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ســال  1366کمکم از بافتن فرش به بافتن ژاکت
و دســتکش تغییر شغل دادم .یک شب تا صبح
15عدد کاله بافتم البته با میل بافتنی .همســرم
وقتــی عالقــهام بــه بافتــن و بافتنــی را دید ،یک
دســتگاه بافــت کامــوا به قیمــت  40هــزار تومان
برایــم خریــد و کار بافتنی حرفــهای را بهصورت
رســمی آغاز کردم .درست مانند یک کارمند هر
روز  8صبح شــروع میکردم و تا ظهر یک ژاکت
که خیلی هم سخت بود ،میبافتم؛ در عین حال
یک تک ه لباس نشســته هــم نمیماند ،فکرناهار
را هم میکــردم ،فکر بچ ه که از مدرســه میآمد
و هــزاران فکــر و دغدغه دیگــر؛ بعدازظهرها که
بیشــتر خســته بــودم و وقت کمتری هم داشــتم
یک مقنعه یا یک شــلوار میبافتم .شــبها هم
تا دیروقت پای چرخ خیاطی ،این تکههای بافته
شــده را به هم میدوختم .وقتی تعدادشان زیاد
میشــد ،بافتنیها را برای اتوشــویی به شــهرضا
میبردم .حدود 25ســال بافتنی بافتم .طی این
ســالها خانمهای زیادی دســتگاه خریدند و کار

نداشــتم اما خیلی دوســت داشــتم حرفه و هنر
اجــدادم را یاد بگیرم .در قمبوان تنها کســی که
ی جاللــی بود.
بلــد بــود حلوا ســوهان بپــزد آقا 
عیــد نــوروز که رســید به آقــای جاللی پیشــنهاد
دادم حلــوا ســوهان برای ســفره عیدمــان بپزد
امــا نه در خانه خودشــان ،بلکــه در حیاط خانه
مــا .قرار شــد آقای جاللــی برای ســاختن دیگ
و تنــور بــه خانه ما بیایــد و من کنار ایشــان مواد
اولیــه را تهیه کنم و در اختیارشــان قــرار بدهم.
مواد اصلی آرد ،شکر ،روغن نباتی و پودر جوانه
گندم بود .اما من با مشــورت آقای جاللی کمی
آرد برنــج بــه ترکیبــات اضافــه کــردم و بهجای
روغــن نباتی از کــره حیوانی و زعفران اســتفاده
کــردم .حدود 50کیلــو حلوا ســوهان پختیم و با
خواهرانــم کــه معلــم هســتند تقســیم کردیم.
بــه این ترتیب پای حلوا ســوهان در مدرســه باز
شــد و نخستین ســفارشها را از مدرسه گرفتم.
ســراغ آقای جاللی رفتم و حلواهای پختهشــده
توسط ایشان را برایشان فرستادم اما خیلی زود

مادربزرگ مادرم
شهربانو-نخستین کسی بوده که حلوا
سوهان پخته است .شهربانو 3پسر
داشته که یکی از پسرانش
پدربزرگ من بوده ،بعدتر
پسرعمو و دخترعموی مادرم
پیشه مادربزرگمان را پیش
میگیرند .اما تولیداتشان به
اندازهای نبوده که بخواهند
بهعنوان شغل به آن نگاه کنند.
فقط هر سال عید نوروز مراسم
«حلوا پزون» داشتند ،به این
صورت که هر روستایی مواد
اولیه را با خودش میآورده و
چند روز بعد حلوا سوهانش را
درون دستمال ابریشمی تحویل
میگرفته است

