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مصرف برق تهران در وضعیت هشدار

سهیل محمدی

 #کنکور

بعــ د از مدتهــا حــرف
و حدیــث و درخواســت
هشتـگ دانشــجویان و داوطلبــان
کنکــور دربــاره زمــان برگــزاری آزمونهــا
تصمیمگیــری شــد .کنکورهــای دکتــرا و
کارشناســی ارشــد دو هفتــه به تعویــق افتادند
امــا کنکــور سراســری در همــان زمــان قبلــی
اعالم شــده برگزار میشود .این خبر و تصمیم
چنــدان داوطلبان را خوشــحال نکــرد .آنهایی
کــه دو هفته دیگــر آزمــون دارنــد میگویند که
در این مدت تغییر خاصی در شــرایط بیماری
کرونــا انجــام نمیشــود و از طرفــی داوطلبــان
کنکــور سراســری معترضند که چــرا کنکور آنها
بــه تعویــق نیفتــاده اســت؟ در مقابــل همــه
اینهــا واکنش بعضیهــا را هــم میبینیم که از
تغییــر زمان برگــزاری کنکورهای دکترا و ارشــد
ناراحتند«:بــاز تاریــخ کنکــور عقب افتــاد که»،
«بچههــای ارشــد و دکتــرا حــاال بــرای شــما دو
هفتــه تغییــر دادن .بــرای مــا همونم نیســت.
البتــه بــا دوهفته نــه آمــار تغییر میکنــه نه هوا
مناســب برگــزاری میشــه .مــن کنکــور نمیــدم
چون به هیچ وجه امنیت جانی نه برای خودم
و نــه برای خانــوادم وجود نــداره»« ،من دیگه
خســته شــدم .همه کارا و برنامههامو گذاشــتم
بــرای بعــد کنکــور هی کنکــور عقــب میوفته»،
«کنکــور دکترا رو عقب انداختــن مثالً .افتاده ۹
مــرداد .االن میدادیــم کــه بهتر بــود؟ ۹مرداد
وضع کرونا بهتر میشه؟»« ،این همه اعتراض،

ایــن همــه اخبــار ضدونقیض شــنیدن فقط به
خاطــر دو هفتــه؟ تــو دو هفتــه آمار شــاید بیاد
پاییــن ولی صفر نمیشــه و تو همــون وضعیت
قبلی با ماســک تو گرما کنکــور بدیم»« ،کنکور
دکتــرا رو زحمــت کشــیدن انداختــن  ۹مرداد..
مــن نمیفهمم مثالً االن  ٩مرداد با اول مرداد
چــه فرقــی داره؟»« ،هرچی میگــن پاییز کرونا
و آنفلوانــزا بــا هم داریم اینا بــازم میگن کنکور
بیفته پاییز .واال شماها با این هوش سرشارتون
بهتره اصالً کنکور ندید»« ،کاش حاال که کنکور
عقــب افتــاده نظــام وظیفه بیــاد بگــه تکلیف
اونایی که وســط آموزشــیان و بایــد کنکور بدن
چیه؟»« ،واقعاً ســؤال اینه چرا لغو نمیکنن؟!
المپیک به اون عظمت رو انداختن ســال بعد
دیگــه کنکور چیه اخــه؟»« ،هنوز که هنوزه ســر
جلسه کنکور به کسایی که چپ دستن صندلی
مناســب نمیــدن اونوقــت االن میخــوان بــا
رعایــت کامــل پروتکلهــای بهداشــتی کنکــور
برگــزار کنــن؟»« ،اگــر ایــن تعویــق دوهفتهای
واقعی باشــه و کنکــور با پروتکلهــای خودش
برگزار شــه و امکانش هست با رعایت پروتکل
تــو فضای بســته با تهویــه موند ،هیــچ منطقی
و دلیلــی بــرای آمــوزش مجــازی دانشــجو
جدیدالــورود قابــل قبــول نیســت»« ،کاش
وســط این بیانیهها و حرفها ،یه نفر میگفت:
تــا زمانــی کــه نســبت بــه تضمیــن ســامتی
داوطلبــان ،مطمئــن نشــویم،
کنکورها را برگزار نمیکنیم».
شهروند

