�مگیر بود ک�ه او بالفاصله برای 

آنها سفارشهای مختلفی  گرفت. 
آقای بهنود در س�ال ۱۳7۳ به آمریکا مهاجرت کرد و کار 
خود را به عنوان یک طراح گرافیک ادامه داد. موفقیتهای 
نیما بهنود باعث ش�د که او در س�ال ۱۳7۶ با ش�رکت اپل 

شروع به همکاری کند. 
ام�ا هیچ یک این دس�ت آورد ها مانع از این نش�د که او از 
عالقۀ اصلی خود یعنی مد و فشن دست بردارد. به همین 
سبب او از کالیفرنیا به نیویورک، مرکز هنری آمریکا، تغییر 
مکان داد و پس از گذراندن دوره های طراحی در انس�تیتو 

نزدیکی خانم زمانی با دولت در زمینۀ 
لباس ملی او را از گزند گروه های تندرو 

دور نگه نداشته است. شاید معروفترین 
حملۀ رسانه ای این افراد به خانم زمانی 

متهم کردن ایشان به تجملگرایی به خاطر 
دوختن لباسی هجده میلیون تومانی باشد
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فش�ن تکنولوژی نیویورک موفق به راه اندازی خط لباس 
خود به نام نیمانیNIMANY  شد. 

آق�ای بهن�ود ب�رای طراحیهای خ�ود از ان�دی وارهول 
الهام گرفته اس�ت و بیشتر س�عی کرده تا هنر عامۀ ایران را 
در طراحیهایش به کار ببرد. همین اس�تفاده از طراحیهای 
ایرانی باعث ش�ده اس�ت تا لباس�های نیما بهنود در میان 
ب�ازار رقابتی لب�اس، منحصر به فرد ش�ود و توجه افرادی 

چون کوین اسپیسی را به خود جلب کند. 

زهرا یاراحمدی
از گال�ری پ�ر زرق و ب�رق بی�ژن و لباس�های چندمیلیون 
تومانی مهال زمانی ک�ه بگذریم، طراحانی را پیدا می کنیم 

که هدف اصلیشان طراحی لباس برای نسل جوان ایرانی 
است. یکی از این طراحان زهرا یاراحمدی است. 

زه�را یاراحم�دی در س�الهای ابت�دای جوانی در رش�تۀ 
اقتصاد  تحصیل  و مدتی نیز برای ش�رکتهای بیمه کار کرد 
تا اینکه به س�بب مهاجرت�ش به ایتالیا تصمی�م به ورود به 
رشتۀ طراحی فش�ن گرفت. خانم یاراحمدی پس از پایان 
تحصیالتش در انستیتو تخصصی فشن ایتالیا- پلی مد-ا 
به ایران بازگش�ت و برند خ�ود به ن�ام دژاوو را راه اندازی 

کرد. 
گ�روه دژاوو در ابت�دا به دلی�ل س�ختگیری های فراوان 
به صورت زیرزمینی کار می کرد اما به س�بب گشایش�های 
فرهنگ�ی و نرمش مس�ئوالن در برابر صنع�ت مد، تبدیل 
ب�ه یک خط تولید لباس رس�می در ایران ش�د و با ش�رکت 
در جش�نوارۀ مد فجر از س�وی مردم به عن�وان "برنِد بر تر" 

انتخاب شد. 
خانم یاراحمدی سعی کرده  همگام با استفاده از رنگهای 
شاد و طرحهای ایرانی ، کارهای خود را مدرن و ارزان نگه 
دارد. همین نوآوری و دسترس�ی آس�ان به لباسهای برند 
دژاوو باعث ش�ده اس�ت که این خط تولید لباس به یکی از 
نامهای معروف در صنعت لباس ایران تبدیل ش�ود و حتی 

آوازۀ آن به خارج از مرزهای کشور برسد. 

زهرا یاراحمدی

آقای بهنود برای طراحیهای خود از اندی 
وارهول الهام گرفته است و بیشتر سعی 
کرده تا هنر عامۀ ایران را در طراحیهایش 
به کار ببرد. همین استفاده از طراحیهای 
ایرانی باعث شده است تا لباسهای نیما 

بهنود منحصر به فرد شود

لس آنجلس بزرگترین شهر ایالت کالیفرنیا و دومین شهر 
بزرگ ایاالت متحده اس�ت که مرک�ز فرهنگ، تکنولوژی 
و تج�ارت بی�ن الملل�ی آمری�کا ب�ه ش�مار م�ی رود. ای�ن 
ش�هرهمچنین بزرگتری�ن تولید کننده س�رگرمیهای عامه 
پس�ند در جهان اس�ت و فیلمهای س�ینمایی، تلویزیون و 

صنایع ضبط موسیقی آن شهرتی جهانی دارد. 
اما س�ری ب�ه خیاب�ان "بورلی هیل�ز" می زنی�م. خیابانی 
که هم�ٔه "برند" های مش�هور در عرصٔه مد در همس�ایگی 
یکدیگ�ر، عاب�ران را پش�ت ویترینه�ای خ�ود میخکوب 
می کنن�د. تیفان�ی، ورس�اچه، رولک�س، کارتیر، َش�نل، 
النس�ر، مکس مارا، لویی ویتان و حداقل ۱۰ برند معروف 
 Rodeo Drive دیگر در این خیابان دیده می ش�وند. خیابان
در بورلی هیلز نیز شهرتش را از حضور همین برند ها کسب 
ک�رده اس�ت. " رودئودرایو " ای�ن روز ها تنه�ا جایی در لس 
آنجلس است که می توان برف )البته برف مصنوعی( را در 
آن دید و حال و هوای کریسمس در آن حاکم است. عالوه 
ب�ر ویتری�ن مغازه ها، زنان و مردانی با لباس�های س�نتی و 
خواندن موسیقی سال نو در کنار درخت کریسمس از مردم 
اس�تقبال می کنند. عده ای نیز، بی توجه نسبت به ویترین 
مغازه ه�ا، در صفی طوی�ل، گرفتِن عکس ی�ادگاری با بابا 

نوئل را به انتظار ایستاده اند. 

عکس یادگاری با ماشین "بیژن"
البته این فقط بابانوئل نیست که گردشگران برای گرفتن 
عکس ی�ادگاری ب�ا آن در صف ایس�تاده اند در رودئودرایو 
م�ردان و زنانی از ملیتهای مختلف را می بینی که منتظرند 
تا با ماش�ین بیژن که در جلوی فروش�گاه او در بورلی هیلز 

پارک شده است عکس بگیرند. 
 

تخفیف در هالیوود غربی
در زمس�تان که مردم بیش�تر ش�هرهای آمری�کا از دمای 
بسیار سرد هوا می لرزند، لس آنجلس با آب و هوای گرم، 
بلوارهای خش�ک و ش�ن های درخش�ان، خریداران را به 
س�وی خود جذب می کند. در حالیکه دوست دارید با خرید 
از یکی از شیکترین برند های پوشاک کیف پولتان را خالی، 
یا از فروش�گاه های لوکس دیگر این ش�هر خرید کنید، باید 
بدانید لس آنجلس برای فروش انواع محصوالت مختلف 
شهرت دارد. برای پیدا کردن اجناس عجیب و بهره بردن 
از تخفیف ه�ای خوب باید به هالی�وود غربی بروید؛ جایی 
که در خیابان های سان س�ت و س�وم غربی آن مغازه های 
ش�یک متعددی قرار دارند. برای دیدن از فروشگاههایی 
که به س�بک نیویورک ساخته شده اند س�ری به پاسادنای 

قدیمی بزنید. 

http://www.youtube.com/watch?v=ov0qu-JrSNc
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چ�ون   های�ی  کلیش�ه  ورای  حاضری�م  آی�ا   
"باید ب�ا زمان خ�ود همراه ب�ود" و ی�ا "زیبایی 

و زیبادوس�تی از خصل�ت های انس�انی اس�ت" 
)جمالت�ی که بدون بحث در م�ورد معنای معاصر 

بودن و یا مفهوم زیبای�ی، جمالتی تهی، بی معنا و 
حتی گمراه کننده هس�تند( به صنع�ت عظیم نهفته 
در پشت آن و فجایع انس�انی یی که نه فقط در حوزه 
اقتصاد، که حتی در نوع  درک و بینش انس�ان ها به 

بار می آورد فکر کنیم؟
بگذارید ب�ی  تعارف صحب�ت کنیم؛ در م�ورد آنچه به 

بازنمایی در رس�انه ها مربوط می ش�ود،  م�د، تبلیغات 
و فرهن�گ عمومیت داده ش�ده به ص�ورت کل، ما را 

به ای�ن نتیجه گیری می رس�اند ک�ه نمایش و خط 
دهی س�ودجویانۀ  ب�دن زنان، و به�ره برداری 
از پیش�فرض ه�ای "زیبای�ی زنان�ه"، در هیچ 
زمان�ی  همچون زمان حال، در همه جا حضور 
نداش�ته اند و همه گیر نبوده اند. به عالوه 
اینکه ام�روزه  این موض�وع به نوعی 
"مقبولی�ت عموم�ی" نی�ز پی�دا کرده 

است.
 دس�تورات و رفتار هایی که گمان می 
رفت ب�ه گذش�ته ای دور تعلق دارند، 
امروزه  بیش�تر از هر زمانی ،  به کمک 
پش�تیبانی اس�تراتژیک  ق�وی ب�ازاِر 
سفس�طه گر، در حال رش�د و توسعه 
هس�تند. نبای�د ب�ی  تف�اوت از کن�ار 
الغرِی  س�تایش  چون،  موضوعاتی 
افراطی، افراط در "سکسی کردن" و 
عادی سازی آن ، و تجلیل از "جراحی 
زیبای�ی" توس�ط رس�انه های مختلف در 

جوامع به اصطالح 
مدرن گذشت. 

