
حضور »قهرمان« اصغر فرهادی در 
اسکار بدون اکران در ایران 

طبق قوانین جدید آکادمی اســکار، فیلم ها در 
صورت اکران در کشــوری غیر از کشــور مبدا نیز 
می توانند واجد شرایط رقابت در شاخه بهترین فیلم 

بین المللی جوایز سینمایی اسکار شوند.
به گــزارش ایلنــا، آکادمی علــوم و هنرهای 
سینمایی اســکار تحت تاثیر همه گیری جهانی 
ویروس کرونا، در دو ســال اخیر تغییراتی را برای 
تســهیل حضور آثار در این جوایز سینمایی ایجاد 
کرده است و شاخه بهترین فیلم بین المللی نیز به 
سبب حضور نمایندگان رسمی کشورهای دیگر 
دستخوش تغییرات شده اســت.  بر اساس قوانین 
نود و چهارمین دوره جوایز ســینمایی اســکار و 
برای تسهیل حضور آثار سینمایی در این جوایز در 
شرایط کنونی، فیلم ها برای معرفی رسمی به منظور 
حضور در شاخه بهترین فیلم بین المللی الزاما نیاز به 
اکران در کشور مبدا ندارند و در صورتی که در یکی 
از کشورها )غیر از آمریکا و کشورهای تحت قلمرو 
آن( به مدت حداقل هفت روز پیایی اکران تجاری 
داشته باشند، در صورت داشتن دیگر شرایط، واجد 
معرفی به عنوان نماینده رسمی کشور معرفی کننده 
خواهند شد.  طبق قوانین معمول آکادمی، فیلم ها 
برای حضور در شــاخه بهترین فیلــم بین المللی 
اسکار ۲۰۲۲، باید در حد فاصل بین اول ژانویه تا ۳۱ 
دسامبر ۲۰۲۱ )۱۲دی ۱۳۹۹ تا ۱۰ دی ۱۴۰۰( 
در کشــور مبدا حداقل هفت روز اکران سینمایی 
داشته باشند و در ایران تنها ۱۱ فیلم تاکنون در این 
بازه زمانی اکران سینمایی شده اند که شامل »دیدن 
این فیلم جرم است«، »اینجا هم باران می بارد«، »آن 
شب«، »الله«، »تکخال«، »خون شد« ، »هفته ای 
یک بار آدم باش«، »مدیترانه«، »قصه عشق پدرم«، 
»سیاه باز« و »دینامیت« می شود. فیلم »قهرمان« 
به کارگردانی اصغر فرهادی پس از حضور رونمایی 
موفق در جشــنواره فیلم کن و کسب جایزه بزرگ 
هیات داوران این رویداد سینمایی، بخت نخست 
انتخاب به عنوان نماینده رســمی ایران در شاخه 
بهترین فیلم بین المللی نود و چهارمین دوره جوایز 

سینمایی اسکار است. 
    

حضور »قصیده گاو سفید« در 
جشنواره های ادینبورگ و ملبورن 

فیلم »قصیده گاو سفید« به کارگردانی بهتاش 
صناعی ها، مریم مقــدم و تهیه کنندگی غالمرضا 
موســوی در جدیدترین حضور جهانــی خود در 
جشنواره های ادینبورگ و ملبورن روی پرده می رود.  
به گزارش ایلنا، هفتاد و چهارمین دوره جشــنواره 
فیلم ادینبورگ در حالی برگزار می شــود که فیلم 
»قصیده گاو سفید« تنها نماینده سینمای ایران در 
بخش فیلم های بلند داستانی حضور دارد.  جشنواره 
ادینبورگ که از قدیمی ترین جشنواره های فیلم 
دنیاســت از ۲۷ مرداد تــا ۳ شــهریور )۱۸ تا ۲۵ 
آگوست( در اسکاتلند بریتانیا برگزار می شود.  این 
فیلم همچنین به زودی در هفتادمین جشــنواره 
فیلم ملبورن استرالیا که مهمترین جشنواره فیلم 
در این کشور اســت و از تاریخ ۱۴ تا ۳۱ مرداد )۵ تا 
۲۲ آگوست( برگزار می شود، به نمایش در می آید. 

