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مال مقصود کی بود؟
هیچ شغنانی نیست که نام مال مقصود را نشنیده باشد.
مللال مقصللود کلله بنراللان او را مالمقصللود ب للارکی میگفتنللد کس لی بللود کلله شللغنان را بللرای
نندای انتخاب کرد و آخر هم جانش را فدا نمود .مالمقصود نملانی در شلغنان سلاکن شلد کله
شغنان یک ده بنرالی را میمانلد کله کدخلدای آن همله کلاره بلود و ملردم بلدون یلد و شلر و
چللون چللرا ان وی ا اعللت میکردنللد .غل ای عمللده مللردم تللوت بللود و تشقللان و آش بللا ال و نللان
ارنن و جودر .لباس مردم کرباس بود و چکمن .در شغنان دو نوع چکمن بافته میشد تمه
( ضخیم ،کشفت ودرشت) و رغنه ( نرم و مالیم و ظریف) ،کرباس را ان جاهلای دیگلر مثل
دروان و بتاش ملی آوردنلد .کربلاس بتاشلی در مقایسله بلا کربلاس دروانی کلم ارنشلتر بلود.
کفش مردم پینار بود ،چموس (چارق) و کفش چوبی و نعشین ( پلاپوښ ) چلوبی .پیلنار را ان
همراه با چملوس انبکلی و چملوس بدخشلی ( بدخښلے  /بدښلے پلئخ) ان منلا همجلوار ملی
آوردند بقو امرونی ا وارد میکردند .یگانه چینیکه در شلغنان نیلاد تولیلد میشلد و در خلار
ان شغنان نین مصرف داشت بش و اردنبند و دستکش ( بیشه) بودند .
دباغی پوست و رنگرینی پوست رایج بود ولی بصورت بسلیار ابتلدایی .رنل کلردن پشلم و
رشللته مللرو نبللود .جللراب و اللردن بنللد و دسلتکش را کلله ملی بافتنللد دارای رنگ للای بیع لی
سفید ،سیاه و بور بودند .
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مالمقصللود بلله شللغنان آمللد و در سللرای ( شعلله ایکلله امللرون بلله سللرای ری له دار میرناجللان
معروف است) ،دکانداری را آغان کرد .او به مردم فنون دکانداری و صابی را آموخت.
مرحوم حاجی چقان نخستین صاب شغنانی بود که برای مالمقصود شااردی کلرده بلود .ملال
مقصود رنگ ای اونااون را که بنام رمن یاد میشدند در دکان خود به فروش میرساند .ملردم
پو نقد نداشتند و رملن را در بلد جلراب ،الردن بنلد و دسلتکش دریافلت میکردنلد .مقصلود
صنایع پشلمی شلغنان را در بانارهلای فلیض آبلاد و ب لارب بفلروش میرسلاند و بله همینگونله
صنایع دستی و هنر پشمینه بافی شغنان را به دیگران معرفی کرد .
مللال مقصللود در سللرای کلله آن را خریلده بللود چنللدین بللاب دکللان و حجللره داشللت .در یکلی ان
حجره کودکان را جمع کرد و به آن ا سواد خواندن رآن و نوشتن و حسلاب کلردن یلاد میلداد.
کودکان سه سا او را در حجره های سرای درس خواندند و سواد خواندن و نوشتن را فلرا
ارفتند .در اثر سعی و تلالش ملال مقصلود بلود کله نخسلتین مکتلب سله صلنفی در شلغنان بلان
شللد .پللرو ه ک دهکللده ک یگانلله موسسلله یلی بللود کلله در من ل دور دسللت فعالیلت داشللت و در
همللان منللا مکاتللب را بللان کللرد .پللرو ه دهکللده فللن پیشلله پللروری را نی لن رون ل بخش لید و
محصللو ت اهللالی را خری لداری میکللرد .ای لن بخللش ان فعالی لت دهکللده بنللام ک پیشلله وریک ی لاد
میشد .
مال مقصود در یک درایری مرنی با شلوروی کشلته شلد و بنلام شل ید در برسلتانی کله بنلام
معاونی یاد میشد در نبش سرای م بور به خاب سپرده شد .
شوربختانه انین بنرامرد کمتر و یا هیچ یاد نمیشود .این شلخ و ندوسلت اسلتحقاق آن را
دارد که ا ال چینی برای بنراداشت او در شغنان باشد .روانش شاد باد.
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