البت�ه موارد دیگری نیز چ�ون، بهره برداری 
از دخت�ران ب�ه عن�وان "تکه گوش�تی برای 
عکاسی" را نیزمی بایست به لیست عواملی 
ک�ه از طریق آن، بدن تبدی�ل به کاالیی برای 

سودجویی عده ای می شود اضافه کرد.
اگر کمی  دقت کنیم، م�ی بینیم که تمام کد های 
پوشش�ی، ژس�تها، تصاویر و رفتار های بر آمده از 
پورنوگراف�ی، ب�ه صورتی  نرم و نامحس�وس، در 

حال اش�غال فض�ای جامعه هس�تند. برای مث�ال، همان 
ژس�تهایی ک�ه در ابت�دا در پورنوگراف�ی )به معن�ای کاماًل 
کاالیی آن( اس�تفاده می ش�د، ام�روزه در مجالت لباس 
)مخصوص�ن لباس زی�ر(، ویديوکلیپها و… اس�تفاده می 

شوند.
م�ی توان تأثیر این ن�وع تصاویر ک�ه از طریق تبلیغات، 

س�ینما و مجالت در حال گس�ترش هس�تند را، در 
نوع ن�گاه و فکر و درک  افراد جامه پیگیری کرد. 
در دنیای امروز، مانند ماهی   که نسبت به آبی  که 

در آن  ش�ناور است نا آگاه است، ما مسخ تصاویر و 
نمایشهایشان  شده ایم. تنفسشان می کنیم، 

در آن  ش�ناوریم، به آن  ع�ادت کرده 
ای�م و برایش تربیت ش�ده ایم. مانند 

مغزی که شستش�و داده ش�ده است. 
این شستشوی مغزی از سنین بسیار 

پایی�ن آغ�از می ش�ود و ش�اید دیگر 
وقت آن رس�یده باش�د تا شروع به 

چاره اندیشی  کنیم.
جامع�ه،  در  زیبای�ی  مدله�ای 

و  خواننده ه�ا  مانکنه�ا، 
بازیگران هس�تند که توس�ط 

عن�وان  ب�ه  رس�انه ها، 
ایده آله�ای زیبایی زنانه، 

عموم�ًا توس�ط جوانان�ی  
شوند:  می  مجس�م  نحیف 

دختران جوان�ی  که هنوز فرمه�ای باریک 
کودکانه ای را می نمایانند. 

این تصاویر و نمایش�ها، مدل غیر واقعی  را 
از انسان س�اخته اند که ارزش�گذاری بدن 
را بیش�تر و بیشتر به سمت "بدنی الغر" می 
برد. امروزه و در عصر کامپیوتر، سازندگان 

این تصاویر، ابزار و نرم افزارهایی را برای 
دس�تکاری تولی�دات خود در دس�ترس 

دارند که کار را برای آنها آسان و آسانتر 

می کن�د. مجله ه�ای زنان�ه و تبلیغات،پ�ر از تصاویر زنان 
مج�ازی با پا های کش�یده و کمری باریک ش�ده اند. فقط 
برای اشاره به یکی  از صد ها نمونۀ این رسواییها، می توان 
از شرکت "H&M" نام برد. مسئوالن تبلیغات این شرکت، 
عک�س صورته�ای واقع�ی  را ب�ر روی تصاوی�ر مج�ازی 
ساخته شد توس�ط نرم افزارهای کامپیوتری قرار دادند. 
این ت�الش مذبوحان�ه به خوب�ی مق�ررات زیبایی 
ش�ناختی ِ گزاِف تحمیل شده بر بدن را می نمایاند. 
این مقررات زیبایی آنقدر "دس�ت باال" گرفته ش�ده 
اند که تبلیغ گران این ش�رکت نتوانستند برای تبلیغ 
محص�والت خود، اش�خاصی حقیق�ی  بیابند 
ک�ه پاس�خگوی  ای�ن ضوابِط "کم�ال" ) 
درب�دن و ص�ورت( باش�ند تا ش�رکت 
بتواند بیکینی های خود را ) که تصویر 
"زیباتر" و "کمال یافته تر" ی از انس�ان 
نمای�ش می دهن�د( بهتر بفروش�د. 
ش�کمهای صاف، یک شکل و به 
ش�دت غیر طبیع�ی ِ مانکن ها در 
بر  گواهی  تبلیغاتی  عکس�های 

این مدعاست. 
س�وئدی  س�ایت 
»aftonbladet« افش�اگر 

این واقعیت بود. 
صنع�ت م�د، تا ب�ه کجا 
ب�رای  را  م�ا  می خواه�د 
ف�روش بیش�تر، از طری�ق آرمانه�ای زیبایی 
غیرواقع�ی ، به دنب�ال خود بکش�اند؟ ما تا به 
کجا حاضر به ادامه دادن این تابعیت هستیم؟

این ترویج قدرتمند الغری، زنان و دختران را 
به سمت تالشی بی  وقفه برای داشتن "بدنی 
کامل" می کش�اند. آمار دقیقی  در این موارد در 
ایران در دسترس نیست، ولی  برای مثال آنچه 
در آمار ه�ای مربوط ب�ه کانادا م�ی بینیم این 
اس�ت که شصت در صد زنان، میل به الغر 

یکی از نشانه هایی که در تصاویر ارائه 
شده در رسانه های جمعی مختلف 
)تلویزیون، روزنامه ها، اینترنت و 

…( برای جوامع مدرن و پیشرفته 
و یا جوامع در حال مدرنیزاسیون 

در نظر گرفته شده است، ورود 
این جوامع به دنیای مد است. 

نزدیکترین مثال برای این مدعا 
را می توان در تصاویر ارائه شده 

از" ایران در حال گشایش به 
سمت جهان مدرن"  )چه در دوره 

مدرنیزاسیون قبل از انقالب و چه 
در شکل جدیدتر و بعد از انقالب( 

دید.
اما به راستی در پشت این دنیای 
"زیبا" و "زیبایی دوست" چیست؟
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ش�دن دارند که از این می�ا  ن قریب به نیم�ی از آنها از وزن 
مناسبی ) از لحاظ سالمتی( بر خوردارند.

بمباران تصویری هر روزه  و برخورد با "ایده آلهای زیبایی" 
مجازی، باعث می ش�ود تا انس�ان ها به مرور از بدن خود 

ب�ه  می�ل  و  ش�وند  ناراض�ی  
الغ�ری )و ی�ا ورزیده ش�دن 
ب�رای مرده�ا(  پی�دا کنن�د. 
به  نگاه  نوع  این  َسمپُتم های 
بدن را خیل�ی  زود و از همان 
دوران مدرسه می توان دید. 
ب�ا  انطب�اق  ای�ن  مقاب�ل  در 
"ُنرم های زیبایی" و مد، آنچه 
نصی�ب انس�ان م�ی ش�ود، 
مصرف  از  ناش�ی   بیماریهای 
از  کنن�ده،  الغ�ر  داروه�ای 
دست دادن اعتماد به  نفس، 
) بی   بیماریهای تغذیه  تنش، 
همراه  پرخوری  یا  اش�تهایی 
و   )... و  ش�رم  احس�اس  ب�ا 
و  مع�ده  جراح�ی  خط�رات 
لیپوساکشن و بال هایی از این 

دست است.
 در مورد آنچه نصیب دالالن 
زیبایی و مد می شود، و اینکه 
چرا اکثر حکوم�ت های دنیا 
)خصوصًا در کش�ورهای پیش�رفته و با وجود آگاهی از این 
مشکالت، نه تنها کمکی به حل آن نمی کنند که برعکس 
ب�ه ُطُرق مختلف، ای�ن صنعت را حمایت و پش�تیبانی می 
کنند می توان و باید در فرصتی مناس�بتر به تفصیل سخن 

گفت.
اما گاهی  فقط از طریق درام و قصه های غمناک اس�ت که 
به نوع�ی از برخورد آگاهانه با واقعیت نزدیک می ش�ویم. 
ای�ن س�ی  جوان�ی  ک�ه در تصویرضمیم�ه می بینی�د، بین 
س�ال های ۲۰۰۱ تا به امروز بر اثر اختالل در غذا خوردن، 
مصرف زیاد مواد مخدر و یا خودکشی جان خود را از دست 

داده اند.
این مرگها خصیصه های مشترکی دارند: همه این افراد در 
سّن جوانی  و بر اثر نوعی از "خود تخریبی " فوت کرده اند. 

و دیگر اینکه، همه این افراد مانکن بوده اند.
بعضی از آنه�ا معروفتر از آن  بوده اند که رس�انه ها  بتوانند 
ناپدید شدنش�ان را پنه�ان کنند، و در بعض�ی موارد دیگر، 
این خانواده هایش�ان بودند که علت مرگشان را رسانه ای 
کردن�د. اما چه تعداد از این نوع مرگهای تراژیک مانکن ها 

در خفا می گذرد؟

Natasha Duncan، آمری�کا، ۲00۱، ۲۱ س�اله،   .۱

خود کشی.

Elisa Bridges، آمریکا، ۲00۲، ۲۸ س�اله، زیاده   .۲

روی در مصرف موادمخدر.

س�اله،   ۲5  ،۲004 Nafisa Joseph،هن�د،   .3

خودکشی.

س�اله،   ۲5  ،۲004 آمری�کا،   ،Brian Bianchini  .4

خودکشی.

Luisel Ramos، اروگوئ�ه، ۲006، بیس�ت و دو   .5

ساله، مرگ  بر اثر کم اشتهایی.

Kuljeet Randhawa، هند، ۲006، س�ی ساله،   .6

خودکشی.  

Ana Carolina Reston، برزیل، ۲006، بیست و   .7

یک ساله ،   مرگ بر اثر کم اشتهایی.

Katy French، ایرلند ۲007، بیست و چهار ساله   .۸

، زیاده روی در مصرف دارو.

Eliana Ramos، اروگوئه،، ۲007، هجده ساله،   .۹

مرگ بر اثر کم اشتهایی.

Randy Johnston ایاالت متحده، ۲007، بیست   .۱0

ساله، زیاده روی در مصرف دارو.

Hayley Marie Kohle، کانادا، ۲00۸، بیس�ت و   .۱۱

شش ساله، خودکشی.

 ،۲00۸  ، قزاقس�تان   ،Ruslana Korshunova  .۱۲

بیست ساله، خودکشی.

Erin Spanevello، کان�ادا، ۲00۸، بیس�ت و یک   .۱3

ساله، زیاده روی در مصرف دارو.

Lucy Gordon، انگلیس، ۲00۹، بیست و هشت   .۱4

ساله، خودکشی.

Daul Kim، ک�رۀ جنوبی، ۲00۹، بیس�ت س�اله،   .۱5

خودکشی.

Woo Seung-yeon، کرۀ جنوبی، ۲00۹، بیست   .۱6

و پنج ساله، خودکشی.

Tiffany Simelane، س�وئیس، ۲00۹، بیست و   .۱7

یک ساله، خودکشی.

Viveka Babajee، ای�ل موریس، ۲0۱0، س�ی و   .۱۸

هفت ساله، خودکشی.

Isabelle Caro، فرانسه، ۲0۱0، بیست و هشت   .۱۹

ساله، مرگ بر اثر کم اشتهایی.

Filip Kapisoda، مونته نگرو، ۲0۱0، بیست و دو   .۲0

ساله، خودکشی.

Lina Marulanda، کلمبی�ا، ۲0۱0، بیس�ت و ن�ه   .۲۱

ساله، خودکشی.

Tom Nicon، فرانسه، ۲0۱0، بیست و دو ساله،   .۲۲

خودکشی.

Ambrose Olsen، ایاالت متحده امریکا، ۲0۱0،   .۲3

بیست و چهار ساله، خودکشی.

۲0۱۱، س�ی و ش�ش  برزی�ل،   ،Cibele Dorsa  .۲4

ساله، خودکشی.