فیلم »قصیده گاو سفید« اولین حضور جهانی 
خود را در بخش مســابقه اصلی هفتــاد و یکمین 
جشنواره فیلم برلین پشت سر گذاشت و موفق به 
دریافت جایزه تماشاگران از این جشنواره شد. این 
فیلم همچنین در دومین حضور بین المللی خود در 
بخش هفته منتقدین جشنواره ترابیکای نیویورک 
روی پرده رفت. مریم مقدم، علیرضا ثانی فر، آوین 
پوررئوفی و پوریا رحیمی سام بازیگران نقش های 

اصلی این فیلم هستند.
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نیما نوربخش

یک-نوشــتن گاهی درد دارد. هنر 
از بر کــردن هــم درد دارد. اینجا اما 
دخترک فقیر بلوچ، ســوزن به دست، 
انگشتانی زار، سوسوی فانوس، در خانه 
کوچک کاهگلی، نقــش هنر بر پارچه 
می زند،»بلوچ دوزی« می کند که شاید 
پولی بیاید که شــاید مرهم زخم های 
مادر باشد؛ بلوچستان چقدر درد دارد. 

دردا هنر درد دارد.
دو-نامــش مهتــاب بــود و نــام 
خانوادگی اش نوروزی. شناسنامه اش 
نشــان می داد کــه متولد زمســتان 
۱۳۱۲ در قاســم آباد است؛ روستایی 
دورافتاده در سیســتان و بلوچستان. 
اما چه اعتباری به ســجل های قدیم و 
دقت و صحت شــان. مهتاب اما هرچه 
بزرگتر می شد هنرش عیان تر می شد. 
در آن روســتای بی آب و علف و در آن 
همهمه گرد و غبار قاسم آباد در هفت 
کیلومتری بمپور که مردان به دنبال یک 
لقمه نان راه شهر در پیش می گرفتند 
زنان برای اندک درآمدی شــبانه روز 
سوزن در پارچه می کردند. آنان اگرچه 
می دانستند این هنر، قدمتی به درازای 
تاریخ دارد اما چه می دانستند کرشمه 

ســوزن بر پارچه یعنی آنکــه روزی 
نه خیلــی دور،روستای شــان قطب 
سوزن دوزی جهان می شود. که اینگونه 
هم شــد اگرچه مهتاب و آن صدها زن 
هنرمند بلوچ هیچگاه بــه نان و نوایی 
نرسیدند و چرخ زندگی شان نچرخید.

سه-داستان زندگی مهتاب از روزی 
شــنیدنی تر شــد که آوازه دخترکان 
هنرمند بلوچ به پایتخت رسید.در دهه 
۴۰ خورشیدی، خانم هنرمندی به نام 
جهانبانی که طــراح لباس های دربار 
بود به منطقه آمد و در میان روستاییان 
به دنبال بهترین شــان گشت. مهتاب 
را هم او کشــف کرد. قدیمی های آنجا 
می گویند جهانبانی از اروپا ســفارش 
می آورد و تمام کارها از طراحی تا رنگ 
بندی را خــودش انجام مــی داد؛ نخ و 
پارچه و سوزن را هم در روستاها پخش 
می کرد و پس از تحویل کار،دستمزدها 
را هــم آنی مــی داد. او اندکــی بعد در 
جشــن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی، 
مجموعه ای از هنر ســوزن دوزی زنان 
بلوچ به نام »رویال« را تهیه کرد که در 
قالب هدایایی چون کوســن و کراوات 
و دستمال به دولتمردان خارجی اهدا 
شــد. این خارجی ها هم عجیب حض 
بردند و اصال همین ها شد که زنان بمپور 
و قاسم آباد و اسپکه و هریدک و ایرندگان 
و دادکان و اسماعیل آباد مشتاق به کار 

شدند و ســتاره بخت در آسمان شان 
چشمک زد. مهتاب اما ماه کامل بود در 
میان آن همه ستاره. روزی از روزها، در 
گرگ و میش صبحگاهی برایش خبر 
آوردند که سوزن دوزی لباس فرح دیبا 
برعهده او گذاشته شده و از آن پس بود 

