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شهناز خلیلیایرندگانی؛
بازمانده عصر طالیی
سوزندوزی

سیســتان و بلوچستان
در کنار همــه زیباییها
زنان ماندگار
و ویژگیهــای خاصش
بــا هنــر ســوزن دوزی
شــناخته
زنانــش
میشــود .هنــری کــه
بســیاری از زنــان ایــن
اســتان آن را بلدنــد و
تعــدادی از آنها هم در
این هنر سرآمد و حتی
چهــره جهانــی شــدهاند .شــهناز خلیلیایرندگانی
یکــی از ایــن زنــان اســت کــه او را جــزو بازماندگان
عصــر طالیی ســوزندوزی سیســتان و بلوچســتان
میدانســتند .کســی که کنار چند هنرمند برجســته
دیگر این هنر ،ســوزندوزی بلوچ را به دنیا معرفی
کردنــد .او کــه متولــد  1309بــود در کنــار زرخاتــون
عظیمی ایرندگانی و مهتــاب نوروزی از چهرههای
برجسته سوزن دوزی در سالهای  1340تا 1350به
شمار میرفت و از آثارش ماندگارش در بسیاری از
مراسم استفاده شده است .به طور مثال لباس فرح
پهلوی در جشــنهای  2500ســاله توســط او سوزن
دوزی شــد .شــهناز خلیلــی  65ســال ســوزن دوزی
میکرد و از ســال  58تا ســال  77زیر نظر ســازمان
صنایعدســتی بهعنــوان اســتاد کار ســوزن دوزی
فعالیت میکرد و به بســیاری از عالقــه مندان این
هنر آموزش داد .او اســتاد بســیاری از صنعتگران و
هنرمندان شهرستان خاش و دیگر شهرستانهای
سیســتان و بلوچستان
بــود و آثــارش در
کشــورهای مختلــف
دنیا به نمایش گذاشته
میشد.
او بــا وجــود ســالها
تــاش و فعالیــت در
ســوزن دوزی همیشــه
درگیــر مشــکالت معیشــتی و بیمهاش بــود .بیمه
او از ســال  77و پــس از پایــان همکاری با ســازمان
صنایع دســتی قطع شده بود و سالها بیمه تأمین
اجتماعــی و بازنشســتگی را پیگیــری میکــرد تــا
اینکــه باالخره در ســال  ٩١بعد از 5ســال پیگیری و
دوندگــی خودش و تعــدادی از فعاالن اجتماعی و
چهرههای سیستان و بلوچستان توانست به نتیجه
برسد هرچند که ســالهای پایانی عمرش را با فقر
و تنهایــی گذراند .شــهناز خلیلیایرندگانی که به او
مادر هنر ســوزن دوزی هم میگفتند پس از سالها
تحمل بیماری  ۲۸شــهریورماه  ۱۳۹۶درگذشــت و
در روستای واردان ایرندگان به خاک سپرده شد.

صاحب امتیاز :خبرگزاری جمهوری اسالمی مدیر هنری :محمد طاهری
دبیر اجرایی :مستوره برادران نصیری
مدیر مسئول :محمد فاضلی
صفحه آرایی :محمد عباسپور
سردبیر :فائزه جمالی عالم

عکس :آژانس عکس ایران
تصحیح و ویراستاری :روزنامه ایران
حروفچینی :روزنامه ایران

لیتوگرافی :موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران
تلفن021 - 84711145 :

عکس هفته

شرح عكس :دستان زیبا/لباس زری دوزی شده  ،هنر دست زنان شهرستان جاسک
عکس :سارا رجایی

شهرهایگمشده
زیــر چتــر و پشــت
آنجــا ایســتاده بــود و از ِ
برشی از کتاب
دانههای برف عابرهای آخر هفته را تماشــا
میکــرد .بــه صــدای خندههایــی که شــادی
برف درســت کــرده بود ،گــوش مــیداد و تا
پاییــن خیابــان را ُپــر از شــور روزی بیپایــان
میدیــد .کاش محیــا زود برســد .فکــر کــرد
حاال او و محیا قرار اســت تمام این زمســتان
روی برفهــا قــدم بزننــد .صبحهــای زود
کنــار ســنترال پــارک بدونــد و مثــل بعضی
وقتهــا محیــا بیهــوا بــه چیــزی بخنــدد و
او کــه نمیدانــد خــودش از چــی خندهاش
گرفتــه ،خیــره در آن چشــمها بپرســد چــی
شــده .از ظلمت زندگی کم نشده بود ،فقط
شــاید کیفیتــش با قبل فرق داشــت .امــا او و محیــا میتوانســتند در تاریکترین
قســمتهای زندگی همدیگر خوشحالترین آدمها باشند و مگرآدمها دیگر چه
میخواهند؟
نام کتاب :شهرهای گمشده
نویسنده :آیدا مرادی آهنی
انتشارات :کتاب سده
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اگر عشق
آخرین عبادت ما نیست
پس آمده ایم اینجا
برای کدام درد بی شفا
شعر بخوانیم و باز به خانه
برگردیم؟
سید علی صالحی