ش�انزده   ،۲0۱۱ انگلس�تان،   ،Gabby Joseph  .۲5

ساله، خودکشی.

Yu-ri Kim، ک�رۀ جنوب�ی، ۲0۱۱، بیس�ت و دو   .۲6

ساله، خودکشی.

Miyu Uehara، ژاپ�ن، ۲0۱۱، بیس�ت و چه�ار   .۲7

ساله، خودکشی.

Jeniffer Viturino، برزیل، ۲0۱۱، هفده س�اله،   .۲۸

خودکشی.

آلم�ان ، ۲0۱۲، س�ی و دو   ،Claudia Boerner  .۲۹

ساله، خودکشی.

ن�وزده   ،۲0۱۲ انگلس�تان،   ،Brittany Wallace  .30

ساله، مرگ بر اثر کم اشتهایی

اگر کمی  دقت کنیم، می بینیم که تمام 
کد های پوششی، ژستها، تصاویر و 
رفتار های بر آمده از پورنوگرافی، به 

صورتی  نرم و نامحسوس، در حال اشغال 
فضای جامعه هستند. برای مثال، همان 

ژستهایی که در ابتدا در پورنوگرافی 
استفاده می شد، امروزه در مجالت لباس، 

ویديوکلیپها و… استفاده می شوند
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»تسبیح شبانان بر مسیح نوزاد« است. داستان این رویداد 
با اینکه ب�ه اندازٔه لنگٔه دیگرش، یعنی »هدیه آوردن س�ه 
پادشاه مجوس برای مس�یح« جنجالی و معروف نیست، 
به خصوص برای هنرمندان پروتستانیست و رفورمیست، 

به خاطر جنبه  ایدئولوژیکش، از آن مهمتر است. 
ماجرا به روایت انجیل لوقا از این قرار اس�ت که: »در آن 
نواحی شبانان در صحرا به سر می بردند و در شب پاسبانی 
گله ه�ای خوی�ش می کردن�د... ن�اگاه فرش�تٔه خداوند بر 

لنگٔه اول: تس�بیح خوانی شبانان بر مسیح نوزاد 
 Hugo van der Goes هوگو فان در گوس -

)تصویر شماره یک(
حسن تصادف باعث شده، یکی از لنگه کفش های مورد 
نظر ما، در اطراف مس�یح تازه زاد پیدا بش�ود. این نقاش�ی 
را هوگو ف�ان در گوس، نقاش هلن�دی، در نیمٔه دوم قرن 

پانزدهم، برای مهراب سه لتِی پورتی ناری کشیده است. 
یکی از نقش مایه های پربس�امد تصویرگری مس�یحی، 

تصویر شماره یک

ایشان نازل شد... ایشان را گفت مترسید 
زیرا اینک بش�ارت خوشی عظیم به شما 
می ده�م... امروز برای ش�ما در ش�هر 
داوود نج�ات دهنده که مس�یح خداوند 
باش�د متولد ش�د... چون فرش�تگان از 
نزد ایش�ان به آس�مان رفتند ش�بانان به 
یکدیگر گفتند االن ب�ه بیت لحم رویم و 
این چیزی را که واقع ش�ده و خداوند آن 
را اعالم نموده است ببینیم.« )لوقا باب 

دوم آیه شانزدهم(
طبق  داس�تان،  این  ایدئولوژیک  پی�ام 
تفس�یر چپه�ای   هم�ان روزگار، به طور 
خالصه، این بود که زحمتکشان پیش از 
فرمانروایان پیغام رس�تگاری را شنیدند. 
ای�ن مالحظ�ه ق�رار گرفتن تصوی�ر این 
روی�داد در لتٔه وس�ط مح�راب را توجیه 
می کند. ام�ا وجود لنگه کفش درگوش�ٔه 

تصویر را نه. 

لنگٔه دوم: ازدواج آرنولفینی- یان 
 Jan van Eyck فان آیک

 )تصویر شماره دو(
ش�هرت این نقاش�ی فان آیک از جمله 
مرهون آینٔه محدبی اس�ت که پشت سر 
زوج آرنولفین�ی نقاش�ی ش�ده و تصوی�ر 
حاض�ران در ات�اق را از زاوی�ٔه مخال�ف 
بازتاب داده اس�ت. فان آیک هم هلندی اس�ت و در نیمٔه 
قرن پانزدهم زیس�ته. او چنان در بازنمایی بی کم وکاس�ت 
جزئیات دق�ت می کند، که بینندٔه غیر متخصص گمان هم 
نمی کند، جای جاِی این تصویر ظاهرا ناتورالیس�تی شبکٔه 

پیچیده ای از سمبلها چیده شده باشد. 
در گوش�ه  س�مت راس�ت جلوی تصویر یک جفت کفش 
جفت نش�ده افتاده که ش�لختگی طبیعی و س�رزنده ای به 
ات�اق داده )ضم�ن اینکه اگر نقاش�ی را از نزدی�ک ببینید، 

یک جف�ت دمپایی قرمز هم بین عروس و داماد در انتهای 
صحنه کشف خواهید  کرد.(

گره گش�ایی از این رمز دشوار نیس�ت. در تمام نقاشیها و 
موزائیکهایی ک�ه تجلی خدا بر موس�ی در قالب بوتٔه آتش 
را نش�ان می دهند، موس�ی را پابرهنه، یا درحال درآوردن 
کفشهایش می بینیم. بنیاد این سنت تصویری بازمی گردد 
ب�ه فرمان خدا به موس�ی )کتاب دوم خروج باب س�وم آیٔه 
پنجم( که از او خواس�ت کفش�هایش در از پا دربیاورد، چرا 
که در س�رزمین مقدس ایستاده اس�ت. همین مضمون در 
قرآن )س�وره طه، آیه دوازده( بیان می شود: َفاْخَلْع َنْعَلْیَک 

ِس ُطًوى.  َک ِباْلَواِد اْلُمَقَدّ ِإَنّ
فان آیک با نشان دادن کفشهای از پا درآورده، می خواهد 
بر فض�ای روحانی و تق�دس رویداد عقد پیمان زناش�ویی 
تاکید کند. این کش�ف لنگه کفش گوش�ٔه نقاش�ی »تسبیح 

خوانی شبانان در مسیح نوزاد« را تفسیر می کند. 

لنگٔه س�وم: یک جفت کفش- ونس�ان ون گوگ
 Vincent van Gogh

 )تصویر شماره سه(
در فاصل�ه س�الهای ۱۸۸۶ ت�ا ۱۸۸۸ ون گ�وگ، نقاش 
هلندی، در پاریس اقامت داش�ت. او ط�ی این مدت یک 
بغل نقاشی در قالب طبیعت بی جان کشید. یک مجموعه 
از این طبیعت بی جانها کفشهای خراب و کهنه بودند؛ این 

»یک جفت کفش« یکی از آنهاست. 
ون گوگ این کفش�ها را در یک دس�ت دوم فروشی خرید 
)بعضی ها نوش�ته اند که خودش هم یکبار آنها را پوش�ید، 

حسن تصادف باعث شده، یکی از لنگه 
کفش های مورد نظر ما، در اطراف مسیح 

تازه زاد پیدا بشود. این نقاشی را هوگو 
فان در گوس، نفاش هلندی، در نیمه ی 
دوم قرن پانزدهم، برای مهراب سه لتِی 

پورتی ناری کشیده است
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نگاهش�ان  فقط  نوش�ته اند  بعض�ی 
نمی دانس�ت  قطعا  ون گ�وگ  کرد(. 
که این کفش�ها چه ارزش فلسفی ای 
دارن�د. ای�ن را بعدا هایدگ�ر فهمید. 
هایدگ�ر Martin Heideger در س�ال 
۱۹۳۵ این کفشها را موضوع درسی 
دانش�گاه  در  هن�ر  فلس�فٔه  درب�ارٔه 
درس�ها  ای�ن  داد.  ق�رار  فرایب�ورگ 
در س�ال ۱۹۵۰ در کتاب�ی ب�ا عنوان 
»آغ�ازگاه کار هنری« چاپ ش�دند. 
آتش�ی که با چاپ این کتاب روش�ن 
شد، هنوز در دانشکده های فلسفه و 

موزه های هنر می سوزد. 
هایدگ�ر توضی�ح نمی ده�د از کجا 
هس�تند،  زنانه  کفش�ها  این  فهمیده 
در عوض توضی�ح می دهد: »کفش 
در کار به ن�ور وجودش قیام می یابد. 
وجوِد این موجود به پایندگی نمایش 
خود می رس�د. ل�ذا ذاِت هنر عبارت 
است از: خود-را-در-کار-نشاندِن 
حقیقت.« )سرآغاز کار هنر، مارتین 
هایدگر، ترجمه پرویز ضیاء شهابی، 

نشر هرمس ۱۳۸۲(. 
 Meyer Schapiro ش�اپیرو  مای�ر 
منتقد هنر اهل لیتوانی، که به آمریکا 
مهاجرت کرده بود، درس�ال ۱۹۶۸ 
نوش�ت که هایدگ�ر اصال چی�زی از 
ای�ن کفش�ها نفهمی�ده؛ چ�ون این 
کفش�ها اوال مردانه ان�د، ثانیا متعلق  
هس�تند.  شهرنش�ین  آدم  ی�ک  ب�ه 
ش�اپیرو معتقد اس�ت که این کفشها 
به چشم ون گوگ تصویر خودش در 

غربت نشینی پاریس هستند. 
 Jacques Derrida دری�دا  ژاک 

تصویر شماره دو

تصویر شماره سه

ساختارش�کن  فیلس�وف 
فرانسوی می گوید که هایدگر 
و ش�اپیرو ه�ر ک�دام خ�ود را 
ون گ�وگ  نقاش�ی  آین�ٔه  در 
تام�الت  هایدگ�ر  دیده ان�د. 
طبیع�ت  درب�ارٔه  رمانیت�ک 
دل آزردگیه�ای  ش�اپیرو  و 
مهاجرت را در اث�ر ون گوگ 
فرافکنی کرده اس�ت. جالبتر 
اینکه دریدا کشف می کند که 
اصال  کف�ش«  جف�ت  »یک 
جف�ت نیس�تند. ه�ر دولنگه 

متعلق به پای چپ هستند. 
حاال حق داریم روش دریدا 

را علی�ه خودش به کار ببندیم و با ش�یؤه فرویدی فکر کنیم 
اگ�ر ریگی به کف�ش خود دریدا نب�ود، ه�ر دو لنگه را چپ 

نمی دید. 
البد می دانید ادیپوس یعنی کج پا! 