که زنگی بر چنگ زندگی او نواخته شد.
چهار-مهتاب کم کم پخته تر شد 
و دیگر در ســیاه دوزی و آینه دوزی و 
ســکه دوزی هم برای خودش اسم و 
رسمی دست و پا کرد. هوش و جوش 
او چنان بود که عالوه بر آموخته هایش 
از مــادر، خودش هم مبــدع چندین 
دوخت پیچیده و نو در هنر سوزن دوزی 
شد. محلی ها می گفتند مهتاب چشم 
بسته نقش می زد و با هنرش به پارچه 
بی جان تو گویی جــان می داد. گاهی 
»پلیوار« نقش می زد و گاهی »دلکش 
«، گاه »َجــواک« را طــرح می کرد و 
گاهی »شیرگ«. همه اینها را دوست 
می داشــت اما ازدواج را نه؛ اهل محل 
می گفتند مهتاب هرگز عاشــق نشد. 
یعنی آنقدر غرق عشق بازی با سوزن و 
پارچه بود که فرصت عاشق شدن پیدا 
نکرد. خواستگار زیاد داشت اما دلش پی 
دلبری نبود. در میان دخترکان بلوچ که 
کمتر در ازدواج و زندگی حق انتخاب 
دارند مهتاب خیره سر خطاب می شد. 
هرچه فک و فامیل و در و همسایه زیر 

پایش نشســتند که تا جوانی و رنگ و 
رو داری عروســی کن و مادری کن و 
بگذار ســایه یک مرد باالسرت باشد، 
گوشــش بدهکار ایــن حرف ها نبود. 
مهتاب نماد یک عصیان در جامعه ای 
سنتی بود که نطفه اعتراضش را با زبان 
صلح در آثارش می کاشــت. خودش 
در مصاحبــه ای می گفــت:» وقتی 
خواستگار برایم می آمد یک تکه پارچه 
برمی داشتم و می رفتم توی یک اتاق 
سوزن دوزی می کردم. هیچ وقت هم 
عاشق نشدم چون آن زمان رسم نبود 
که شوهر را ببینی. فقط باید به حرف 
خانواده ات گوش می کــردی اما من 
هیچ وقت دل به هیچ مــردی ندادم! 

خانواده ام هم کــه وقتی فهمیدند دلم 
نمی خواهد ازدواج کنم دیگر کاری به 

کارم نداشتند«.
پنج- آنها که خودشــان را زرنگ 
می پنداشتند سال های سال به سراغش 
می رفتند و دست آفریده های او را که 
اهل قناعت بود ارزان می خریدند و گران 
می فروختند؛ آن هم نه در ایران بلکه در 
نمایشــگاه های فرنگ. این پول ها که 
خوردن نداشت این را مهتاب خودش 
خوب می دانســت. او تنها یک هدف 
داشت؛ می خواست سوزن دوزی بلوچ 
را در دنیا زنده نگه دارد.  در مصاحبه ای 
به خبرنگار روزنامه تهران امروز گفته 
بود من و بسیاري از هنرمندان قدیمي 
بلوچ دوزي بدون توجه به بي مهري ها 
و بدون چشمداشتي، این هنر را که در 
شرف انقراض بود زنده نگه داشتیم و تا 
جان در بدن دارم به سوزن دوزي ادامه 
خواهم داد. من ســوزن دوزي را شغل 
نمي دانم چراکه پــول زیادي بابت آن 
همه زحمتي که روي این هنر کشیده 

مي شود، عاید نمي شود.
شش-طنز تلخ زندگی مهتاب آنجا 
بود که اگرچه پس از انقــالب ، وزارت 
ارشاد به او نشان درجه یک هنری اعطا 
کرد و در سال ۱۳۸۶ هم فرهنگستان 
هنر به پاس نیم قــرن فعالیت هنری 
در برنامه »گنجینه هــای از یاد رفته 
هنر ایرانی« از وی و ۱۳ هنرمند دیگر 
تقدیر کرده بود اما خانه اش ســرجمع 
یک اتاق بــود و از امکانات اولیه زندگی 
بی نصیب. نه یخچالــی و نه کولری که 
در آن گرمای داغ کویــری، زندگی را 
تاب بیاوری. ۷۰ سالگی را که رد کرده 
بود بیماری ها هم یک به یک سراغش 
آمدند. به خاطر کار زیاد بین مهره های 
کمرش فاصله افتاد و زمین گیر شــد. 

