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با شهین فروغی ،بانویی که به تنهایی اقتصاد روستایش را رونق بخشیده
در روزهایی که جوانان روستا برای یافتن کار آنجا را ترک کردهاند

آفریدن را
از مادرم یاد گرفتهام

چراغ خانهها همه خاموش اســت
الهام فیروزبخت
اما چراغ یک کارگاه هنوز میسوزد.
زنی درون کارگاه پای پاتیل ایستاده و بدون خستگی در حال
هــمزدن محتویــات درون دیگ اســت .داســتان از 150ســال
پیش آغاز شــد .زمانی که دم عید مردم دســت ه دســته ،کاسه
ب ه دســت مقابل خانه شــهربانو صف میکشــیدند تا او برای
ســفره عیدشــان «حلوا ســوهان» بپــزد .شــهربانو کــه از دنیا
میرود هنرش ســینهبهســینه و دســتبهدســت میرسد به
یکی از نــوادگان دختریاش ب ه نام «شــهین فروغی» .خانم
فروغــی  60ســال دارد ،ســال  1354دیپلــم علــوم طبیعــی

میگیــرد و بــا اینکه تمــام خانــوادهاش فرهنگی هســتند ،او
بینزندگی بدون دردســر کارمنــدی و کارآفرینی ،کارآفرینی
و تــاش شــبانه روزی بــرای ســرپا نگــه داشــتن کارگاهش را
انتخــاب میکنــد .خانم فروغی ســالهای زیــادی را به تولید
حلواســوهان پرداخته اســت؛ حلواهایی که نمونه آن را هیچ
جــای ایــران و بلکه جهــان نمیتوانیــد پیدا کنید12 .ســاعت
ایستادن روزانه پای پاتیل ،تنها گوشهای از زحمتهایی است
کــه او بــرای تزریق جان تــازه در رگهای اقتصاد روســتایش
کشــیده اســت .داســتان زندگی این بانوی پرتــاش را از زبان
خودش بخوانید.
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خانــم فروغــی دوران تحصیــل را خیلی ســخت
گذرانــده امــا عالقــهاش بــه علــم کــه ریشــه در
خانــوادهاش دارد او را بــه ســمت ادامه تحصیل
و تحمل ســختیها میکشــاند« .پــدرم متصدی
پســت روستا بود و با اینکه خودش 6کالس سواد
داشــت اما خیلی به تحصیل ما اهمیت میداد.
روســتای قمبوان فقط مدرسه ابتدایی داشت به
همین خاطــر پدر یک خانــه در اصفهان خریده
بــود تــا خواهرانم برای ادامه تحصیل با مشــکل
مواجه نشــوند .مادرم هر ســال مهر همراه ما به
اصفهان میآمد و پدرم سختی تنها زندگیکردن
را بــ ه خاطر ما تحمــل میکرد .وقتــی خواهرانم
دیپلم گرفتند4 ،ماه بعد از آن استخدام آموزش
و پرورش شــدند و حاال حدود 20ســال اســت که
بازنشسته شدهاند .وقتی 12ساله بودم مادرم در
42سالگی بهدلیل بیماری از دنیا رفت ،بههمین
دلیل هم من مجبور شــدم بــرای ادامه تحصیل
بــه شــهر بروجــن بــروم و مدتــی در کنــار بــرادر
بزرگترم زندگــی کنم 17.ســالگی ازدواج کردم
و ســال  54دیپلم رشــته طبیعــی را گرفتم ،همه
افــراد خانــوادهام فرهنگــی بودند خیلــی راحت
میتوانســتم اســتخدام آموزش و پرورش بشوم
اما چون کســی را نداشــتم که دختر کوچکم را به
او بســپارم ،از کار در بیــرون از خانــه صــرفنظــر
کردم».
خانوادهای با فکر اقتصادی
شــاید دست و پا کردن یک شغل خانگی چندان
ســخت به نظر نرســد اما عالوه بر اینکه هر کاری
ســختیهای خــودش را دارد ،فکــر اقتصــادی
داشــتن هــم ریشــه در آن و جوهــر وجــودی هــر
فــرد دارد .خانــم فروغــی در یک خانــواده با این
نوع تفکر بزرگ شــده و سعی کرده این روحیه را
همچنان حفظ کند« .پدرم باغهای بزرگ انگور،
ســیب و آلو داشــت ،هر ســال فصل برداشت که
میشــد ،مــادرم ،زنــان و دختــران روســتا را خبر
میکــرد .روســتاییان بهعنوان دســتمزد چیدن و
درستکردن شــیره و سرکه انگور یا سرکه سیب،
هــر روز یک جعبه انگور یــا از میوههای دیگر باغ
به همــراه 10ریــال میگرفتند .همچنیــن مادرم
بنیانگذار فرشــبافی در قمبوان بــود .خوب یادم
هســت پــدرم یک اســتاد از شــهر مبارکــه آورد تا
هــم قالیبافــی را به مــادرم آمــوزش بدهد و هم
2دار قالــی بــزرگ برایــش علم کند .مــادرم هم
فرشــبافی را بــه دختــرکان روســتا یــاد داد و هم
برای زنــان و دختران کار جدیدی راهاندازی کرد.
در همــ ه ایــن امــور مــن و خواهرانم هــم حضور
داشــتیم و کار میکردیم .اول تابســتان هر ســال
بعــد از اینکــه کارنامــه میگرفتیم یــک دار قالی
گوشه خانه انتظارمان را میکشید که با خواهرها
و دخترعموهــا میبافتیمــش .عــاوه بــر همــه
اینهــا روزها بــا دخترها و پســرهای فامیل در باغ
میگشتیم و تخم شوید و خاکشیرهایی را که سبز
شده بود میچیدیم و پدرم اینها را شب به شب
از ما خریداری میکرد».
کارهای تکراری با روحیهام سازگاری نداشت
خانــم فروغــی میتوانســت بــه ســادگی راه
کارمنــدی را پیــش بگیــرد و بــه کار و روزمرگــی
عادت کند اما انتخاب او چیزی دیگری بود «بعد
از چنــد ســالی دیــدم نمیتوانــم بیکار بنشــینم
و تصمیــم گرفتــم دار قالــی بزنــم و قالیبافــی
کنــم15 .فروردیــن هــر ســال یــک دار قالــی برپا
میکــردم و بــا کمک اســتاد دیگری کــه از اهالی
همیــن روســتا بود شــب و روز میبافتیــم تا قبل
از تعطیلشــدن بچهها قالی تما م شــده باشــد.
یعنی حــدود  2ماه یک قالی بــزرگ میبافتیم.
بــا همیــن روش حــدود  30تخته فــرش بافتم و
فروختــم .بــه بافتن عالقــه زیادی داشــتم ،هنوز
هــم دلم پیــش تار و پود قالی اســت و این عالقه
را با همان شــدت در اعماق قلبم حس میکنم.