لنگٔه چهارم: سوغاتی هلند
)تصویر شماره چهار(

توریستها اگر می شد آس�یابهای بادی را از جا می کندند؛ 
چون نمی ش�ود کفش�های چوبی از هلند یادگار می آورند. 
کفش�های چوب�ی در مناط�ق مختل�ف آلمان، س�وئیس، 
دانمارک، هلند و فرانس�ه اس�امی متفاوتی دارد. در هلند 
نامش�ان کلومپن اس�ت. کلومپن یکی از نمادهای کش�ور 
هلند اس�ت. جالب این که در فرانس�ه به کفش�های چوبی 
می گوین�د س�ابوت Sabot ای�ن کلمه ریش�ٔه لغت س�ابوتاژ 
Sabotage یعنی خرابکاری اس�ت. این کفشها در فرانسه 

نماد خرابکاری هستند. 
آی�ا ای�ن فقط یک تصادف اس�ت که نقاش�ان هم�ٔه لنگه 

کشفهای ما هلندی بودند؟ 
  لنگٔه پنجم: جوراب قرمز

نخس�تین هیئ�ت فرس�تادگان دول�ت هلند به ای�ران در 

نیمٔه قرن ش�انزدهم میالدی به قزوین آمدن�د تا در بارگاه 
ش�اه طهماس�ب ش�رف حضور پیدا کنند. تا آن زمان هنوز 
تش�ریفات مش�خصی در زمینٔه آئین باریابی به حضور شاه 
برای س�فرای خارجی تدوین نش�ده بود. عجیب نیس�ت 
که بارس�االر از فرس�تادگان هلندی خواس�ت کفششان را 
از پ�ا درآورند. این فرس�تادگان اتفاقا، یا ش�اید بنا به مد آن 
عه�د، جوراب هایی قرمز به پا داش�تند. از آن پس تا اواخر 
سلطنت فتحعلیشاه رسم بر این بود که فرستادگان سیاسی 
خارجی پی�ش از ورود به تاالر باریابی و تقدیم اس�توارنامه 
چکمه و جورابهایش�ان را درآورند. جوراب�ی قرمز رنگ با 
زانوبند بپوش�ند و روی آن کفش�ی س�بزرنگ و پاشنه بلند 
به پا کنند )ظلم جه�ل و برزخیان زمین، محمد قائد، طرح 
نو ۱۳۸۹(. می ش�ود تص�ور کرد که این ش�مایل مضحک 
چه ق�در بر س�فرای خارجه گران آمده که روس ها در س�ال 
۱۸۲۸ در ضمای�م عهدنامٔه ترکمانچای ماده ای گنجاندند 

که حکم کفش سبز و جوراب قرمز را منسوخ کند. 
بازی روزگار این بود که اولین کس�انی که قربانی سیاست 
کفش س�تیزی در دربار ایران می ش�وند هلندی ها باشند. 
شاید هم تحقیری که شاه طهماسب در حقشان روا داشت 
پیشاپیش طلس�م شکست  اس�تعمار هلند در جزیرٔه خارگ 

شده بود.

تصویر شماره چهار
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راسته پاچنار بازار تهران را که رد کنید به راسته کیلویی ها می رسید 
اینجا جایی است که مارک برندهای معروف لباس تولید می شود و بر 

روی تولیدات ایرانی دوخته می شود. گزارشی را در این باره ببینید.

http://www.youtube.com/watch?v=PsV8meKwfnU
http://www.youtube.com/watch?v=pwVUYQMOvPo


دثار به معنای روپوش  و یا لباس�ی که روی لباس های دیگر می پوش�ند است.دثار در اسفند 
۹۳ اولین مجموعه خود را درگالری بنفش�ه به نمایش گذاشت.س�ارا جعفریه متولد ۱۳۷۲ 
دانش�جو گرافیک در تهران طراح لباس های دثار اس�ت.دثار س�عی کرده نوعی متفاوت به 

روپوش خانوم ها داشته باشد. مشخصه اصلی لباس ها رنگ های متفاوت آن هاست.
هنرمندانی چون فاطمه معتمد آریا، شقایق فراهانی، گوهر خیراندیش، رخشان بنی اعتماد 

در مراسم و جشنواره ها لباس های دثار را بر تن کرده اند.
دثار تا کنون ۴ نمایشگاه برگزار کرده و سعی دارد در هر فصل یک مجموعه ارایه دهد.

در کنار روپوش ،الین تی ش�رت دثار هم فعالیت می کند که طراحی آن را سینا جعفریه برادر 
سارا بر عهده دارد.

عکس ها از: سینا جعفریه
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 ت�ا جایی که یادم اس�ت کس�ی را ندی�ده ام که از ش�نیدن 
صدای ضبط ش�دۀ خودش راضی باش�د. هرچند آن صدا 
عین صدای خودمان اس�ت ولی نمی دان�م چرا قبول این 
حقیقت تا این اندازه برایمان دشوار می شود. شاید یکی از 
دالیلش خارج شدن از محدودۀ عادتهایمان باشد. در واقع 
اتفاقی ک�ه می افتد با اتفاقی که به آن ع�ادت داریم تفاوت 
دارد. بار اولی که صدایم را ش�نیدم آنقدر ش�وکه ش�دم که 
اصال نمی خواس�تم باور کنم. حاضر بودم هر چیزی را، از 
کیفیت و خرابی ضبط صوت گرفته تا سرماخوردگی خودم 
بهان�ه کنم که فقط آن صدا، صدای من نباش�د؛ ولی بود. 
و از آن بد ت�ر اینکه، این اتفاق عالوه بر ص�دا در فیلم و در 
عکس هم می افتد، در فیلم خیلی بیشتر و در عکس کمتر؛ 
و تقریب�ا بدون اس�تثنا آدم�ی را می بینم که هی�چ ربطی به 
خودم ندارد و متاس�فانه در بیشتر موارد از آن آدم که خودم 

باشم متنفرم. 
پان�زده س�ال پیش، ب�رای اولین بار، وقتی س�ال س�وم 
دانش�گاه ب�ودم و دیگ�ر کامال می دانس�تم که چط�ور باید 
یک عک�س را چاپ کرد تصمیم گرفت�م یک عکس بزرگ 
از خودم داش�ته باش�م. عکس�ی کامال برهن�ه و دقیقن به 
ان�دازۀ خودم، عکس�ی که روبه رویش بایس�تم و درس�ت 
هم قدش باش�م. برای خودم کامال مش�خص بود که چرا 
ای�ن کار را می کن�م ام�ا اینکه فای�ده ای هم داش�ت یا نه، 
واقعا نمی دانم. ش�اید یک جور مبارزه ب�ا آن تنفر بود. و یا 
شکس�تن و یا برعکس، فرار از آن خوِد نا ش�ناس. خودی 
که دائ�م به آرزو هایمان نزدیکش می کنیم و یکدفعه با یک 
تلنگر کوچک، چیزی مثل ش�نیدن آن ص�دا و یا دیدن آن 
عکس، ف�رو می ریزد. اما در آن زم�ان واقعا فکر می کردم 

دیدن عکس�ی به آن بزرگی همه چیز را به سامان می کند. 
حتم داشتم تصوراتم را با واقعیت منطبق و از بین رفتن آن 
ایده آل را قابل قبولتر خواهد کرد. انتظار زیادی نداش�تم. 
چیزی به جز پذیرفتن خودم نمی خواس�تم. قبول تن، تنی 
برهنه. پذی�رش اینکه این تن، ماِل من اس�ت و من آن را 
در طبیعیترین حالتش، که برهنه بودن است، باید بپذیرم. 

ولی دیدن آن عکس کار راحتی نبود. 
برای رس�یدن به آن چند مشکل اساس�ی داشتم، هم در 
عکس�برداری و هم در چ�اپ آن. اول اینک�ه هزینۀ تهیۀ 
کاغذی ب�ه آن بزرگ�ی خیلی زی�اد می ش�د. دوم اینکه در 
آن زمان کاغذ س�یاه وس�فیدی با آن ابعاد در ای�ران نبود. 
درس�تش این بود که عکس را رنگی بگی�رم و البراتواری 
پیدا کنم و کار را کال بس�پارم به آنجا. ولی در آن دوره کسی 
جرات این کار را نداش�ت. هیچ البراتواری حاضر نمی شد 
عکس برهنۀ یک نفر را در آن ابعاد چاپ کند حتی اگر طرف 
مرد می بود. عالوه بر آن خودم هم از این کار می ترسیدم. 
هم به خاط�ر داش�تن چنین عکس�ی و هم به خاط�ر آنکه 
دوس�ت نداش�تم کس دیگری به جز خودم آن را ببیند. در 
نتیجه باید خودم چاپش می کردم. حتی کار به جایی کشید 
که می خواس�تم عکس را تکه تکه چاپ کنم و بعد تکه ها را 

به هم بچسبانم.
 یکی از مشکالتم این بود که این کار را باید توی دانشگاه 
انجام می دادم که اصال امن نبود. و البته خیلی مشکالت 
دیگ�ر، آنقدر زی�اد که از خیرش گذش�تم. ولی همیش�ه به 
فکرش بودم. ت�ا جایی که همین چند س�ال پیش باالخره 
عملی ش�د. ام�ا یک یا دو س�ال بعد زمانی ک�ه دیگر درگیر 
این جریان نبودم اتفاق جالبی افتاد. در عکس�خانۀ شهر، 

جایی که قرار بود موزۀ عکس باشد، البه الی تعداد زیادی 
عکس و نگاتیوهای شیش�ه ای که بیش�تر مربوط به دورۀ 
قاجار و کم  وبیش اوایل دورۀ پهلوی بود به نگاتیو عجیبی 
برخ�وردم. تا جایی که ب�ه یاد دارم تاریخ�ش چیزی حدود 
اوایل دهۀ بیست بود؛ یعنی تقریبا مربوط به شصت  وپنج تا 
هفتاد سال قبل. با دیدن آن نگاتیو واقعا شوکه شده بودم، 
باورم نمی ش�د. تا وقتی که باالخره عکس چاپ ش�ده اش 
را دیدم. دو مرد حدود س�ی و پنج س�اله، برهنه روبه روی 
دوربین ایس�تاده و حالتی شبیه به عکس�های زورخانه ای 
به خود گرفته بودند. یکی از آنها با دس�ت به آلتش اش�اره 
می ک�رد. پ�رده ای که پشتش�ان آویزان بود نش�ان می داد 
که آنها ب�رای گرفتن آن عک�س به عکاس�خانه رفته اند و 
در خان�ه یا جایی خصوصی نیس�تند. هر دو ک�روات زده و 
هر کدام س�یگار روش�نی به لب داش�تند. کرواتشان بسیار 
کوتاه بود، روی یکی خالهای درشت سفید و روی دیگری 
خطه�ای مای�ل تیره. ب�ا موهایی روغ�ن زده مس�تقیم به 
دوربین نگاه می کردن�د، بی هیچ ترس و خجالتی، جدی، 
مصمم و کامال موق�ر. رعایت همین نکات طنازی عکس 