یکی دوســال بعد هم آلزایمر گرفت و 
چشمانش هم از ســو افتاد. این وسط  
برادرزاده اش زینب که خود استاد سوزن 
دوزی بود پرستارش شد و آنقدر پله های 
ادارات را باال و پایین کرد تا توانســت 
با شــکایت به دادگاه کار ایرانشهر، ننه 
مهتاب را بیمه کنــد. این آخری ها هم 
چندرغاز مستمری از کمیته امداد به 
این شیر زن پرداخت می شد که کفاف 
هیچی را نمی داد. اصال انگار نه انگار که 
او میراث زنده بشــری در بین ایرانیان 
بود.  هفت-کیست که نداند هنر اصیل 
ســوزن دوزی با زندگی زن بلوچ، گره  
خورده است. کیســت که نداند فقر و 
خشکسالی و قاچاق بالی جان سیستان 
و بلوچستان شده است. کیست که نداند 
دولت ها با سرمایه گذاری ناچیز بر هنر 
اجدادی آن ســرزمین می توانند غبار 
غم از چهره جنوب شرق ایران بزدایند. 
اما کیست که بداند مهتاب ها معدودند 
و عمرها محدود. کیســت که بداند آن 
مجموعــه لباس های فاخــری که در 
مجموعه ســعدآباد تهران به نمایش 
اســت کار دســتان ظریف دخترکی 
اســت که در دورافتــاده ترین نقطه 
ایران روزگار ســپری کــرده و پایش 
هم بــه پایتخت باز نشــده. صد حیف 
که قرار بود مهر اصالت یونســکو را هم 
دریافت کند اما عمــرش کفاف نداد. 
صد حیف که مسئوالن امر ۶ سال پس 
از مرگش)سال ۱۳۹۷( یادشان افتاد 
از تمبر یادبودش رونمایی کنند و صد 
حیف که ننه مهتاب در یک شــب گرم 
تابســتانی لیوان آب کنار رختخوابش 
را سر کشید، بالشت زیر سرش را پشت 
 و رو کرد، زیر لــب خوابیــد . خوابید 

و دیگر بیدار نشد.

برای سالمرگ ننه مهتاب، سوزن دوز بلوچی که آخر عاشق نشد

دردا هنر درد دارد

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

پردهنقرهای

کوروش روستایی، استادیار پژوهشکده باستان شناسی

روابط نه تنها در حوزه باستان شناسی بلکه در 
بیشتر حوزه ها در کشور ما، حرف اول را می زند. 
این یک آفت بزرگ اســت چراکــه کارها بر اثر 
روابط به افراد میان مایه داده می شــود. می توان 
به صراحت دیــد که کارها به افــراد نخبه ای که 
روابط ندارند داده نمی شــود. اینگونه است که 
اگر نگاهی به آمارهای کاوش های نجات بخشی 
داشته باشــیم می بینیم که برخی از افراد خاص 
چه داخل چه خارج از پژوهشکده باستان شناسی 
به واسطه روابطی که دارند موفق شده اند مدام در 
کاوش های نجات بخشــی حضور داشته باشند. 
درحالی که صدهــا فارغ التحصیل آزاد داریم که 
می توانند در این کاوش ها حضور داشته باشند. 
این مهم ربطی هم به دانــش و تجربه ندارد بلکه 
مســئله روابطی اســت که فرد دارد. شخصی را 
می شناســم که ۸۰ فصل تجربــه میدانی اعم 
از کاوش و بررســی باستان شناســی دارد اما از 

