iran BANoO
شماره صد و هشتاد و پنجم
یکشنبه  25شهریور 1397

نام طرح :تنها

روایت طراحی عاشورایی
ســوده مجــرد بــرای طراحــی اولیــن طرحــش که
توانســت در میــان برگزیــدگان نخســتین دوره از
جشــنواره مــد و لبــاس فجــر قــرار گیــرد به ســراغ
پردهخوانــی رفــت .مانتــوی طراحــی شــده وی با
عنــوان «نابرابــری» کــه نیزههــای مســی در کنــار
برجســته کردن نماد آیینی و اصلی دست در کنار
بــهکار بــردن ترمه که یکــی از ویژگیهــای علم در
آییــن عاشــورایی اســت ،توانســت نــگاه داوران را
بــه خود جلــب کند .او نه تنها توانســته بود قوانین
پردهخوانی مثل برجسته کردن چهرههای اصلی
نسبت به ســایر چهرهها را بدرستی در نمادسازی
روی لبــاس بخوبی پیاده کند بلکه حتی بکارگیری
رنــگ نخها بجا و معنادار بود و همین پای او را به
جشنوارههای مد و لباس باز کرد.
آنچــه از نخســتین تجربــه کاری ب ه دســت آورد،
لذت تماشــایی شــدن اثر توســط مخاطبــان بود.
ایــن نخســتین بار بود کــه او تجربــهای از نقدهای
مخاطبــان میدیــد ،کســانی کــه مقابــل لبــاس
میایستادند و میگفتند« :اصالً میشود این کار را
پوشید؟ این مانتو است یا نقاشی؟ چرا باید مانتو
ترمه داشته باشد؟» شنیدن این نقدها گرچه ابتدا
آســان نبود امــا دیده شــدن در میان ســایر آثاری
کــه متعلق به افــراد باتجربه و صاحب ســبک در
عرصه طراحی و دوخت بود با وجود همه نقدها،
یــک نعمــت بــه حســاب میآمــد .مجــرد بــرای
شــرکت کــردن در دومیــن جشــنواره مــد و لباس
عاشــورایی ،از تجربه پیشــین کمک گرفــت و این
بار خیلی جدی به ســراغ مطالعه و تحقیق رفت.
جاذبههای زیادی در راه بودند که برای یک طراح
لباس میتوانستند ایدههای نابی به همراه داشته
باشــند .بیرقهــا و عالمتها ،پارچهها و مراســم،
حتــی نذرهــای مــردم کــه بــه یکــی از علمهــا در
مناطق کوهســتانی دیده بود ،تبدیل به یک طرح
شدند .بدین ترتیب کار روی نمادهای عاشورایی،
این بار خیلی جدیتر از گذشته دنبال شد .او تنها
ارائه دهنده اثــر در بخش طراحی پارچه کودک و
نوجوان به حســاب میآمــد و ایدههای خــود را با
بهره گرفتن از اجرای مراســمهای آیینی همچون
گل انــدود کردن در خرم آباد یــا اجرای طرحی با
عنــوان «دخیل» کــه برگرفته از نخــل ابیانه بود و
دســتهای کودکانــهای کــه به ســمت طرحی در
همان قالب ،طراحی شــده بود بار دیگر توانســت
مقام آور باشد و بدین ترتیب این بار سوده مجرد
هم توانســت بــا تکیه بــر باورهــا و اعتقاداتش در
مســیر عاشــورایی حرکت کند و هــم طرحی نو در
حــوزه آثــار ثبت شــده در بنیــاد ملی مــد و لباس

نام طرح :گوشوارهها

طرح پارچه کودک و نوجوان ،نام :طرح سرو

محرم که میشود ،بیشتر رنگها را معنا میکنیم .پیوندهای بهتری با نمادها برقرار
میکنیم .هنوز لباسهای عاشورایی حرفهای ناگفته زیادی دارند که باید برایشان
وقت گذاشت و از میانه فرهنگها ،رسمها و قومها بیرون آورد و برای مردم نشان داد

میدانید کجای قصه آدمها را دوست دارم؛ همان
لحظههایــی که تصمیم میگیرند از اتفاقهای بد
عبور کنند .همان زمانی که به خودشــان میگویند
حســرت خوردن و آه کشــیدن بس اســت ».سوده
مجرد در حالی  29ســالگی را پشــت سر میگذارد
کــه تجربههای زیســته جالبی داشــته اســت .یکی
از همیــن تجربههــا رفتن به ســراغ دانشــگاه برای
تدریس در رشته طراحی دوخت بوده است.
«شــاید دیگران باورشــان نشــود اما مــن در زمان
نوجوانــی آنقــدر اعتمــاد به نفســم پایین بــود که
وقتی میخواســتم با تلفــن صحبت کنم صدایم
میلرزیــد .اگر قرار بود در مدرســه برای موضوعی
کنفرانــس بدهــم بــرای صحبــت کــردن در جمع
کالس ،اذیت میشــدم و شاید همین موضوعات
باعث شد که حتی وقتی در دانشگاه اراک در دوره
کاردانــی قبول شــدم ،بــا اصــرار خانــواده انتقالی
گرفته به کاشان آمدم .اما همه چیز با ورود به دوره
کارشناسی تغییر کرد .این بار در دانشگاه یزد قبول
شــده بــودم و به هیچ عنــوان امکان انتقــال وجود