را بیشتر کرده بود. 
با دیدن عکس بی ش�ک ب�ه خنده می افت�ادی. عکس، 
عکس طنزی بود. دو نفر به ه�ر دلیلی خود را در موقعیت 
خاص�ی ق�رار داده و ب�ه بهانۀ یک ش�وخی مردان�ه بازی 
عجیبی را ش�روع کرده  بودن�د که اصال با زمانه ش�ان جور 
نبود. هرچند که این دو مرد، فعل، حرکت و برهنگیش�ان 
را در پش�ت الیۀ زیبا و ظریفی از طنز پنهان کرده و یا نادیده 
گرفت�ه بودند اما باور این نکته که هفتاد س�ال پیش کس�ی 
جرات چنین کاری را داش�ته باشد حداقل برای من سخت 
بوده و هست. اما شاید یکی از دالیلی که بعد ها عکسهای 
خ�ودم را دنبال کردم همین عکس بود. بی پرواییش�ان به 
نوع�ی تحقیرم کرده ب�ود. انگار دس�ت روی نقطه ضعفی 
گذاش�ته بودند که هر کار می کردم درست نمی شد ولی آنها 
هفتاد س�ال قبل از آن گذشته بودند. برایم ُلخت بودنشان 
عجیب ب�ود ولی ُلخ�ت شدنش�ان؛ هرچه فک�ر می کردم 
لحظه ُلخت شدنش�ان را، آن هم در یک عکاسخانه، باور 

نمی کنم.
 م�ادرم خاطره ای تعریف می کرد که تقریبا هیچ لحظه ای 
از آن را به خاط�ر نم�ی آورم. و با اینکه ای�ن خاطره را بار ها 
تک�رار می کرد هیچ وق�ت آن را در ذهنم بازس�ازی نکردم 
یا حداقل آن طور بازس�ازی نکردم که ب�اورش کنم. انگار 
که ناخ�ودآگاه می خواس�تم آن را از ذهنم پ�اک کنم. حاال 
که دقت می کن�م می بینم هی�چ چیزی به ج�ز برهنگی در 
آن خاطره نبوده که از آن این طور فرار می کردم. داس�تان 
از این قرار بود، در بچگی ش�اید وقتی س�ه س�اله بوده ام، 
جای�ی که دیده نش�وم، پش�ت پ�رده، ی�ا پش�ت در، ُلخت 
می ش�دم و بعد برهنه می دویدم توی اتاقها. و بعد از مدتی 
ان�گار نه انگار که ُلخت هس�تم به بازیه�ای معمول خودم 
می رس�یدم. ظاهرا در آن زمان این ط�ور فهمیده بودم که 
فعل برهنه ش�دن و یا رس�یدن به برهنگی اس�ت که قبیح 
اس�ت و نه خود برهنگی. اینکه چ�ه اتفاقی افتاده بوده که 
به این نتیجه رس�یده بودم هنوز هم برایم جالب اس�ت. و 
عجیبتر اینکه هنوز هم برهنه ش�دن به ه�ر دلیلی برایم با 

حسی شبیه گناه همراه است. 
س�ال هشتادوس�ه ی�ا چه�ار یکب�ار دیگ�ر مجب�ور بودم 
برهنه شدن را تجربه کنم. دورۀ کوتاهی در سکوت عجیب 
و غریب�ی زندگی کردیم. درس�ت بعد از زمان�ی که تصمیم 
گرفت�م دیگر کار خبری نکنم. از ش�لوغی، به  همریختگی 
و بگی�ر و ببنده�ای آن زمان تهران یک دفع�ه وارد خانه یا 
بهتر بگویم کلبۀ کوچکی شدیم که در کنار شهر کوچکی در 
سوئد قرار داش�ت. یک هفته ای از ورودمان گذشته بود و 
از   همان اول بی دلیل به هبوط فکر می کردم. شروع کردم 
ب�ه طراحی این موضوع. مجموعه عکس�ی می خواس�تم 
از هبوط دوبارۀ انس�ان ول�ی در امروز، ن�ه در بدو خلقت. 
تصمیم ای�ن بود ول�ی هیچوقت عملی نش�د. هبوط، آن 
ه�م با یک ش�لوار ش�ش جی�ب ارتش�ی و تی ش�رت قرمز 
احمقانه بود. باید برهنه می ش�دم که نش�دم. حاضر شدم 
کل مجموع�ه را ع�وض کن�م، نگاهم را تغیی�ر بدهم ولی 
برهنه نش�وم. بعد ها   همان مجموعه با اس�م یک حس�اب 
س�ر انگش�تی بیرون آمد. انتخاب این اس�م برایم دو وجه 
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داشت، یک بخش�ش کامال به خود عکس�ها بر می گشت 
ولی بخش دیگرش کامال

 شخصی و یادآور برهنگی بود. اما بار آخر همه چیز تحت 
کنترل خودم بود. هیچ مشکلی ممکن نبود پیش بیاید. در 
ورودی را قفل کردم. همۀ پرده ها را کش�یدم و برای اینکه 
به خودم بقبوالن�م در جای بزرگی هس�تم، دِر همۀ اتاقها 
را باز گذاش�تم. هنوز نمی دانس�تم که مشکل برهنگیست 
و یا شکس�تن آن تصورات و یا کال چیزیست که فقط در آن 
وضعی�ت خودش را نش�ان می دهد. حتی برهنه ش�دن در 
خانه ای که تمام پرده هایش کشیده شده بود و هیچ خطری 
برای�م نداش�ت باز هم اضط�راب آور بود. در ی�ک خانۀ دو 
طبقۀ خال�ی بودم که می توانس�تم با خیال راح�ت اتاق به 
اتاق و مهمتر از همه بی ه�دف برای خودم بچرخم. آنقدر 
عریان بودن برایم مهم ش�ده بود ک�ه کارهای دیگر را فقط 
به خاطر آن انجام می دادم. راه می رفتم فقط به خاطر آنکه 
ببینم راه رفتنم چه تغییری می کند. به آشپزخانه می رفتم، 
در یخچ�ال را باز می کردم، آب می خ�وردم و با تمام وجود 
سرما را احساس می کردم. بیخیال روی مبل می نشستم، 
ل�م م�ی دادم، حالت�م را عوض می ک�ردم. می ایس�تادم و 
دوباره می نشس�تم. و این حرکات را بار ها تکرار می کردم. 
تم�ام حرکت های�م چیز دیگری ش�ده ب�ود. هیچک�دام از 
آنها حال�ت عادی خودش را نداش�ت. انگار به تمامش�ان 
کمی ت�رس و کمی ادای بیخیالی اضافه ش�ده بود. نوعی 
مصنوع�ی ب�ودن در همه ش�ان می دیدم که هر چه س�عی 
می ک�ردم از بین نمی رفت. نه از ترس چیزی کم می ش�د و 

نه می توانستم بیخیالی را طبیعی بازی کنم.
 در ی�ک دوگانگی عجیب با خودم کلنجار می رفتم و تمام 
تالش�م این بود که فقط خودم باش�م، ب�ه وضعیتم عادت 
کنم و ش�روع کنم به عکاس�ی. ولی این اتف�اق نمی افتاد، 
ی�ا حداقل خیلی دیر افتاد. اما باالخره بعد از گذش�ت زمان 
نسبتا زیادی کار را ش�روع کردم. دوربین دیجیتالم را روی 
سه پایه کار گذاشتم و روبه رویش ایستادم. شاید تنها حسی 
ک�ه از آن لحظ�ه در ذهنم مان�ده   همان ترس باش�د. ولی 
نمی دانم که این حس بیش�تر به خاطر حضور دوربین بود و 

یا برهنه بودنم. یا احتماال ه�ر دو آنها. ترجیح می دادم که 
در نوری طبیع�ی خودم را ببینم، نوری یکدس�ت و مالیم 
که یکنواخت در س�طح عکس پخش ش�ده باشد. این نور 
با   همان کش�یدن پرده ها آماده ش�ده بود و احتیاجی به نور 
مصنوعی نداش�تم. ق�اب را جوری بس�تم که تم�ام بدنم 
دیده ش�ود. یک نوع عکاس�ی س�اده و مس�تقیم که درش 
هیچ قرتی ب�ازی ای ندارد، و حاصلش عکس�ی اس�ت که 
اس�مش را گذاش�ته ام عک�س س�الم. روب�ه روی دوربین 
ایس�تادم، دس�ت هایم را کنارم آویزان نگه داشتم و به لنز 
نگاه کردم، بعد س�ه بار دیگر چرخیدم و باز عکس گرفتم، 
حاال می توانستم خودم را از هر چهار طرف ببینم. دوربین 
را کم�ی عقب تر ب�ردم و محدودۀ دی�د لنز را باز ت�ر کردم تا 
فضای بیش�تری داش�ته باش�م. در چند عک�س اول فقط 
ایس�تادم. بعد نشس�تم، روی مب�ل، روی صندلی، روی 
زمین. لم دادم، درازکشیدم. حتی در چند عکس حالتهای 
وقیحانه ای گرفتم. ولی در هیچکدام از این حالتها راحت 
نب�ودم. راحت نمی ش�دم. چه وقت�ی که از این س�وی بام 
می افتادم و چه زمانی که سعی می کردم با دست یا پا خودم 
را بپوشانم. نمی توانستم به این نکته فکر نکنم که عریانم. 
اگر به همین یک مورد غلبه می کردم مشکل حل شده بود. 
اما شکس�تن این تابوی بزرگ برایم به این راحتی ها نبود. 
هنوز خودم را با یک ش�لوار جین و ی�ک پیرهن چهارخانۀ 
آبی پش�ت دوربینی می دیدم که از آدمی عکاس�ی می کند 
ک�ه ادای بیخیالی را در م�ی آورد، ادای معمولی بودن را، 
ادای نجابت، ولنگاری، ادای حیا، بی قیدی، بی پروایی. 

