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مهکامه محصص الهیجانی
شاعر آزادیخواه

یکــی از زنــان پیشــرو و
اهــل فرهنــگ و ادب
زنان ماندگار
ایــران و گیــانَ ،ســرَور
مهکامــه محصــص
الهیجانی است .شاعری
آزادیخواه که شاید اکنون
نــام فرزنــدش اردشــیر
محصصکاریکاتوریست
و نقــاش ،برایتــان آشــنا
باشد.
او سال  1287خورشیدی
در شــهر الهیجــان در خانــوادهای اهــل هنــر بــه دنیــا
ن مســتوفی محصص از
آمــد .پــدرش میــرزا احمدخا 
ف گیــان و مادرش
شــخصیتهای خوشــنام و معــرو 
ن خطاط و نقاشــی مشــهور در زمانهاش
ســار ه ســلطا 
بودند .مهکامه محصص هم در این خانواده به شــعر
عالقهمنــد بــود و از کودکی اشــعار ایرانــی را میخواند
و حفظ میکرد تا جایی که گفته میشــود در  9ســالگی
پنــج هزار بیت شــعر حفظ بود .یک ســال بعد شــروع
به ســرودن شــعر کرد و آنقدر اشــعارش خــوب بود که
برخی از آنها در نشــریات محلی گیالن منتشر میشد.
در  18سالگی به رشت رفت و مدیر مدرسه اکابر نسوان
شــد و مدتی بعد هم کار تدریس ادبیات در دبیرستان
ل 1307
دخترانه دارالمعلمات رشت را شروع کرد .سا 
ج کرد اما 26
ی محصص ازدوا 
ش عباسقل 
با پســرعموی 
ساله بود که همسرش فوت کرد و مهکامه  4فرزندش
را به تنهایی بزرگ کرد.
فرزندانــی کــه بعدهــا از چهرههای مشــهور هنــر ایران
شدند؛ اردشیر و ایراندخت محصص.
مهکامه که با چاپ و انتشار اشعارش شناخته شده بود
و در محافــل ادبــی و هنــری راه پیدا کرده بــود ،بتدریج
جذب فعالیتهای ادبی و اجتماعی شد .همان دوران
هم بود که دوســتیاش با پروین اعتصامی شــاعر آغاز
شد .اعتصامی از طریق نشریات مهکامه را شناخته بود
با اینکه به گوشــهگیری مشــهور بود تصمیم به تماس
بــا مهکامه گرفت .یک روز که مهکامــه از کالس درس
بیــرون آمد به او اطــاع دادند که پرویــن اعتصامی در
دفتــر مدرســه نشســته و مایــل به مالقــات با او اســت.
مهکامه وقتی پروین را میبیند فی البداهه برایش شعر
ســرود .دوستی آنها تا آخر عمر پروین اعتصامی ادامه
داشــت و نامههایی که اعتصامی برای مهکامه نوشت
سال  1380در مجل ه ایرانشناسى منتشر شد.
مهکامه ســال  1313در مســابقه انجمن ادبى ایران در
جشن هزارساله فردوسى شرکت کرد و اشعارش مورد
توجه داوران این مســابقه قرار گرفت .ســال  1325هم
بهعنوان یکی از اعضای هیأت رئیسه کنگره نویسندگان
ایــران در کنــار چهرههایی چون دهخــدا و بدیع الزمان
فروزانفــر انتخــاب شــد .او از نخســتین زنــان عضو این
کنگرهبود.
مهکامه محصص الهیجانی سال  1356درگذشت و از
او بیش از  ۵۰۰۰بیت شعر برجا ماند.
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ادای آدمهای خوشحال

ســن ســی و پنج ســالگی پیری رو حس
امروز ،تو ِ
کــردهام ،وقتــی رفتم ســینمای مطبوعات واســه
برشی از کتاب
فیلــم «روزگار» تو جشــنواره
ِ
نشســت مطبوعاتی ِ
هجــوم
فیلــم فجــر .وقتــی وار ِد ســالن شــدیم،
ِ
ِ
دختر بیســت ســاله و چشم آبی
عکاســا
ِ
ســمت ِ
مکمل من رو تــوی این فیلم
نقش
ِ
گــروه بود کــه ِ
بــازی میکرد ،زیباتر ،جذابتــر و جوونتر از من.
همــون لحظه به خودم گفتم :دختر! تو دیگه پیر
جزو کاندیداها نیستم .دیگه
شــدی! امســال هم ِ
جنجــال مطبوعاتی رو نــدارم که
حوصلــه جــار و
ِ
بگــم حّقمو خوردن .حوصلــه خودمو هم ندارم.
خانــوم پگاه دعوتــم .مهمونی
فــردا به مهمونی
ِ
زن ســینما .اگه
پیشکســوتان
با
دیدار
زنونه واســه
ِ ِ
خانــوم پگاه نبــود نمیرفتم.
خواهش
خاطــر
به
ِ
ِ
ِ
آرایش مو
از
ندارم.
رو
مهمونی
و
بزم
هیچ
تو
کردن
مدتیه که حال و حوصله شرکت
ِ
زدن عطری گرون قیمت و ادای آدمای
و
شــیک
لباســی
پوشــیدن
و صورت گرفته تا
ِ
ِ
نظر من تظاهر به شــادی از غمگین بودن
به
ام.
شــده
خســته
درآوردن،
خوشــحالو
ِ
غم انگیزتره.
نام کتاب :اینگرید برگمن با بوی قورمه سبزی
نویسنده :هاله مشتاقی نیا
ناشر :افراز