ب ه کادر درمان کمک کنیم

دیــروز آمــار قربانیــان
بیمــاری کرونــا بــاز هــم از
ماجرا  ۲۰۰نفر گذشــت .خبر تلخ
و عــددی کــه هر روز از شــنیدنش میترســیم.
کاربــران زیــادی بــه ایــن آمــار اشــاره کردند و
دربــارهاش نوشــتند و به ایــن بهانــه خیلیها
از کادر درمــان و خســتگی و بیماریشــان
گفتند .پزشکان و پرســتارانی که در شبکههای
اجتماعی فعال هســتند هم درباره مشــکالت
این روزهایشــان مینویســند« :یکــی دیگه از
پزشــکهامون هــم بــا عالئم مشــکوک رفت
بــرای قرنطینــه .کرونا نکشــه ،کار مــا را قطعاً
خواهد کشــت»« ،کرونا زیاد نمیشــه ما داریم
تمــوم میشــیم»« ،یــه دوســت پزشــک دارم

کــه چند وقــت پیش داییش فوت کــرد .آنقدر
بــه همــه گفت مراســم نگیرین و نریــد که کل
فامیلش باهاش درگیر شــدن .حتی پدر مادر
خودش .مراســم گرفته شــد و درصد زیادی از
افراد اون مراســم کرونــا گرفتــن.از جمله پدر
مــادر خــودش .همه هم بــرای ویزیــت رفتن
پیشــش و االن گفــت که خودش هــم گرفته»،
«واقعاً نمیشــه خســتگی کادر درمان رو درک
کــرد»« ،در مــوج جدیــد کرونــا ابتــاى منجــر

مجـــازی
یگانه خدامی

بــه مــرگکادر درمــان بهطــرز شــگفتآوری
چشــمگیر اســت .در پروتکلهــای حفاظتــی
پرســنل تجدیدنظــر کنیــد .پرســنل درمانگــر
بیفتنــد ،جبهــه از دســت مــیرود .مــرگ
درمانگــران را جدی بگیریــد« ،».یه ذره دیگه
ماســک نزنیــم کادر درمــان رو هــم شکســت
میدیم .ماســک بزن هموطن»« ،کادر درمان
داره یکی یکی میمیره ،آرایشگاه و سفر و بقیه
چیزهــا هنوز ممنوع نیســت« ،».یــه خداقوت
هم بگیم به اونایی که ماسک نمیزنن باعث
شــدن ایران رتبــه نخســت در بین کشــورها با
بیشــترین فوتــی کادر درمــان بهعلــت کرونــا
رو بهدســت بیــاره .بزرگــوار ایــن جوونایــی که
بهخاطر خطای انســانی شــما میمیــرن قتل
عمده حواستون هست؟»« ،فقط چند دقیقه
یا ســاعت گرما و خفگــی را تحمل کن باور کن
میارزد پرستاری همان اندازه استراحت کند.
این کمترین کار ما بــرای جبران زحمات کادر
درمــان اســت»« ،اورژانــس بیمارســتان امام
شده عین مترو دروازه دولت بس که شلوغه»،
«تو اتاق عمل بیمارســتان دانشــگاهی  ۳تا از
 ۶تا متخصص بیهوشــی تســت مثبت شدند.
ج اول در
کمکم بایــد نیروی کمکی بیاریم .مو 
برابر چیزی که االن داریم میبینیم شوخیای
بیش نبود« ،».وقتی به شــما میگم ما داریم
تمــوم میشــیم ،باورتــون نمیشــه .اینجا ۲۳
نفــر از اتــاق عمــل بیمارســتان عالمــت دار
شدند« ،».بیمارســتانی که پدر من اونجاست
مریــض کرونایی بســتری نمیکنن با اینحال
پــدرم گفت بچههــای بخش یکی یکــی دارن
کرونــا میگیــرن .تــو رو بــه خــدا حواســتون رو
جمع کنین .کادر درمانــی از پا افتادن .اوضاع
اصالً شوخی بردار نیست».

واکنش دبیر شورای صنفی نمایش به انصراف «شنای پروانه»