و بد تر از همه ادای برهنگی را بازی می کند.
 دیدن عکس�ها اوض�اع را بد تر کرد. هم�ه را در اندازه ای 
ک�م وبیش طبیعی دی�دم. کاری که س�الها قبل تصمیمش 
را داش�تم. همه را با دس�تگاه روی دی�وار انداختم. برای 
نگاه کردنش وقت زیادی گذاشتم. با خونسردی و آرامش 
کامل. و البته در عین ناباوری و در اوج تنفر. حتی در بعضی 
از عکسها بس�یار ریز می شدم. بلند می شدم و از نزدیک به 
جزئیات توجه می کردم. هیچوقت فکر نمی کردم این قدر 
تنم خال داشته باشد. خالهایی که تا آن زمان ندیده بودم. و 

چقدر زخم، مخصوصا روی دست ها. دستهام پر از سالک 
اس�ت. لکهای�ی برای همیش�ه، ی�ادگار س�ربازی، یادگار 
جنگ. آنه�ا را بزرگ تر کردم. آن زم�ان زخمهای عمیقی 
بودن�د، زخمهایی که فرو می رفتند توی ت�ن، مثل داغ. یا 

خوشبینانه اش، انگار که خالکوبی ماه باشند روی تن. 
تقریبا در همۀ عکس�ها س�ه چیز ثابت ب�ود یکی موضوع 
اصلی که خودم بودم و فقط حالتم در عکس�ها عوض شده 
بود و یکی چهارچوب دری که خوِد در دیده نمی شد و سوم 
پرده ای که در پس زمینۀ همۀ عکس�ها ب�ا فاصله ای دور تر 
کش�یده ش�ده بود. هرچند که آنها را به نیت دیگری گرفته 
بودم و حتی حین عکاسی هم می دانستم که همه را از بین 
خواهم برد ولی عکسها، عکسهایی ساده و   همان طور که 
گفتم س�الم بودند. آنها را دوست داش�تم و نابود کردنشان 
کار بس�یار س�ختی بود. اینکه عکس�ی را داش�ته باش�ی و 
مثال به خاطر سانس�ور نتوانی نش�ان دهی یک چیز اس�ت 
و اینکه عکس�ت را با دستهای خودت نیس�ت و نابود کنی 
چی�ز دیگری. جالب اینکه اگر کس�ی مرا نمی ش�ناخت در 
همۀ عکس�ها حرکاتم را کامال طبیعی می دید اما همچنان 
آن آدم�ی ک�ه تصوی�رش کمی ه�م از م�ن بزرگ ت�ر بود، 
من نب�ودم. اگر می توانس�تم ثابت کنم و همه ب�ه این باور 
می رس�یدند که فردی که عینا ش�بیه من است من نیستم، 
به حت�م آن عکس�ها همچنان باق�ی بود. ام�ا ثابت کردن 
چنین چیز غیرمعقولی که حتی خودم هم باورش نداش�تم 

غیرممکن بود. 
حقیقت این اس�ت که آن آدم من ب�ودم، منی که واقعیت 
داش�ت. واقعیتی که نه تنها دوس�تش نداشتم بلکه شدیدا 
از او متنفر بودم. او کس�ی بود ب�رای خودش. آدمی کامال 
بیربط به م�ن و آدمی که متاس�فانه هیچ وجه اش�تراکی با 
کس�ی که باور داش�تم نداش�ت. اما زجرآور ت�ر از اینکه آن 
ایده آل�ی که برای خودمان س�اخته ایم از بین رفته اس�ت، 
ناتوانی در بازس�ازی آن اس�ت. به ظاهر جب�ری در ظاهر 
و در کردار ماس�ت ک�ه توان تغیی�ر آن را نداریم. هرچند که 
دائم در حال بازس�ازی مجازی آن فرد در ذهنمان هستیم 
ولی در   نهایت چیزی تغییر نکرده است. حاال که چند سالی 

گذشته می بینم باوری را از بین برده ام ولی به باور دیگری 
رسیده ام که آن هم واقعی نیست. 

مثل هم�ۀ بچه ه�ای عالم من ه�م عکس�ی دارم که در 
آن برهن�ه ام. ی�ک عک�س سیاه وس�فید مرب�ع، کمت�ر از 
یک س�الم بوده. عک�س را پدرم گرفت�ه. عکس کامال کج 
اس�ت. تقریبن تمام عکسهایی که پدرم در آن دوره گرفته، 
نمی دانم به چه دلیل، کج هستند. یک پستانک الستیکی 
ب�زرگ با یک تکه نخ از گردنم آویزان اس�ت ک�ه با توجه به 
ُلخت ب�ودن و البته پس�ر بودنم، خیلی خ�وب توی عکس 
نشس�ته. روی صندلی ایس�تاده ام. یک دستم را به باالی 
صندلی گرفته ام و دس�ت دیگرم آزاد اس�ت. چرخیده ام و 
ب�ه جایی بیرون از عکس نگاه می کن�م. احتماال مادرم آن 
کنار مواظبم بوده. همۀ سطح عکس تیره است بجز جایی 
که ایس�تاده ام. ظاهرا پدرم صندلی را جایی کار گذاشته که 
فقط یک باریکه نور روی پس�رش بیفتد. االن عاش�ق این 
عکس هس�تم ولی هیچوقت فرام�وش نمی کنم که چقدر 
از ب�ودن این عک�س عصبی بودم. خوب یادم اس�ت که از 
این صحن�ه، با کم�ی جابه جایی، عکس�های دیگری هم 
داش�تیم. به گمانم س�وم یا چهارم دبستان بودم که همه را 
یکی یکی از آلبوم بیرون کشیدم و پاره کردم. خوشبختانه 
ای�ن یکی به ه�ر دلیلی از زیر دس�تم دررفته اس�ت و هنوز 
هس�ت. س�ی س�الی از آن زمان گذش�ته ولی هنوز گاهی 
ب�ه لحظۀ پ�اره کردن آن عکس�ها فکر می کن�م، به پخش 
کردنشان توی کوچه و به بار سنگینی که با از بین بردنشان 
از روی دوش�م برداش�ته شد. چیزی ش�بیه به رهاشدن از 
جرمی ک�ه نباید اتف�اق می افت�اد. حاال راح�ت درباره اش 
صحبت می کنم، خیلی راح�ت. حتی ناراحتم که همچین 
کاری کرده ام. ناراحتم که چرا لحظه های قبل و بعد همین 
عکس را از دست داده ام. پدرم عکاس نیست ولی قدر آن 
لحظه ه�ا را خوب می دانس�ته. با دیدن آن عکس�ها خیلی 
چیز ها دستگیرم می شد ولی حاال همه را از دست داده ام. 
ام�ا چ�را االن راح�ت در م�ورد برهنگ�ی دوران کودکی�م 
ح�رف می زنم، برایم مهم نیس�ت و بی تف�اوت درباره اش 
می نویسم ولی در مورد برهنگی حاالیم درست مثل دورۀ 
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کودکی حساسم؟
 آی�ا ای�ن دور ش�دن و بوج�ود آم�دن فاصلۀ زمان�ی زیاد 
چی�زی از ماهی�ت موض�وع را ع�وض ک�رده؟ در حقیقت 
مش�کل اینجاس�ت ک�ه هن�وز این حس باقیس�ت. س�ال 
گذش�ته کامال اتفاقی چند نقاش�ی عجیب و غریب از دوره 
قاج�ار دی�دم. چن�د نقاش�ی حیرت انگیز ک�ه همخوابگی 
زن و م�ردی را در آن دوره نش�ان م�ی داد. نقاش�یهایی با   
هم�ان نقش و نگارهای دوره قاج�ار،   همان خط و خالها و 
ریزه کاری ها. ولی عجیب ای�ن بود که در هیچکدام از آنها 
هیچ نش�انی از برهنگی دیده نمی ش�د و فقط از حالتش�ان 
و ف�رم ایستادنش�ان می فهمیدی ک�ه با هم هس�تند. زن 
و مردی کامال پوش�یده، با لباس�ی بس�یار زیبا، لباس�ی که 
بیش�تر برای ورود به دربار مناسب بود. از یک سو خنده دار 
به نظر می رس�ید و از یک س�و دردآور. اما مس�ئله این بود 
که نقاش ب�ا وجود آنکه وارد حیطه ممنوعه ای ش�ده بود، 
حیط�ه ای که ورود ب�ه آن به ظاه�ر بس�یار دور از ذهنتر از 
برهنگی می آید ولی تابو برهنگی را نتوانسته و یا نخواسته 
ب�ود بش�کند. نمی دانم چرا دیدن این نقاش�یها م�را به یاد 
خوابهای�م انداخت. خوابهای�ی که در آنها همیش�ه با زنی 
بودم. هرچه فکر می کنم ب�ه یاد نمی آورم که حتی در یکی 
از آنها خودم را برهنه دیده باش�م. بی شک خودم را برهنه 
ف�رض می کردم ولی چرا نمی دی�دم، آن هم در خواب، در 
رویا. مگر چه چیز وحش�تناکی در این برهنگی هس�ت که 
حتی در خ�واب هم آن را پس می زنم؟ چ�را از زمانی که با 
زنها بوده ام نمی نویس�م؟ آیا نوشتن از آنها مشکلی را حل 
می کند؟ و یا آن خود تابو دیگریس�ت؟ در دورۀ س�ربازی، 
ش�اید ش�ش ماهی بعد از جنگ، یادم نیس�ت به چه دلیلی 
باید به غس�الخانۀ دزفول می رفتم. ج�ای خلوتی بود. دو 
س�نگ داش�ت که هر دو کمی فرو رفتگی داشتند. سنگها 
را روی س�کوی بلن�دی کار گذاش�ته بودند ک�ه ارتفاعش 
تقریبا همقد یک آدم بلند قد بود. شاید ارتفاع فقط به خاطر 
آن بود که ش�رمگاه جس�د را همراه یا کس�ی غیر از غسال 
نبیند. روی هر دو س�نگ، یک نفر افت�اده بود. یکی پیر و 
یکی جوان. پیرمرد هفتاد س�الی داش�ت و چندین همراه. 

غسال مش�غول او بود. کار که تمام ش�د پیرمرد را با سالم 
و صلوات بردن�د. همه که رفتند فهمی�دم جوان همراهی 
ندارد. غس�ال س�یگاری روش�ن کرد و کن�ار در ایس�تاد تا 
استراحتی کند. کمی به جنازۀ جوان نزدیک شدم، بیست 
س�الی داش�ت. درس�ت همس�ن آن زمان خودم. پش�ت 
س�نگ لباس�هایش افتاده بود. از سردوشی اش معلوم بود 
س�رباز بوده. غس�ال می گفت توی ی�ک درگیری کوچک 
از دس�ت رفته ولی هیچ جای گلول�ه ای روی بدنش ندیدم 
ی�ا حداقل یادم نیس�ت. قد بلندی نداش�ت، معمولی و کم 
و بیش الغر بود. یک دس�تش از س�نگ افتاده بود بیرون 
و ش�انه اش را کم�ی کش�یده ب�ود رو به باال. س�رش روی 
سنگ به طرف   همان دس�ت خم بود. جوری که صورتش 
را می دیدم. بدنش پیچ زیبایی خورده بود. بخش�ی از تنش 
در فرورفتگی س�نگ پنهان ش�ده بود و باز چرخیده بود رو 
به بیرون س�نگ، ج�وری که ی�ک پایش از زانو از س�نگ 
آویزان بود. درس�ت مثل مس�یح روی دس�ت مریم. فقط 
مبهوت تماشایش می کردم. صحنۀ باشکوهی بود. مرگ 
با ش�کوهی بود. آنقدر با ش�کوه که اص�ال برهنگی اش به 
چش�م نمی آمد. شاید چون خلوت بود این حس را داشتم. 
شاید چون همس�ن خودم بود یا اینکه هر دو سرباز بودیم. 
به  هرحال، به  هر دلیلی، خوش�بخت ب�ود. هیچ همراهی 
نداش�ت. هیچک�س نمی دیدش. ش�اید تنها ب�اری که از 
دیدن برهنگی کس�ی ش�رمنده نبودم هم انوقت بود. من 
از مرگ نمی ترس�م، اصال! ش�اید به خاطر اینکه در جنگ 
بوده ام، ش�اید چون جنازه زیاد دیده ام، خیلی از دوس�تانم 
کن�ارم از بین رفتن�د. به هر دلیلی، اصال مهم نیس�ت ولی 
از مرگ نمی ترس�م. با این ح�ال یک نکته همیش�ه آزارم 
می ده�د. متاس�فانه بعد از م�رگ هیچ اختی�اری از خودم 
ندارم ک�ه برهنه نباش�م. از لحظه ای که مرا می ش�ویند و 
م�ن بی اختیار آنجا افتاده ام و همه راحت و بیخیال تماش�ا 
می کنند می ترسم. نه دیگر در جوانی می میرم و نه مرگم، 
مثل آن جوان خواهد بود. شاید بشود از دست آن عکسها 
ب�ه راحتی خالص ش�د ولی از ای�ن یکی هی�چ راه فراری 

نیست. 