زنان پر از حس های لطیف و شــاعرانه اند .چه مادر باشند ،یا
فرزند ،خواهر باشند یا همسر.
مخاطبان ،ایران بانو را شریک لحظه های دوست داشتنی تان
کنیــد و ماندگارتریــن و تأثیرگذارترین خاطــرات خود از
نقش های زنانه تان را برای ما بفرســتید .آثارتان را از طریق
نشاني ايميل  iranbanoo@icpi.irبفرستید يا به نشاني
تهران ،خيابان خرمشهر ،شماره ،208صندوق پستي -5388
 ،15875طبقه پنجم ،ايران بانو ،برای ما نامه بنویسید .نظرات
و پيشــنهادهايتان را از طریق شماره تلفن 02184711145
با ما در میان بگذارید.

اخبار زنان
لــزوم حمایــت از زنان
آســیب دیــده /خبــر تلخ
تجاوز به دختــران و زنان
شهــای
ایرانشــهر واکن 
زیــادی بهدنبال داشــت.
معصومه ابتــکار معاون
رئیس جمهوری گفت«:باید ابزارهای بازدارندگی
در مقابــل ایــن چنین جنایاتــی افزایش پیــدا کند.
از مجلس شــورای اســامی تقاضا دارم نســبت به
درخواست دولت برای در اولویت قرار دادن الیحه
حمایت از کــودکان و نوجوانان اقدام کند».ابتکار و
ربیعــی وزیر تعاون درخواســت کردنــد از اورژانس
اجتماعــی یا  123بــرای مقابله با آســیبهای این
چنینــی حمایــت شــود و پــس از آن وزارت کشــور
همــه اســتانداران را ملزم بــه حمایــت از اورژانس
اجتماعی کرد.

دردســرهای قطــع
کمــک هزینــه زنــان
مجــرد /کمــک هزینه
عائلهمنــدی زنــان
مجــرد آمــوزش و
پــرورش قطــع شــده
اما رئیس فراکســیون فرهنگیان مجلس معتقد
است باید برای حل این مسأله چارهای اندیشید.
حمیدرضا حاجی بابایــی میگوید «:با توجه به
وضعیت معیشــتی معلمان صحیح نیست که
ماهانــه حــدود  150هــزار تومان از حقــوق زنان
مجــرد کســر شــود و دراین بــاره به امســال اکتفا
نشود و آن را از مهر سال  96اجرا کرد.به هر حال
بایــد تدبیری اندیشــید تــا حدود  70هــزار نفر از
معلمان در شرایطی که افزایش حقوق مناسبی
ندارند از حقوق شان مبلغی کسر نشود».
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طرحــی بــرای مدیران
زن آینده /طــرح پرورش
مدیران زن آینده تدوین
شــده اســت .فرحنــاز
میناییپــور مدیرکل امور
زنــان و خانــواده وزارت
آمــوزش و پــرورش با اعــام ایــن خبر و اشــاره به
شناســایی زنان با اســتعداد و نخبه جهت تصدی
پســتهای مدیریتی گفت«:طرحی با نام پرورش
مدیریت زن آینده آماده شــده اســت که مقدمات
آن در حــال پیگیــری و انجــام اســت.با مؤسســات
مختلــف و اســتادان دانشــگاهها ارتبــاط گرفتیم و
طرحهایــی را در ایــن خصــوص دریافــت کردیــم
تا بتوانیم بر این اســاس زنان توانمند اســتانها را
شناسایی کرده و آموزش دهیم تا این بانوان برای
پستهای مدیریتی آماده شوند».

ترس زنان از اهدای
خون /زنان ایرانی کم
خــون اهــدا میکنند.
دکتــر بشــیر حاجــی
بیگــی ســخنگوی
ســازمان انتقال خون
کشــور در ایــن بــاره میگویــد«:در حــال حاضر
در ایــران در تمامــی اســتانهای کشــور ســهم
اهــدای خون زنان زیر  ۱۰درصد اســت .ترس از
کــم خونــی ،تــرس از ســوزن کیســههای اهدای
خــون ،تــرس از ابتــا بــه بیماریهــای عفونــی
ماننــد ایــدز و هپاتیت ،ضعف قوای جســمانی
و ممانعــت شــوهران از اهدای خون همســران
خــود از عوامــل کاهــش مشــارکت بانــوان در
امراهدای خون کشور محسوب میشود».