آنجایی که رابطه ندارد، ۳ سال است که به او کار 
نجات بخشــی نداده اند. این در حالی اســت که 
همین افرادی که من آنها را با تساهل »حرفه ای« 
می نامم بســیاری از برنامه های نجات بخشی را 
به عنوان عضو، نه سرپرست، عمالً هدایت می کنند. 
مسئله این است که در باستان شناسی ایران نوعی 
آپارتاید وجــود دارد، یعنی عــده ای یا طبقه ای 
هســتند که با تکیه بر روابطی که با قدرت دارند، 
پروژه های نجات بخشــی یا مجوز را به سادگی از 
پژوهشکده می گیرند، درحالیکه خیل عظیمی 
از دانش آموختگان کارآزموده داریم که آنها را به 
بازی راه نمی دهند! آنها در بهترین حالت مجبور 
به شرکت در برنامه های میدانی به عنوان »عضو 
هیئت« هستند و در آنجا نیز کار را به قول معروف 
»از صفر تا صد« انجام می دهند. متأســفانه در 
موارد نه چندان کمی، رفتاری استعماری با این 
افراد می شــود. یعنی آنها مجبور به انجام انواع 
کارها تا به قول معروف »بستن گزارش« می شوند، 
درحالیکه هنوز دســتمزدی بابت کارهای شان 

دریافت نکرده اند. گاه ماه ها طول می کشد که به 
آنها پرداختی صورت گیرد، و گاه نیز پایین تر از حد 
نُرمال به آنها پرداخت می شود که با میزان کاری 
که کرده اند تناسبی ندارد. به گمان من روند عادالنه 
این اســت که کارهای نجات بخشی طی روالی 
عقالنی به دانش آموختگانی که »باستان شناسان 
آزاد« خوانده می شــوند داده شــود، و اعضای 
پژوهشکده اگر به واقع اهل پژوهش اصیل هستند، 
به حــوزه ی جغرافیایــی و دوره ی زمانی خود 

بپردازند، نه اینکه متخصص کاوش محوطه های 
حجر تا قجر در پشــت سدها شــوند! اینکه چرا 
وضعیت هم اکنون چنین اســت، متوجه خود 

پژوهشکده ی باستان شناسی است.
چند سال پیش به برخی از مدیران پژوهشکده 
پیشــنهاد کردم که برای کارهای نجات بخشی 
فراخوانی به دانش آموختگان باستان شناســی 
بدهند و از میان آنها نخبــگان را انتخاب کرده و 
برای این گونه کارها گسیل دارند، ولی متأسفانه 

همان اولویِت روابط بر ضوابــط مانع از انجام این 
طرح شــد. من طی تماس هایی که با شماری از 
ایــن دانش آموختگاِن کارآزمــوده ی حرفه ای 
داشــته ام گالیه های آنها را شــنیده ام که چرا 
کارهای نجات بخشی صرفاً به عده ای خاص داده 
می شود، عده ای که کیفیت کاری آنها از همین 

دانش آموختگان هم پایین تر است.    
در پایــان بایــد بگویم کــه رونــد کنونی 
باستانشناسی کشور نیز بیشباهت به روند غمانگیز 
تخریب سایر منابع کشور نیست. طی دهههای 
اخیر بدون توجه به نظرات کارشناسان آگاه، دلسوز 
و مدافع منافع ملی، بسیاری از منابع کشور را، اعم 
از منابع آبی، جنگلها، گونههای جانوری، منابع 
زمینشناسی، و البته مهمتر از همه منابع انسانی 
را ضایع کردیم. آنچه در باستانشناسی ایران دیده 
میشود، شباهت تام و تمامی به تخریب سایر منابع 
این سرزمین دارد. باستان شناسان کلنگ به دست 
ما باید بدانند که قرار نیســت تمام مشــکالت 
باستان شناسی کشور را آنها حل کنند! مطمئن 
باشید این کشور هست و خواهد بود و نسل های 
آینده بهتر از من و شما می توانند گره از ناگفته های 
گذشته ی این سرزمین باز کنند. دست نگه دارید!

آپارتاید در باستان شناسی ایران
یادداشت

محلی ها می گفتند مهتاب 
چشم بسته نقش می زد و 
با هنرش به پارچه بی جان 

تو گویی جان می داد. 
گاهی »پلیوار« نقش می زد 

و گاهی »دلکش«، گاه 
»َجواک« را طرح می کرد 

و گاهی »شیرگ«. همه 
اینها را دوست می داشت 
اما ازدواج را نه؛ اهل محل 

می گفتند مهتاب هرگز 
عاشق نشد
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