بارو پادکس�تی اینترنتی اس�ت که در »گ�روه امنیتی ایران« توس�ط گروهی از فعاالن 
اطالعات�ی )Info Activists( و متخصص�ان امنیت�ی ایران�ی تهیه و تولید می ش�ود. 
هدف ای�ن پادکس�ت اینترنتی مرور خبره�ای امنیت�ی و ارائه ی هش�دارهای الزم از 
زبان متخصصان امر اس�ت. این پادکس�ت به عالوه به روی دیگر امنیت یعنی حریم 
خصوصی نیز توجه ویژه ای دارد. کارشناس�ان گروه امنیتی ایران با کنجکاوی هر جه 
تمام ت�ر ناقضان حریم خصوص�ی را رصد می کنند و مخاطبان را از نقض حریمش�ان 
مطلع می کنند.بارو به صورت هفتگ�ی در تارنمای iransec.org برنامه دارد و هر ماه 
برنامه ای ویژه درباره ی امنیت دیجیتال و حریم خصوصی برای مجله ی اینترنتی تابلو 

تولید می کنند.

https://soundcloud.com/user100392201/uxyymt62esol
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نگاهی تصویر ش�ماره یک بیندازید. این پیامی اس�ت که 
پونه قدوس�ی )یکی از خبرنگاران بی بی سی( چندی پیش 

در صفحه ی خود نوشت.
 Spoofing( جعل گون�ه  حمل�ه ی   ، مج�ازی  دنی�ای  در 
Attack( نوع�ی حمله اس�ت که در آن هکر خ�ود را با جعل 
عنوان ش�خص ی�ا س�ازمان دیگ�ری معرفی می کن�د و با 
قربانی خود ارتباط برقرار می کند. روشهای مختلفی برای 
این ش�یوۀ ه�ک وجود دارد ک�ه در این نوش�ته تنها به نوع 

رایانامه ای )ایمیلی( آن اشاره خواهد شد.
این ش�یوه تنه�ا ب�رای خبرن�گاران و فع�االن اجتماعی 
نیس�ت. از بانکهای ایرانی گرفته تا ثبت نام التاری آمریکا 
و… در گزارش�ی از رئی�س پلیس فتا، وی به تش�ریح گونۀ 
رایج این اتفاق در ایران پرداخته و می گوید: "در این شیوه، 
اغلب از صرافان و تّجاری که با ش�رکتهای خارج از کش�ور 
داد و س�تد دارند و اقدام به ارس�ال پول به خارج از کش�ور 
می کنند، کالهبرداری صورت می پذیرد... ش�یوۀ انجام 

به این صورت اس�ت که بازرگانان ایرانی کاالیی را از خارج 
از کش�ور خریداری کرده و فروش�نده )ش�رکت خارجی( از 
طریق ایمیل مبادرت به ارس�ال ش�مارۀ حس�اب به طرف 
ایران�ی جهت واری�ز مبلغ خرید می کند؛ در ای�ن بین فرد یا 
اف�راد هکر با تغییر بس�یار جزئی ایمیل اصلی فروش�نده یا 
هک آدرس ایمیل ها، خود را به جای فروشنده جا می زنند 
و اقدام به اعالم ش�مارۀ حس�اب خود به خریدار می کند و 
در نهای�ت خریدار نیز که از موضوع اطالعی ندارد اقدام به 
واریز پول به شمارۀ حساب اعالم شده از سوی هکر کرده 

و پول به حساب هکر یا مجرمین واریز می شود."
حاال که می دانیم مسئله چیس�ت و چه طور رخ می دهد، 
نگاهی ب�ه راههای جلوگیری از افت�ادن در دام هکرهایی 

که قصد فریبمان به این شیوه را دارند بیندازیم:
-    مهمترین نکتۀ بررس�ی نام و آدرس رایانامۀ فرستنده 
اس�ت. بس�یاری از هکره�ا از نامه�ای مش�ابه اس�تفاده 
می کنن�د. ب�رای مثال چندی پی�ش بس�یاری از کاربران، 
فریب هکری که با رایانامه ای شبیه facboook به آنها پیام 
داده ب�ود را خوردند. اگر دقت کنید ای�ن faceboook با آن 

facebook فرق دارد.
-    هی�چ گاه اطالع�ات کارب�ری خ�ود را از طری�ق ی�ک 
درخواس�ت یا فرمی که از طریق رایانام�ه دریافت کرده اید 

وارد نکنید.
-    همیش�ه برای وارد کردن اطالعات حس�اس کاربری 
یک صفحۀ جدید در مرورگر خود باز کنید و آدرس آن تارنما 
)مثال http://gmail.com( را به صورت دستی وارد کنید. 
به تصویر رایانامۀ بانک ملت نگاه کنید تا متوجه ش�وید که 
رایانام�ه ای که از طریق بانک ملت فرس�تاده ش�ده چطور 
باعث دزدیده ش�دن مش�خصات بانکی کاربران می شود. 

)تصویر شماره دو(
-    در رایانامه های�ی که هویت فرس�تنده ی�ا محتوای آن 
مشکوک است، فایل های پیوس�ت را باز نکنید و به خاطر 

تا به حال برای شما اتفاق افتاده است که فردی 
خود را جای کسی که شما می شناسید جا بزند و 
با شما شوخی کند؟ آیا این اتفاق خارج از فضای 

شوخی و طنز هم رخ داده است؟ برای کسانی 
که فیلم "اسب حیوان نجیبی است" را دیده اند 

شاید درک این اتفاق ساده تر باشد. با مدرن شدن 
رسانه ها، چنین اتفاقهایی در دنیای مجازی هم 

رخ می دهد.

تصویر شماره یک

داش�ته باش�ید که پاس�خ دادن به آن ب�ه معنی فرس�تادن 
بخشی از اطالعات خود برای فرستنده است.

-    ب�رای وارد ک�ردن اطالعات حس�اس مانند رمز عبور 
 https ://و ن�ام کاربری همیش�ه از تارنماهای ایمن که ب�ا

شروع می شوند استفاده کنید.
-    به طور مرتب تراکنش های حساب بانکی خود را چک 

کنید.
 ،)Avast کامپیوت�ر خ�ود را به یک ضد وی�روس )مثل    -
ضد جاس�وس افزار )مث�ل Spybot( و یک باروی مناس�ب 
)مث�ل Comodo( مجهز کنید. همۀ این نرم افزارها رایگان 

هستند و برای به روز کردنشان مشکلی نخواهید داشت.
-    به ط�ور مرتب مرورگر، ضد ویروس، بارو و سیس�تم 
 )Patches( عامل خ�ود را به روز کرده و همه ی وصله های

امنیتی آن را نصب و فعال کنید.
-    پیش از واریز کردن پول -به ویژه زمانی که درخواست 
واریز به صورت رایانامه ای است- از راه دیگری مثل تلفن 

از درستی شماره حساب گیرنده مطمئن شوید.
-    به پیشنهادات اغواگرانۀ رایانامه ای توجه نکنید. هیچ 
دلیلی ندارد که همسر سرمایه دار یک کشور آفریقایی برای 
آزاد کردن پول همس�ر متوفی اش با ش�ما تم�اس بگیرد. 
هیچ وقت فکر کرده اید چه طور زمانی که هیچ درخواستی 

به هیچ جایی نداده اید، یک آیپد برنده شده اید؟

تصویر شماره دو

http://tableaumag.com/
https://www.facebook.com/TableauMagazine


vest, she produced 30 vests, all of which—
to her amazement—sold within an hour at a 
private show. She traveled throughout Iran 
in search of original and unique fabrics and 
sought out traditional hand-printed fabrics 
from Isfahan as well as valuable antique 
fabrics, which she was at times loathe to 
cut. The first Iranian fabric she used was the 
longue (or Lungie, a sarong-like traditional 
garment used in hot climates), followed by 
fabrics printed with Persian calligraphy. Ten 
years ago, her designs were exhibited at the 
Italian Embassy in Tehran and at London’s 
Victoria and Albert Museum, bringing her 
international fame on top of great success. 
Despite the strict traditional limits imposed 
on women’s clothing in public, Shadi is happy 
about the opening up of the design and 
fashion scene in Iran. She believes that three 
elements influenced the growth of fashion 
design in Iran: access to satellite dishes, the 
opening up of the social sphere during the 
reform era under President Khatami, and the 
international trend towards using traditional 
fabrics. She thinks that Iranian designs are 
capable of competing internationally but that 
they come up short in terms of production 
capacity. According to Shadi, our “Iranian 
identity” is the secret of success of our 
designs. 