بدشانسینمایشی

گرچه بین «شــنای پروانــه» و «خوب بد جلف »2
تفاوت زیاد است ،از تفاوت ژانری تا تفاوت کیفی؛
یادداشت
اما هر دو یک درد مشــترک دارند و آن بدشانسی
در اکران و نمایش اســت .بدون شک هر دو فیلم
از پرفروش ترینهای سینمایی  99بودند اگر کرونا
نبود .هر دو فیلم میتوانســتند تجربه دلچسب و
خاطره خوبی برای مخاطبان خاص خود از سینما
رضا صائمی
رفتن بســازند اما کرونا نگذاشــت .موج دوم کرونا
روزنامهنگار و
هم باعث شــد تا رســول صدرعاملــی تهیهکننده
منتقد
شــنای پروانــه درخواســت توقف فیلــم را بدهد و
دلیل آن را احترام به همه پزشکان و پرستارانی بداند که در جدال با کرونا
هستند تا در روزهای خوب و بهتر بتواند فیلم را به تماشا بگذارد .بدیهی
است این وقفه و فاصلهگذاری سینمایی گرچه با نیت انسانی و همدالنه
انجــام شــده اما قطعاً اکــران فیلم را به یــک اکران پراکنــده و مخدوش
بــدل میکند .از ســوی دیگر اکــران آنالین با همه مزایــای احتمالی اش
نمیتوانــد به اندازه اکران در ســینما فــروش را تضمین کند .حتی اکران
ســینمایی در شــرایط کرونایی هم نمیتواند به فروش مطلوب برســد.
محمــد کارت در شــرایط عــادی میتوانســت در اکــران نخســتین فیلم
بلند خود ،در موقعیت ســعید روستایی قرار بگیرد .او نیز مثل روستایی
نخســتین فیلم بلندش مــورد توجه مردم و منتقدان در جشــنواره فجر
قــرار گرفــت و قطعاً در اکران عمومی در شــرایط متعارف میتوانســت
موفقیت آن را تکرار کند اما کرونا مانع شــد .با این حال کرونا ثابت کرد
مقوله اکران و مناسبات آن بشدت به عناصر و عوامل و فاکتورهای برون
متنی و اجتماعی وابســته اســت .بحرانهای اجتماعی میتواند بحران
مخاطب در گیشه را تشدید کرده و به آن دامن بزند یا حتی بحرانهای

از ماسک منقاردار قرون وسطی
تا ماسک مدرن N95
یکی از

پیام فروتن

طراح و استادیار دانشگاه تهران

 در ایــن گیــرودار کرونــا و
هزارتا
جهان نیمــه تعطیل ،علم
بشــدت در حــال گرفتــن
ماهی خــود از آب گل آلود
اســت .ســرش را باال گرفته
و بیهــوده فخر میفروشــد.
بیاییــد بــه عصــر آییــن و
اســاطیر بازگردیــم.؛ بــه
دورانی که بشر پاســخ تقریباً تمام پرسشهای
خود را در دست داشت.
در این عصر ،علم و پرسشها و نیازهای بشری
همــگام با یکدیگــر حرکت میکردنــد و هریک
مکمــل دیگــری بودند .امــا ...با ظهــور انقالب
صنعتــی و ورود به جهــان جدید ،علم راه خود
را از بشــریت جــدا کــرد و در ایــن مســیر آنقــدر
پیــش رفت که امــروزه نگرانیهای متعددی را
برانگیخته اســت؛ از بازتولید انســان برتر گرفته
تا فناوریهای زیســتی و هــوش مصنوعی .این
در حالی اســت که هزاران ســال قبل ،اســاطیر،
تمــام ایــن مؤلفههــا را در قالــب آیینهــای
باســتانی تشــریح کرده بودند؛ قالبی که عمیقاً
بــا ظرفیتهای انســانی همگون و همــراه بود.
انســان کهــن ،تقریبــاً بــر تمــام مســائل علمی
«ضــروری» امروز آگاه بود و تنها علت وجودی
آنها را نمیدانست .علم امروز ،تنها علتها را
کشف و بازگو میکند.
در قرون وســطی و در زمان فراگیری طاعون
یــا مــرگ ســیاه ،پزشــکان از لباســی خــاص
اســتفاده میکردنــد .ایــن لبــاس شــامل یــک
پالتــوی بلنــد بود کــه آن را برای پرهیــز از نفوذ
عوامــل بیمــاری زا ،با مــوم آغشــته میکردند.
دســتکش ،چکمــه ،کاله ،عصای چوبــی و البته
نوعی ماســک مخصــوص ،این لبــاس را کامل
میکردند .ماســک مخصــوص دوران طاعون،
از شکل و شمایل ســر یک کالغ با منقاری بلند
برخوردار بود .در آن دوران علت بروز بســیاری
از بیماریها از جمله طاعون را گسترش میازما
یا هوای بدبو و آلوده میدانستند .بدین ترتیب
پزشــکان بــا ریختــن گیاهــان خوشــبو در منقار
ماسکی که بر صورت میزدند به سراغ بیماران
میرفتنــد .این لباس ویــژه بیماران شــما را به
یــاد چه چیــز میانــدازد؟ نگاهی به پزشــکان و
کارکنــان اورژانس امــروز در مواجهه با بیماران
کرونایــی بیندازیــد .آیا چیزی جز یــک چکمه،
لبــاس نفوذناپذیــر و یــک ماســک بــر صــورت
دارنــد؟ آیــا ایــن دســت لبــاس کامــاً مشــابه
لباسهای پزشــکان قرون وســطی نیســت؟! و
آیــا میازما یا هوای آلــوده ،دقیقاً همان انتشــار
ویروس در فضای اطراف نیست؟! تنها تفاوت
اینجاســت کــه امروزه علــت بــروز بیماریها –
ویروسها – را میدانیم و در آن روزگار درکی از
آن وجود نداشت ،اما شیوه برخورد و پیشگیری
کامالً امروزی و مدرن بوده است.
علــم امروز نباید بیش از حد به خود مغرور
باشــد .جهان ،یک یــا چند دور ،تاریــخ را تکرار
کــرده اســت .نتیجــه همــواره بــا قابلیتهــا و
نیازهــای انســانی همگون و همراه بوده اســت.
علم قرن بیســت و یک ،جهــت تاریخ را تغییر
خواهد داد و با پیشی گرفتن از نیازهای محدود
انســانی منجر بــه انقراض و نابــودی او خواهد
شد.

