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ســوده مجــرد متولــد مهرمــاه 1368
در کاشــان اســت و بعــد از طــی دوران
تحصیــل در رشــته طراحــی دوخت ،
موفــق بــه گذرانــدن دوران کاردانــی
طراحــی دوخــت در دانشــکده فنــی
کاشــان و اخــذ کارشناســی از دانشــگاه
امام جواد(ع) یزدشــده اســت .ســوده
مجــرد بــه عنوان مــدرس در دانشــگاه
فنــی دختــران کاشــان ،دانشــگاه
ناصرخســرو ســاوه فعالیــت کــرده و
با شــرکت دردومیــن دوره مســابقات
دانشــجویان کشــور دانشــگاه سراسری
یــزد در زمینــه طراحــی بافــت چــاپ
ولبــاس و راهیابــی تــا مراحــل نهایــی
نخســتین تجربه خود را آزموده است.
او با شــرکت درجشنواره مدولباس قم
وکســب رتبه  ،در نهایت موفق شده در
جشنواره عاشــورایی سال 96به عنوان
برگزیده معرفی شود.

نام طرح :دخیل

توگو با سوده مجرد ،طراح برگزیده جشنواره لباس عاشورایی
گف 

لباسها حرفهای ناگفته دارند

قصه «ســوده مجرد» در میــان پارچهها و رنگها
رقــم خــورده اســت .او یکــی از برگزیــدگان اصلی
جشنواره عاشــورایی اســت که با یکی از مانتوهای
طراحــی شــده و ســه طــرح پارچــه برای کــودک و
نوجوان توانســته نشان «شــیما» را برای آثارش از
بنیاد ملی مد و لباس ایران بهدست آورد و معتقد
است این فقط آغاز یک راه است.
«همــه از یک دختر درس خــوان و معدل باال یک
انتظــار بیشــتر ندارند و آن هم دکتر شــدن اســت.
در خانــواده مــن کــه اینطــور بــود .آرزوی مادرم،
رشــتههای پزشــکی بــود و وقتــی بــا نظــرم بــرای
درس خوانــدن در هنرســتان مواجــه شــد ،فقــط
خــدا میدانــد چــه حالی بــود .خانــواده باورشــان
نمیشــد که بــا معــدل  ۱۹.۵بهدنبــال ثبتنام در
هنرســتان باشــم ،چــه بحثهایــی کــه نشــد .آن
موقــع ،در کاشــان هنرســتان نبــود .خــدا رحمــت
کنــد مرحــوم آقــای کتابچــی را کــه بانــی ســاخت
هنرســتان شــد؛ هنرســتانی کــه رشــته طراحــی
دوخــت هــم داشــت ،امــا مــادرم میگفــت اگــر

صدای عــزاداری در کوچههای کاشــان،
شهرزاد باباعلی پور
جایی گوشــه ذهنش النه کــرده و بیرون
نرفته اســت .صدای طبلها و زنجیرها ،صدای فریادهایی که برای ایستادن و سکوت
نکردن مقابل نابرابری ،بر ســر و ســینه میزدند .وقتی تصمیم به شرکت در جشنواره
عاشــورایی گرفت تا دســت بــه طراحــی بزند ،همــه آن ســؤالهای کودکــی دوباره
سراغش آمدند .همان موقعها که در میانه مراسم میایستاد و علم و علمدار را تماشا
میکرد .همان جا که تیغهها خم میشدند و او دلیلش را نمیدانست .او هم در خیال
کودکیش دلخوش آن بود که روزی ،روزگاری به یکی از بیرقها که یالهای ســبزش پر
بود از ســنگ نظر و مهره و گوشوارههای نذری ،دست میآویزد و نذری ادا میکند .اما
این بار او دیگر همان کودک خردسالی نبود که با گوش دادن به صدای گریههای مادر
در روضه اباعبداهلل ،اشــک بریزد و دلش به حال کودکان بــد حالی که نوحه خوان از
حال زارشان میگفت ،بســوزد .او میخواست این بار با پارچهها و رنگها ،نشانهها
را معنا کند و طرحی نو دراندازد ،طرحی که شاید ذهنهای کودکانهای را به سراغ معنا
ببرد و حرفهایی تازه برای هنر طراحی لباس ایرانی داشته باشد.
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هنرســتان هم می روی حداقل باید رشــته صنایع
شیمی بخوانی!»
دو ماه بیشــتر از تحصیل نگذشــته بود که یک روز
آسمان و زمین را به هم میدوزد که فقط طراحی
دوخــت .آن روز دیگر مدرســه هــم قبول نمیکرد
امــا او هر بار که مداد رنگیها و طرحها را می دید،
دلش ضعف میرفت و میدانست که جایش در
همان کالس اســت ،حتــی آن روز همه کتابهای
مبانی رنگ و طراحی اندام و بقیه کتابها ،عنوان
آزمایشــی داشــت و به تعداد دانشآمــوزان تهیه
شده بود اما ذوق تحصیل در این رشته باعث شد
در یــک هفته ،بــه اندازه بقیــه دانــش آموزانی که
قریــب دو ماه نزدیک به  100طــرح زده بودند ،کار
کند و نتیجه بگیرد .ســوده مجرد کــه این روزها در
آستانه راه اندازی مزونی کوچک در شهر قم است
خاطره روزهایی را دارد که ســوار بر انرژی ناشــی از
عالقه  ،چطور ساعتها درگیر کاغذها ومداد رنگی
بــوده اســت و چطــور نگاهش بــه دنیــای طراحی
دوخت عوض شده است.