مردم وقتی با نوع بستهبندی محصوالت روبهرو
میشدند شاید کمی برای خرید شک میکردند،
خیلیهــا هم رک و راســت به نحوه بســتهبندی
انتقــاد میکردنــد .بــرای ایــن کار هــم دســتگاه
ســلفونپیچی طراحی کردم تا حلواها بهصورت
کامالً بهداشــتی بســتهبندی شــوند .با پیشــرفت
کارم کارگاه را هــم گســترش دادم .کارگاه اولیــه
110متــر بود اما کمکم به 350متر گســترش پیدا
کرد .حاال برای حدود 16نفر بهصورت مســتقیم
و 100نفــر بهصــورت غیرمســتقیم کارآفرینــی
کــردهام .ســاعت کاری کارگاه هــم از ســاعت 6تا
10صبــح اســت و برای هر روز به هــر کارگر حدود
10هزار تومان دســتمزد پرداخــت میکنم .البته
در ایــن کارگاه فقــط حلــوا ســوهان نمیپزیــم،
ساالنه حدود یک تن سرکه سیب و انگور و تقریباً
600کیلو شیره انگور تولید کرده و میفروشیم .اگر
بخواهید قیمت محصوالت را هم بدانید ســرکه
لیتری 8هزار تومان و شــیره انگور کیلویی 16هزار
تومان است».

وقتــی میخواســتم تولیــد را
شــروع کنم ،این کار مخالفان و
موافقان زیــادی در خانواده و اطرافیانم
داشــت .خیلیهــا ،از جمله مســئوالن
اداره غــذا و دارو میگفتنــد هزینهای که
بــرای خرید دســتگاه و تأســیس کارگاه و
ثبت قرار است بپردازید زیاد است ،این
هزینه قرار اســت از چه طریقی به شــما
برگــردد؟ آیا فکر مشــتریها را کردهاید؟
امــا مــن مشــتریهای ثابــت فراوانــی
داشتم و میدانســتم شیرینی دلچسب
و کیفیت محصوالت کم کم مشــتریها
را جذب میکند .درست هم پیشبینی
کــرده بودم ،حلوا ســوهان خیلی زود در
دل مردم جا باز کرد.

بافتــن را شــروع کردند امــا چون ایــن کار ،عالقه
و حوصلــه میطلبــد و ســختیهای زیــادی هــم
دارد ،خیلــی زود کارشــان را کنــار گذاشــتند .بعد
یــا هنــگام بافندگــی هــم کارهــای بســیار زیادی
کــردهام .باغــداری ،تأســیس گاوداری ،پــرورش
مــرغ و 5دوره تولید قارچ از کارهایی بوده که طی
این ســالها انجام دادهام ».نظم و ترتیب در کار
خانم فروغی حرف اول را میزند ،میگوید حتی
وقتی بافتنی میبافته برای خودش ساعت کاری
تعیین کرده بوده و ســر ســاعت در محــل کار که
همان اتاقش بوده حاضر میشــده و سر ساعت
هم کارش را تمام میکرده و به قول خودش یک
تکه لباس نشسته هم نداشته است( .میخندد)

متوجــه شــدند و اعتــراض کردند کــه آن چیزی
کــه مــا در مدرســه خوردیــم این چیزی نیســت
که برای ما فرســتادهاید .اینطــور بود که مجبور
شدم خودم پخت حلوا را آغاز کنم.
دستگاه پخت طراحی کردم
کار آســانی نیســت! بیــش از  40ســال پــا بــه پای
کارهــای روزمــره خانه ،بیرون از خانــه کار کردن،
کار هــر کســی نیســت 5 .دوره پــرورش قــارچ،
بافتــن  30 – 20تختــه فرش 25 ،ســال بافندگی
با ماشــین ،باغداری ،تأســیس گاوداری ،پرورش
مرغ ،ساختن گلخانه ،ایجاد کارگاه حلوا سوهانی
و اشــتغالزایی بــرای خانمهــای روســتایی در
شــرایطی کــه بســیاری از مــردان جــوان روســتا
بــرای پیدا کردن شــغل روســتا را تــرک کردهاند،
قویترین مــردان را هم از پا درمــیآورد .اما این
زن قمبوانی باور داشته که میتواند 12« .ساعت
ایســتادن پــای دیگ و همزدن دائــم مواد داخل
آن کار بســیار ســخت و طاقتفرســایی است ،به
همینخاطر پس از بررسیهای فراوانی که انجام
دادم ،بــا کمــک خواهــرزادهام بــه شــهرکهای
صنعتی اصفهان ســر زدیم و توانســتم کســی را
پیــدا کنم که با دســتمزد یکمیلیــون و 200هزار
تومــان برایم دســتگاهی بســازد به اســم داغزن
کــه بدون اینکه مــواد به دیوارهها بچســبد بتواند
مــواد زیادی را مدام هــم بزند .بعد از اینکه کارم
کمــی رونــق گرفــت ،از طــرف جهادکشــاورزی
غرفــهای در نمایشــگاه صنایعدســتی تهــران
گرفتم و شــروع به فــروش محصوالتم کردم .اما