تازه بیافریند .فیلم خوب و ســالن خوب کافی نیســت ،به اکران خوب و
بموقع هم نیاز اســت تا اثری دیده شــود و چنانکه شایســته اســت دیده
شود .این مسأله نیاز سینمای ما به مطالعات و پژوهش در حوزه جامعه
شناســی و اقتصاد سینما را بیشــتر میکند .اگر مطالعات سینمایی بین
رشــتهای و دســتاوردهایش در سیاســتگذاریها و برنامهریزیهــا مــورد
اســتفاده قــرار میگرفت ســینمای ایــران میتوانســت بــرای زمانهای
بحرانی خود راهکارها و راهبردهای عملی داشته باشد .کرونا و تأثیرات
مخــرب آن بر اکران و اقتصاد ســینما نیاز به مدیریت بحران در ســینما
را ضروریتر میســازد .اکنون زمان آن اســت تا پژوهشــگران حوزههای
مختلــف علوم انســانی مثل جامعه شناســان و متخصصــان ارتباطات
و تبلیغات به کمک ســینما آمده و برای این شــرایط بحرانی که ســینما
عمالً در آســتانه ورشکســتگی قــرار گرفته ،ســاز و کاری طراحی و تدوین
کننــد .کرونا با همه بدیهایش در مورد ســینما این حســن را داشــته که
بســیاری از ضعفها و گیر و گورهای ناشــناخته و پنهان آن را نشــان داد
و اینکه چقدر در برابر نامالیمات و بحرانهای اجتماعی شکننده است.
بدون شک یکی از مهمترین رخدادهای سینمایی در سال  99و چه بسا
یکی از مهمترین موقعیتهایی که سینمای ایران در طول تاریخ تجربه
کــرد ،همیــن تجربه اکــران آنالین بــود که پیش از این ســابقه نداشــت.
اکــران آنالیــن هم یک راه حل در برابر تعطیلی اجباری ســینماها بود و
هم تجربه جدیدی که حتی در شــرایط متعــارف هم میتواند بهعنوان
یک پلتفرم مورد توجه قرار بگیرد .مسأله این است که سینمای ما برای
چالشهای فراسینمایی و مواجهه با بحرانهای اجتماعی هنوز آمادگی
و تجربه الزم را ندارد و مجهز نیست .به این فکر نکرده که برای روزهای
بحرانی و برای عدم شکســت و ورشکســتگی در برابــر این بحرانها چه
باید بکند .اکنون زمان اندیشیدن به این چه باید کردن هاست!