بــه جا بگذارد بــه طوری که یک مانتو و ســه طرح
پارچه ،نشان شیما دریافت کردند.
«لباسها گاهی بیشتر از زبانها حرف برای گفتن
دارند .گاهی پارچهها و رنگها ،حس متفاوتی را
به آدمهــا میدهند .همه ما محرم که میشــود،
بیشتر رنگها را معنا میکنیم .پیوندهای بهتری
بــا نمادهــا برقــرار میکنیــم .هنــوز لباسهــای
عاشــورایی حرفهــای ناگفتــه زیــادی دارنــد که
باید برایشــان وقت گذاشت و از میانه فرهنگها،
رســمها و قومها بیرون آورد و برای مردم نشــان
داد».
گاهی ناامید شدهام
«هــزار راه نرفتــه پیــش روی آدمهــا اســت .گاهی
یــک خاطــره کودکی مثــل یک فانــوس در ذهنت
روشــن میمانــد و میشــود چــراغ راهی کــه برای
آینــده قرار اســت ،طی کنــی .خودم دوســت دارم
قصه همه آدمهای دنیا را بشــنوم چون مطمئنم
آنهــا هم روزهایی را داشــتهاند که ناامید شــوند یا
حتی از شکســت افسردگی به سراغ شان بیاید .اما
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نداشت .این بار مجبور بودم برای خرید وسایل به
یــک مغازه بروم و حتی با پارچه فروش برای پیدا
کردن طرح و رنگ مناســب صحبت کنم .شرایط،
مــرا وادار کــرد روی پای خودم بایســتم و در مدت
کوتاهی ،آن شخصیت خجالتی برای همیشه محو
شــد و به جای آن دختری شــکل گرفت که این بار
بهتر از بقیه و حتی خالقانهتر از ســایر همکالســی
هایش کار میکرد و انگیزه داشت».
تغییر این شــرایط به قدری در روحیه ســوده مؤثر
بود که با شنیدن اینکه دانشگاه کاشان برای رشته
طراحــی دوخت نیاز بــه اســتاد دارد ،بیمعطلی
همــه طرحهــا و لباسهایــی کــه در ســالهای
هنرســتان و کاردانــی ،دوختــه بود جمع کــرد و به
دانشــگاه رفت .افــراد دیگری هم برای بهدســت
آوردن این شــغل مراجعه کرده بودنــد که دارای
مدرک کارشناســی ارشــد بودنــد و گواهینامههای
معتبری داشــتند .با این حال سوده از این میدان
فرار نکرد و در جمع مســئوالن و مدیر گروه اصرار
کــرد بخوبی میتواند کالسهای دانشــگاه را ارائه
کند .همین موضوع ســبب شــد آزمون مشــترکی
از مراجعهکننــدگان به عمل بیایــد و این بار همه
تجربیــات گذشــته ،همــه پارچــه خــراب کردنها
و طــرح زدنهــا و همه آن اشــتباهاتی کــه بارها و
بارهــا مرتکب شــد تــا بتواند راهــی برای عبــور از
آنها پیــدا کند ،به کمکش آمدند تا در میان جمع
متقاضیــان بهعنــوان گزینــه نهایــی تدریــس در
دانشــگاه قبول شــود .این در حالی بــود که او هنوز
دانشجوی رشته کارشناســی بود و دو سال فاصله
بین دو شــهر کاشان و یزد را شبانه با اتوبوس طی
میکــرد تــا بتوانــد پیشــرفت کنــد و در ایــن راه به
شکوفایی برسد.
«مــن هــم بارها ناامیــد شــده ام .بعد از دو ســال
کار کــردن در دانشــگاه ،بــه دالیلــی مجبــور بــه
جــدا شــدن از تدریس شــدم .فعالیتــم در زمینه
تدریــس طراحــی دوخــت در برخــی مؤسســات
و مجموعههــای آموزشــی ناتمــام مانــد .وقتــی
کاری را بــه انجــام میرســاندم و دیــده نمیشــد،
غصــه میخــوردم .اما بــاور کنیــد همــه ناراحتی
ایــن اتفاقها ،با شــادی یــک اتفاق خــوب ناپدید
میشــدند .مطمئن هســتم هنــوز راههــای نرفته
بســیاری هســت .هنوز هم روزهایی هست که من
هم با ناامیدی چشــم هایم را ببندم و بگویم چه
میشــود ،کرد .اما دیگر خــوب میدانم فقط کنار
گذاشــتن ناامیدیها اســت که آدمها را به سمت
مسیر درست هدایت میکند».
ســوده مجرد این روزها درگیــر راهاندازی یک
مزون کوچک در شــهر قم اســت .با اطمینان
بر این باور است اگر همراهی امام حسین(ع)
نبود طرحهــا و کارهایش در جمع برگزیدگان
جشــنواره عاشــورایی نبودنــد .او میخواهــد
روزی روزگاری پایــش بــه دنیــای مــد و لباس
بــاز شــود و بتوانــد تحصیالتــش را در زمینــه
طراحــی دوخــت در کشــورهای ســرآمد در
ایــن رشــته همانند ایتالیــا یا فرانســه طی کند
تــا بتوانــد راههای نرفته را پشــت ســر بگذارد.
لــذت ایــن روزهای دختــر جوان گــذر کردن از
خرازیها و پارچه فروشــیهای هر شهر است
تا توری محلی یــا پارچهای خاص پیدا کند .او
تجربههای نابــی دارد .مجرد برای پایان نامه
دوره کارشناسی به یک روستا میرود و با بهره
گرفتن از لباسهای قدیمی که نمونهای از آن
را در موزه مردم شناســی روســتا دیــده بود ،با
صاف کردن درهای نوشابه در دوهفته ،نوعی
جدید از لباس سکه دوزی را طراحی میکند و
دیده شدن این کار توسط استادان ،او را بیشتر
بــه این باور میرســاند که بــرای طی کردن راه
در مســیر پیشــرفت ،هنــوز بایــد تالشهــای
زیــادی را بــه انجــام برســاند و راههــای نرفته
بسیار است.

