
  مدت هاست ثابت شده است نصیحت مستقیم به آدم ها کارساز نیست و حتی گاهی ممکن است نتیجه عکس بدهد، اما صحبت 

غیرمستقیم یکی از روش های مؤثر تربیتی است. فرد وقتی بدون اجبار و از روی اختیار چیزی را انتخاب می کند، برایش مفهوم دل نشینی 

دارد. بانو آزاده کمیلی نیز ۱۷ سال است سعی می کند از طریق حفظ شأن و معرفی وجهه چادر به نوعی در فرهنگ عفاف و حجاب سهیم 

باشد تا زنان به ویژه دخرتان جوان بتوانند در انتخاب پوشش اسالمی، تنوع بیشرتی داشته باشند. تا سال های پیش، بیشرت بانوان پارچه 

چادری می خریدند و از خیاط می خواستند برای آن ها بدوزد و شاید کمرت جایی پیدا می شد که به پوشش چادر با کیفیت و با تنوع باال 

بپردازد. به همین دلیل، رغبتی به خرید چادر از بازار نبود. ابداع کمیلی نیز از دل چنین روزهایی رس برمی آورد. او می خواست جایی برای 

عرضه چادر باشد و انواع حجاب را به دیگران بشناساند. او حاال مدیر یکی از فروشگاه های بزرگ عرضه چادر مشکی در مشهد است و ۱۷

سالی می شود که در این زمینه مشغول به کار است.
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سعیده آل ابراهیم

مردم در قطعی برق با چراغ قوه چادرها را می بینند

تاکنون بارها و بارها از زبان کارشناسان امر شنیده ایم که ترویج فرهنگ عفاف 

و حجاب که از بســرت خانواده امکان پذیر است و ســپس به اجتامع نیز تزریق 

می شــود، در واقع حجاب، تضمین کننده امنیت اجتامعی اســت و می تواند 

باعث کاهش آسیب های اجتامعی شــود. بنابراین در واقع کار کمیلی امری 

فرهنگی نیز به شــامر می رود کــه امروزه بیــش از هر زمان دیگری بــه آن نیاز 

داریم. این روزها خیلی از گفت وگوهای حضوری مــان با قطعی برق هم زمان 

می شود و گاهی ممکن اســت مانند این بار، برای دقایقی پشت در برقی این 

مجموعه معطل شویم و با وجود تاریکی، گفت وگویامن را پیش بربیم. با وجود 

قطعی برق، مردم برای خرید می آیند و با نور چراغ قوه تلفن های همراهشــان 

محصوالت را می بینند.

دوست داشتم کارآفرین شوم

آزاده کمیلی، متولد سال ۵۸ و اهل مشهد اســت. زمانی که مدرک لیسانس 

مبانی فقه و حقوق خود را دریافت می کند، در مرکز خدمات مشــاوره آســتان 

قدس مشغول به کار می شــود. عمر این فعالیت ۶ ماه بیشرت طول منی کشد 

زیرا او متوجه می شود روحیاتش با شغل کارمندی سازگار نیست و دوست دارد 

کارآفرین شود.

چادری برای اشتغال و مادرانگی

مادرش معلم بــود و در همه ســال هایی که در جامعــه فعالیــت و در کنار آن 

بچه داری نیز می کرد، پرسشــی در گوشــه ذهنش جــا خوش کرده بــود: آیا 

منی شــود چادری طراحی کرد که بانوان در حین اشــتغال و بچه داری راحت 

باشند و در عین حال پوشــش آن ها به طور کامل حفظ شود؟ رسانجام، مادر 

کمیلی برای این ســؤال، پاســخی پیدا کرد و ســال ۸۳ چادر مدل صدف را 

طراحی کرد.

راه اندازی کارگاه با لوازم دست دوم

طراحی چادر توســط مادر، انــگار او را به رؤیای کارآفرینــی اش نزدیک کرده 

بود. به همین دلیل، با وجود اینکه باردار بود،کارگاهی در نزدیکی خانه شان 

اجاره کرد تا زودتر به نتیجه برســد. «مادرم خیاطی بلد بود، به قدری که برای 

خودمان لباس می دوخت. کارگاه را با ۵۰۰ هزار تومــان رهن کردیم. ۲ چرخ 

خیاطی داشتیم و چند میز و صندلی دست دوم هم از کوچه نور خریده بودیم. 

۵ بانوی رسپرســت خانوار نیز در این کارگاه با مــا کار می کردند. ۶ ماه اول تا 

زمانی که نیروها کار دوخت چادر را یاد بگیرند، دستامل آشپزخانه می دوختند، 

اما من در همه ایــن مدت برای دوخت چادر ســاده و هامن مدلــی که مادرم 

طراحی کرده بود آگهی مــی دادم. ما آن زمان تکــی دوزی می کردیم و کم کم 

آن قدر مشــرتی  هایامن در هامن کارگاه کوچک زیاد شدند که در کوچه صف 

می بستند.»

او می خواســت کار جدیدی در همه زمینه های حجــاب ارائه بدهد. به همین 

دلیل، اوایل به این فکر می کردند که چه کاری می شود انجام داد تا خانم هایی 

که مانتو و رورسی می پوشند، یقه شــان مشخص نشود. بنابراین یقه حجاب را 

تولید می کنند. سال ۸۴ نیز ساق دست های رنگی را تولید می کنند که البته 

گاهی به دلیل این تغییرات، مــورد نقد هم قرار می گیرند. «یــک مرتبه به یاد 

دارم که خامنی می خواست شیشه های فروشگاه قبلی مان را بشکند یا مدتی 

در فضای مجازی مطالبی می نوشــتند و به ما هجمه وارد می کردند که با این 

سبک ها دیگران را از حجاب زده می کنید، اما خوشبختانه در کنار این نقدها، 

واکنش های مثبت زیادی هم داشته ایم. زنان زیادی بودند که دوست نداشتند 

گفت وگو با  آزاده کمیلی، مدیر یىك از فروشاگه های بزگ عرضه چادر مشىك در مشهد 
که هدفش معرىف سبک های مختلف چادر و عالقه مندی زنان به آن است

صدفی که زنان را در آغوش گرفت
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