It started with the Chador but did 
not end there 
By Fariba Davoodi Mohajer 

Human rights and women’s rights activist 
Fariba Davoodi Mohajer discusses women’s 
clothing, particularly the hijab, in Iran 
since the Revolution. In the early post-
Revolution days, she wanted to blend in 
with the university student and journalist 

types she hung out with, so she started to 
wear a headscarf as well as a black chador, 
observed her hijab strictly, and took pains 
to not draw attention to any of her western 
articles of clothing. When she attended the 
meetings of a student-run magazine about 
and for villagers, she was criticized and 
chastised by her male counterparts for what 
they perceived as her insufficiently modest 
clothing. To her chagrin, these criticisms 
were used as a means to exclude her from 
the social, intellectual, and journalistic milieus 
and activities that she felt a natural urge to 
join. In Iran the issue of women’s clothing 
has become an endless narrative that judges 
and defines the modesty and purity of Iranian 
women inside and outside Iran and which has 
resulted in the construction of many different 
‘selves’ for Iranian women, without their 
identities actually having undergone any real 
changes. She points out the fickleness and 
lack of depth of a society that attaches such 
importance to the appearance, especially 
clothing, of individuals, particularly women, 
and judges them on that basis. Boundaries 
have been set in public and private spaces 
on the same basis, separating women from 
men. A woman’s behavior in any situation 
depends largely on how her hijab is perceived 
by those with whom she interacts. For 
example, when dealing with more religious 
people, a woman has to observe the hijab 
more strictly. Iranians’ dress and lifestyle 
have become tightly interwoven with their 
identity. Davoodi notes that in democratic 
countries one’s lifestyle is considered a 
private matter but, under ideologically driven 
regimes, such as in Iran, privacy does not 
exist and the government interferes in every 
sphere of its citizens’ lives. 



but because he derives a feeling of freedom 
and abandon when he grows his hair long, a 
feeling that he feels is his natural birthright as 
a human being. 

Of Facebook, fashion, and the rest 
By Mana Pahlevan 

Even if Facebook is filtered in Iran and one 
has to use many types of VPN and filter-
breakers to access it, it is still easier to 
choose clothes on Facebook than it is in the 
polluted and traffic-heavy streets of Tehran. 
In an attempt to provide Iranian women with 
more clothing choices, two young designers, 
Golareh Marandi and Samira Sharifi Asl, 
started the clothing line “Kanjouk” (a 
Sanskrit word) last year. They say they are 
qualified for this venture because it is related 
to their field of studies, they have the talent 
and the will to be creative and different, and, 
most importantly, they need to do work 
that can cover their expenses and provide 
for their lifestyle. They believe that their 
designs are accessible and affordable for 
middle-class women and that it is possible 
to meet the somewhat strict and traditional 
rules dictating women’s clothing in Iran as 
well as provide variety, beauty, modernity, 
and originality. Another designer, Maryam 
Mo’ini, who is also the manager of Mah 
(meaning moon) Gallery, cites her inherited 
predilection for clothes and dressmaking, her 
field of study (theatre), and the necessity to 
meet her financial needs as the main reasons 
for having started to design. Kanjouk offers 
clothing for all occasions, from simple slacks 
and blouses to manteaux and evening gowns, 
providing appealing designs with distinctive 
printed fabrics and cuts. Since they do not 
want Iranian women to be afraid of being 

fashionable, Kanjouk’s owners say they offer 
women attractive clothes that also meet the 
norms set by society. They design clothes for 
a specific echelon of society, the middle class 
and the educated, but not for any specific 
age group, although most of their clientele is 
under 50. They believe that modern Iranian 
society is dynamic, mobile, in transition, and 
rife with chasms, and that they have found in 
it a niche for themselves and their designs. 
Despite the harsh economic realities, these 
young designers are optimistic about the 
future and strive for success. 

An interview with Shadi Parand, a 
fashion designer who loves fabrics 
By Sarah Alavi 

Shadi Parand studied medicine and 
communications in France but returned to 
Tehran to pursue her love of and predilection 
for design and dressmaking, which she 
inherited from her mother, who had her own 
dressmaking atelier. As a student in Paris, 
she was naturally drawn to artistic circles 
and worked as a trainee in a photographic 
atelier frequented by famous fashion 
photographers. Without any specific prior 
training, her innate sense of style led her to 
become involved in fashion photography 
and landed her a job in New York, where 
she studied design and dressmaking. At 
her mother’s insistence she returned to 
Tehran 22 years ago and started working in 
her mother’s couture atelier, which was still 
going strong after 45 years. At the time, the 
sense of fashion and design in Tehran was 
conservative, narrow, and limited to copying 
designs from foreign journals. The cut and 
quality of clothes was more important than 
their design. Inspired by an antique men’s 

having his head shaved first at the barber’s 
and then by himself at his home. In order to 
protect his now-exposed scalp from summer 
heat and winter cold, this man took to using 
an old-fashioned chapeau, which he wore for 
so long that his friends did not recognize him 
without it. 

A head must contain some sense, 
but not having a hat is not cause for 
shame 
By Sam Farzaneh 

The narrator and protagonist is a man who 
wears hats, and has always been partial to 
them, despite the fact that his head is so 
large that it is usually difficult to find one, 
especially a woven one, that is a good fit for 
his head. In this humorous piece, he relates 
the story of having gathered up the courage 
to tell his uncle that his hat was extremely 
ugly, only to have that hat sent to him, again 
and again! He owns about 30 different hats, 
including one made by a master hat-maker 
in the hat-makers’ bazaar in Tabriz, as well 
as hats worn by various ethnic groups within 
Iran, such as a white Qashqai hat, which is so 
ugly that he never wears it. A friend brought 
him a Karakul hat from Kabul, Afghanistan, 
similar to the one sported by the President 
of Afghanistan, Hamed Karzai. However, 
upon learning that it is made of the fur of 
the aborted Karakul lamb, he could not bring 
himself to wear it. He wears hats because they 
keep his head warm in winter although they 
“make his head feel like it is being cooked” 
on hot summer days. He is so used to wearing 
hats that, when dressing, he often matches 
his hat with what he wears, making sure they 
do not clash in color or style. Still, afterwards, 
he recites to himself a poem from the famous 

Iranian woman poet Parvin Etessami (1907-
1941): “A head must contain some sense, but 
not having a hat is not cause for shame.” And 
that is how he came to own 30 hats. 

My long tresses… 
By Shahabeddin Sheikhi 

The narrator-protagonist of this piece is a 
man of Kurdish origin who lived in Tehran 
and worked for many years as a teacher and 
who eventually immigrated to Germany. 
He reminisces about having had especially 
beautiful thick hair as a child, but how, both 
in school and afterwards, due to restrictions 
resulting from meaningless cultural and 
ethnic notions of masculinity in that society, 
he was not allowed to grow or style his hair. He 
decries the fact that, in addition to imposing 
restrictions on the appearance of women, the 
current regime in Iran has imposed certain 
restrictions on the appearance of men as 
well. These restrictions mostly concern the 
need for short hair on the head but there is 
also a certain aversion to shaving one’s face, 
resulting in the disheveled, un-groomed 
appearance of many men. Both as a student 
and a teacher he was not free to style his hair, 
i.e., use gel, etc., as he wished. However, as a 
teacher, he followed such restrictions more 
out of respect for his students--who were 
strictly forbidden to grow and groom their 
hair, and to whom he was devoted--rather 
than out of a desire to obey the rules. In 1987, 
he suddenly decided to move to Germany. 
Once in Germany, he was finally able to let his 
hair grow as long as he wished and to style it 
with whatever gels or creams he preferred. 
He concludes by saying that he enjoys having 
long hair not out of a lack of masculinity or in 
the interest of showing off his abundant hair, 



akhoundi collar, because we had no other 
choice. The first time I wore a shirt with such 
a collar, as soon as she saw me, the daughter 
of the former foreign minister of India said, 
“Okay, up until now your appearance was 
disheveled. But, as of today, you appear 
appropriately dressed for an international 
organization.” 
Once, years ago in Iran, the police asked some 
of us photo journalists to go to east Tehran 
to cover their activities, which involved 
“encounters” with “ladies with bad hijab” 
(women whose appearance was deemed 
insufficiently modest). Most of these women 
had been arrested because a few strands 
of their hair had emerged from under their 
headscarves when they were on a shopping 
errand with their children. The police van was 
filled with women who were being taken to 
the bureau dealing with bad hijab. One of the 
women kept wailing that if she set foot in the 
bureau, her husband would divorce her. 
In the 11th issue we consider the subject of 
appropriate dress from various perspectives, 
from designers of Iranian and foreign clothes 
to the makers of the robes of Islamic priests 
in Qom. 
More news: next month we will have a 
“Special Women’s Issue,” in which we will 
analyze taboos and issues related to women. 
Make sure you do not miss this special issue. 

From Iran to America: How I learned 
to adapt through how I dressed 
By Mehdi Saharkhiz 

Saharkhiz writes about when he first entered 
the U.S. as a teenager and how important 
it was for him to not only become fully 
conversant in English but also to adapt 
properly to the new culture in which he 

found himself. As a public school student, he 
experienced the pressure and need to fit in 
socially. This applied also to how he dressed. 
He relates how he learned to dress more 
or less like his fellow students so that he 
would blend in and not stand out, or worse, 
be ridiculed. He points out that, although 
students in U.S. public schools are not 
required to wear a uniform and can mostly 
wear whatever they want, there are still 
certain limits and rules that must be followed. 
For example, hats cannot be worn in class 
because that is considered disrespectful. He 
does mention, however, that, if one wears 
a hat as part of observing his religion, such 
as wearing a yarmulke, it is exempt from this 
rule. Although students are free to express 
their individuality through their choice of 
clothing most of the time, at certain times, 
e.g., special athletic occasions or important 
games, students are encouraged to or must 
wear the school’s colors in order to support 
and uphold the team spirit. The writer also 
mentions that in the workplace, although 
one is largely free to wear what one wishes, 
employees are expected to wear a suit or a 
jacket and tie to work because it is important 
to uphold the professional image of the 
workplace. In this article Saharkhiz underlines 
the relevance of how one dresses to fitting 
in culturally in a specific environment and 
culture. 

From my writings on clothes 
In praise of secrecy…
By Touka Neyestani 

Neyestani humorously tells the story of the 
trials and tribulations of a man who used 
to visit a men’s barber shop for monthly 
haircuts but whose balding head led him to 

Foreword by the Editor-in-Chief 
How much importance do you 
attach to your appearance? 
Hassan Sarbakhshian 

What is considered being appropriately 
dressed in Iran? To the best of my knowledge, 
in Iran there are no organizations or bureaus 
concerned with how people dress, other 
than those concerned with the characteristic 
requirements of the Islamic dress code. In our 
time (the 1980s and 1990s), this subject was 
never addressed, although wearing a school 
uniform was mandatory for girls and, still is, 
more or less. 
The situation is worse in government offices 
and official organizations. There are still those 

leave the tails of their white shirts untucked 
and, with a beard and a rosary, try to appear 
pious. The same people who, in the early 
days of the Revolution, considered neckties 
a symbol of corrupt monarchists (who 
overstepped the boundaries of appropriate 
Islamic dress), later ended up calling the 
“akhoundi collar” (a type of collar worn by 
Islamic priests in Iran) the “diplomatic collar” 
so their appearance would be taken seriously 
by foreign delegations. Earlier, the Foreign 
Minister, Javad Zarif, in an interview on the 
Iranian Television had said, “Appearance 
counts in diplomacy. When I was working 
at Iran’s Mission at the United Nations in 
New York, my wife used to alter the collars 
of regular shirts so they would look like an 
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