قطعاتی التیامبخش از «شاعر پیانو»

بــه گمانــم ایــن روزهــا کــه ســنگینی نگرانــی از بیمــاری
کرونــا بر روحمان ســایه افکنده بهترین فرصت اســت تا
چی
در جســتوجوی پناهگاهــی التیامبخــش ،به ســراغ هنر
بشنویم
برویم .پیشــنهاد من برای آنهایی که عالقهمند موسیقی
هستند گوش سپردن به نوکتورنهای «فردریک شوپن»،
موســیقیدان مطــرح لهســتانی و نوازنــده شــاخص پیانو
اســت .امــا چرا شــوپن و اصــاً چــرا نوکتورنهــای او! این
موســیقیدان مطــرح عنوان جالبــی دارد« ،شــاعر پیانو».
از توجــه به همین دو کلمه میتوان بــه جایگاه اثرگذار او
احمد پوری پی برد ،به اینکه او توانسته از جادوی شاعرانگی در خلق
نویسنده و مترجم
شــاهکارهای موســیقایی خــود آنچنــان بهــره ببرنــد که
چنین شهرتی کسب کند و با استفاده از نبوغی مثالزدنی حال و هوای شعر و
موسیقی را در هم آمیزد .بخشی از آثار بهجای مانده از شوپن به نوکتورنهای
او اختصاص دارد ،البته از شــوپن نه تنها نوکتورن ،بلکه والس ،ســونات پیانو،
پرلود و ...حتی قطعاتی از پیانو هم به یادگار مانده اســت .بااینحال پیشنهاد
مــن گــوش ســپردن بــه
نوکتورنهاســت که مجموع
آنهــا درنهایــت بیســت و
خــردهای میشــود .پیــدا
کردن این نوکتورنها هم کار
سختی نیست ،هم از طریق
ســایتهای موســیقی و هم
فروشــگاههای محصــوالت
ل دسترســی
فرهنگــی قابــ 
اســت .دوســتانی که هنوز با
ســبک موســیقی و کارهــای
شــوپن آشــنا نیســتند بهتــر
اســت کمکــم بــه ســراغ
کارهــای او برونــد تــا ایــن
آشــنایی بــه شــکل تدریجی
رخ بدهــد؛ آنوقــت حتــم
دارم کــه آنــان هــم به جمع
طرفــداران این موســیقیدان
شــاخص جهان میپیوندند
و در میان توصیههای خود به دوســت و آشــنا حتماً نامی از او خواهند برد .اما
مهمترین دلیلی که در گوش ســپردن به نوکتورنهای شــوپن دارم به آرامش
خاصــی بازمــی گردد که در کارهای او نهفته اســت ،با این شــرایطی که جهان
امــروز گرفتارش شــده حداقل از ایــن طریق میتوانیم قدری روح خســتهمان
را آرام کنیم.

عکس نوشت
مجســمه برنزی «نیاز» ســاخته کامبیز
شــریف ،هنرمند ایرانی ،در مرکز شــهر
ونکوور کانادا نصب شد.
کامبیــز شــریف ایــن مجســمه را بــا
موضــوع مهاجــرت ســاخت و آن را
در دوســاالنه ونکــوور ارائــه کــرد .این
اثر فرمــال دارای یــک گــوی بازتابنده
بزرگ با ســه شاخ ه به شــکل یک نهال
اســت که به ســمت آســمان باال رفته
اســت .مجســمه «نیاز» الهــام گرفته
شــده از تجربه شــخصی کامبیز شریف
به عنــوان یک مهاجر اســت و نمادی
از«قدردانــی و پتانســیل متقابــل»
مهاجران را به نمایش گذاشته است.

کسی که به خودش
دروغ میگوید و به
دروغ خودش گوش
میدهد کارش به جایی
خواهد رسید که هیچ
حقیقتی را نه از خودش
و نه از دیگران تشخیص
نخواهد داد.