عکس :مروان عابد

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
توضیحــات «ابتــکار»
دربــاره حــذف پســت
ســازمانی «مشــاور امــور
زنــان» /معــاون رئیــس
جمهــوری در امــور زنــان
و خانــواده دربــاره حــذف
پســتهای ســازمانی مشــاوران و دفاتر امور زنان در
وزارتخانههــا و شــهرداریها گفــت :در مــورد برخی
وزارتخانهها بحث «ارتقا» مطرح بوده و قصد حذف
پســت ســازمانی زنان نیســت ،ایــن در حالی اســت
کــه چنــد وزارتخانه توانســتهاند موافقتهــای اولیه
را بــرای پســتهای «مدیــران کل» بانــوان دریافت
کننــد .معصومه ابتکار با تأکید بر اینکه قرار نیســت
پستهای مشاور امور زنان حذف شود ،افزود :بلکه
در مورد برخی وزارتخانهها بحث ارتقا مطرح بوده و
قصد حذف پست سازمانی زنان نیست.

۱۷درصد از ازدواجها
مربــوط بــه دختــران
زیــر ۱۸ســال /یــک
پژوهشگر اجتماعی با
بیان اینکــه  ۱۷درصد
از ازدواجهــای کشــور
مربوط به دختران زیر  ۱۸ســال اســت ،گفت۱۴ :
هزار کودک بیوه زیر  ۱۸سال در کشور وجود دارد.
وی با اشاره به وضعیت فعلی ایران اظهار کرد:
در ســال  ۳۹ ،۹۰هزار و  ۶۰۹نفــر ( ۴.۵درصد) از
کودکانــی که ازدواج کردهاند  ۱۰تا  ۱۴ســال ســن
داشــتهاند .احمــدی بــا بیــان اینکه ایــن ارقام با
روندی رو به رشــد در سال  ۹۱به بیش از  ۴۰هزار
نفــر ( ۴.۹درصــد) رســیده اســت ،تصریــح کرد:
ازدواج کــودکان  ۱۰تا  ۱۴ســاله در ســال  ۹۲نیز با
افزایش روبهرو بوده است.
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رســیدگی بــه الیحــه
تأمیــن امنیــت زنــان در
جلســه عالــی مســئوالن
قضایــی /معــاون اول و
ســخنگوی قــوه قضائیــه:
مسئوالن قضایی به الیحه
دولــت دربــاره تأمیــن امنیت زنــان علیه خشــونت
رســیدگی کردند .غالمحسین محســنیاژهای افزود:
البتــه این کار قبــاً در معاونت حقوقــی قوه قضائیه
بــا کارشناســان مختلــف بررســی شــده و اصالحاتی
صــورت گرفته و حتــی در معاونــت اول قوه قضائیه
باز یک بررســی مجدد شده بود .معاون اول دستگاه
قضا افزود :دراین جلســه اذعان شــد کــه ما در مورد
برخــی از ایــن قوانیــن و خألهایی کــه احیانــاً درباره
خشــونت علیــه زنــان وجــود دارد ،حتمــاً نیــاز بــه
بازنگری در قانون داریم.

تصویــب الیحــه
اعطــای تابعیــت بــه
فرزندانی با مــادر ایرانی
و پدر غیرایرانــی /نایب
رئیــس اول کمیســیون
فرهنگــی مجلــس از
تصویــب الیحــه اصالح قانــون اعطــای تابعیت به
فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــردان
غیرایرانــی در کمیســیون قضایی خبــر داد .فاطمه
ذوالقدر گفت :اعطــای تابعیت به فرزندان حاصل
از ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــردان غیرایرانــی یکی از
مطالبات اساسی فراکسیون زنان بود که تالشهای
بسیاری برای دفاع از حقوق این افراد صورت گرفت.
او افزود :بر این اساس این الیحه فرزندان حاصل از
ازدواج زنان ایرانی بــا مردان غیرایرانی میتوانند با
درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران درآیند.