ارث شهربانو به من رسید
مادربزرگ مادرم -شــهربانو -نخســتین کســی
بــوده کــه حلــوا ســوهان پخته اســت .شــهربانو
3پسر داشــته که یکی از پسرانش پدربزرگ من
بــوده ،بعدتــر پســرعمو و دخترعمــوی مــادرم
پیشــه مادربزرگمــان را پیــش میگیرنــد .امــا
تولیداتشــان بــه انــدازهای نبــوده کــه بخواهنــد
بهعنوان شــغل به آن نگاه کنند .فقط هر ســال
عید نوروز مراســم «حلوا پزون» داشتند ،به این
صورت که هر روســتایی مــواد اولیه را با خودش
مــیآورده و چنــد روز بعــد حلــوا ســوهانش را
درون دســتمال ابریشــمی تحویــل میگرفتــه
اســت .مــن خیلــی بــا حلــوا ســوهان آشــنایی

5

مرز مشترک سوهان و حلوا
اما اینکــه چرا به این محصول این نــام را دادهاند
بــه این دلیل اســت که نه ســوهان اســت نه حلوا.
ســوهان قــم را کــه احتمــاالً همهتــان خوردهایــد.
شــیرینی خشک و گردی که مواد اولیهاش  2واحد
روغن و یک واحد آرد دارد .حلوا هم که تکلیفش
مشــخص اســت ،آرد و شکر سرخ شــده .اما حلوا
ســوهان نه به ســفتی سوهان اســت نه مثل حلوا
شل .درصد بسیار کمی شکر دارد و شیرینیاش را
از جوانه گندم میگیرد .اگر طعم سمنو را دوست
داریــد پــس حتماً این شــیرینی هم بــه مذاقتان
خــوش خواهد آمد .نوعــی از این محصــول که با
شــکر ســرخ و روغن کنجد آمــاده میشــود ،برای
افرادی مناســب است که مشکل دیابت دارند .در
این نوع ،آرد برنج هم حذف شده است تا کسانی
هم که رژیم الغری دارند و نگران چاق شدنشــان
هستند ،بتوانند از آن استفاده کنند .استفاده بسیار
ناچیــز از روغن در این محصول نســبت بــه انواع
شــیرینی و ســوهان ،از ویژگیهــای برجســته آن
است؛ در هر100کیلو فقط 6کیلو روغن .طعمهای
متنــوع برای ذائقهها و مزاجهای مختلف ،ویژگی
دیگر این حلوا سوهان است .عالوه بر حلوا سوهان
مخصــوص دیابتیها ،این محصــول در  8طعم
مختلــف تولید میشــود .خانم فروغــی میگوید
اکثــر کســانی کــه بــرای اولین بــار با حلوا ســوهان
آشــنا میشــوند فکر میکنند ما ســمنو را خشــک
کردهایم و میفروشیم ،اما وقتی محصول را تست
میکنند ،طعمی تازه و جدید را تجربه میکنند.