ابله
فئودور داستایوفسکی

24ëëتیر
به نام در صــد و هفدهمیــن روز از ســال جدیــد و
تاریخ
البتــه همزمان بــا  14جوالی میــادی باید
از یکی از بزرگترین کارگردانهای ســینمای جهان بگوییم که امروز
سالروز تولد اوست؛ از اینگمار برگمان.
ëëتولدها
اینگمار برگمــان :کارگردان بزرگ ســوئدی
ســال  1918بــه دنیا آمد و ســبکی خاص در
کارگردانی و فیلمسازی ثبت کرد که ماندگار
شــد .برگمــان کودکــی ســختی داشــت و از
هماندورانبهسینماوتئاترعالقهپیداکرد.
در دانشگاه استکهلم رشته هنر و ادبیات خواند و فیلم و تئاتر دید و
با نوشتن چند نمایشنامه و حضور در یک نمایش بهعنوان دستیار
کارگــردان کارش را آغــاز کــرد .اولیــن کار مهم او نوشــتن فیلمنامه
«شــکنجه» بــود که «الــف خوباریــا» آن را کارگردانی کــرد و برگمان
دســتیارش بود .اولین تجربــه کارگردانیاش هم با فیلــم «زندان»
در سال  1949رقم خورد و پس از آن فیلمهایی را مانند «تابستان با
مونیکا» ساخت .اما فیلمی که او را مطرح کرد «لبخندهای یک شب
تابستانی» بود که جایزه اثر طنز شاعرانه را هم برایش گرفت« .مهر
هفتم» و «توت فرنگیهای وحشی» موفقیتهای بعدی او بودند و
برایشــان جایزههایی را مثل خرس طالیی برلین برد« .همچون در
یک آینه»« ،نور زمســتانی»« ،سکوت»« ،شرم» و «سونات پاییزی»
دیگر فیلمهایی هســتند که از برگمان به یادگار مانده است .جالب
اســت بدانیــد که این فیلمهــا و فیلمنامه هایشــان از بخشهایی از
زندگی شــخصی خودش الهــام گرفتهاند .از تصاویر و داســتانهای
کوچک و بزرگ زندگی اش .برگمان به ســاخت فیلمهای فلســفی
شهرت داشت اما خودش عاشق دیدن فیلمها و سریالهای عامه
پسند بود .او سال  2007درگذشت.
فرناز بهــزادی :ســال  1328در چنین روزی
یکــی از کارگردانهــا و طراحــان عروســک
ایران به دنیا آمد که شــاید با نامش چندان
آشنا نباشید اما حتماً کارهای او را دیده اید.
فرناز بهــزادی دیپلــم معمــاری داخلی از
تهران و دیپلم نقاشی و مجسمهسازی را از سوئیس گرفت و بعد به
انگلســتان رفت تا تئاتر عروسکی بخواند .پس از پایان تحصیالتش
به ایران بازگشــت و هم بهعنوان طراح لبــاس و هم بهعنوان طراح
عروســک مشــغول بــه کار شــد .کار طراحی لباس ســریال مشــهور
«دلیران تنگستان» برعهده او بود و طراحی صحنه فیلم «عبداهلل»
به کارگردانی جرج برتونی و طراحی و ســاخت عروســک و ماســک
نمایش «ویکتور هوگو و رؤیاهایش» به کارگردانی رنه دوماز را انجام
داد .یکی از کارهای جالب او ساخت  18عروسک تزئینی با  18لباس
و آرایش متفاوت از مناطق مختلف ایران اســت که در موزه صوفیه
شــهر ســن خوزه امریکا به نمایش درآمد .او نمایشهای عروسکی
«عروســک باد»« ،خاله نخودی»« ،الکس و ستاره شناسی» و «هزار
و یک شــب» را در شــهرهای مختلف دنیا روی صحنه بــرده و برای
نمایشهایبسیاریازکارگردانهایبزرگایرانمانندعلیرفیعی،
نادر برهانی مرند و محمود فرهنگ عروسک و ماسک ساخته است.
 عطا صفرپور کارگردان و بازیگر ،اســماعیل همتی نمایشنامه
نویس و پژوهشگر ،الهه دهنوی داستان نویس و مترجم و منوچهر
ریاحی معمار پیشکسوت هم متولد امروز هستند.
ëëدرگذشتها
مهتابنوروزی:یکی از بزرگترین هنرمندان
سوزن دوز سیستان و بلوچستان سال 1391
در همیــن روز درگذشــت .مهتــاب نوروزی
ماننــد بســیاری از دختران بلــوچ از کودکی
سوزن دوزی میکرد و آنقدر توانا بود که در
 16ســالگی استاد شد .کارهای او در بسیاری از نمایشگاههای ایرانی
و خارجــی به نمایش درآمدند و مورد توجه قرار گرفتند و بســیاری
از آثــارش در لباسهــای فاخــر و خــاص مانند لباسهــای درباری
استفاده شدند .البته سوزن دوزی تنها هنر او نبود و مهتاب نوروزی
در پریــواردوزی ،ســیاه دوزی ،آینــه دوزی و ســکه دوزی هم اســتاد
بود و به بســیاری از دختران استانشــان آموزش داد .نوروزی بیش
از  60ســال ســوزن دوزی کــرد و در ســالهای آخر عمــرش بهدلیل
مشــکالت جســمی و آلزایمر نتوانســت کار کند .ســال  1386اداره
میراث فرهنگی سیســتان و بلوچســتان برای او  16ســال سابقه کار
درنظر گرفت و او باالخره توانست در  5سال آخر زندگیاش حقوق
بازنشســتگی دریافت کند .تعدادی از کارهای او در موزه ســعدآباد
تهران نگهداری میشود.

