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سال هاست چشــمش با سبز و صورتی گل 
محمدی آشناست، می گوید: کجای دنیا بروم 
که باد با عطر گالب به آدم ســالم کند؟ بانی 
کارهای خیری بوده که حواله آخرتشان کرده 
و در دنیــا َدم از آن هــا نمی زند. گالب گیر 
7۸ ســاله که از کودکی دستش بوی گالب 

می دهد. 
نام گالب که می آید ذهنت ســوار درشکه 
خیال می شــود و گــز می کند تا کاشــان. 
احتمااًل یاد گالب شــویی خانه خدا با گالب 
ناب ایرانی هم می افتــد. دلت می رود پیش 
کشــاورزانی که خدا خدا می کنند امسال این 
توفیق سهم گلســتان آن ها باشد. مشامت تیز 
می شود؛ بوی گالب می گیرد. محصولی کاماًل 
طبیعی از گیاهــی خوش رایحه که پای ثابت 
بزم شــادی و عزای ماست. جفاست اما، اگر 
گل و گالب را ببینیم و دستانی که سال هاست 
بوی گالب می دهند را نشناســیم. پیرمردانی 
که ریش هایشــان در گالب گیری سپید شده 
نه آســیاب. گالب عالوه بر کاشان در برخی 
شهرهای 1۲ استان کشــور تهیه می شود که 
شــاید نام »میمند« استان فارس برایمان آشنا 
باشد. از کاشــان هم بیشتر، قمصر با گالبش 

معروف است.
اما این روزها »حســنارود« هم ازنظر کیفیِت 
طعــم و عطــر گالب و رونــق کارگاه های 
گالب گیری، حرف ها بــرای گفتن دارد. اگر 
قرار باشد ادای دین کنیم و سراغ دست هایی 
بوی گالب می دهند  برویم که سال هاســت 
و گالب گیــری می کننــد باید رفت ســراغ 
حــاج »ذبیح اهلل فرجی« که با پســرانش یک 
کارگاه های صنعتی- سنتی گالب گیری دارد. 
کشاورز نمونه که سال ها عضو شورای روستا 
بوده، فرزندانش تحصیل کرده اند و حاال مایه 

افتخار او و آبادی.
 اوج عطر گل؛ بین الطلوعین

یک اســتکان چای خوش عطر و دم کشیده 
جلویــت می گذارد. طعم ملیح، مالیم و کمی 
گس گالب، دیشــلمه را چنــد برابر خوش 
نوش تر کرده است. حرف از فوت کوزه گری 

گالب گیری شروع می شود. فرق بین استادکار 
و شاگرد. جوانی و خامی و بینش پیر و خامی 
جوان. ما دیر رسیده ایم؛ صالة ظهر که گل های 
محمدی سرِشاخه خودشان را به خواب زده اند 
و دوبــاره غنچه کرده انــد. حاجی می گوید: 
»گل محمدی صبح می شــکفد تا تندی آفتاب 
ببیند، خودش را جمع وجور و غنچه می کند. 
گل محمــدی را باید صبح زود چید. دیردیر 
باید کار تا آفتاب تندوتیز نشــده، تمام شود. 
بهتریــن گالب هم برای گل هایی اســت که 
بین الطلوعین چیده شــود، عطری که گل این 
وقت دارد واقعًا سرمستت می کند. شب هم به 
درد چیــدن گل نمی خورد. وقت آرام و قرار 
گل است، درست نیســت هرچه باشد آن هم 
جاندار است. دیدی عرفا می گویند هیچ وقتی 
برکت بین الطلوعین را ندارد؟ حکایت گل های 
محمدی هم همان است. برکت  و عطرشان مال 

همین ساعت است.«
»احمد«، پسر حاج ذبیح اهلل است و برخالف 
بقیه برادرها، پیشه پدر را برگزیده: کشاورزی. 
او می گوید: »ما گالب را خوب تهیه می کنیم 
نه اینکه بخواهم از کارمان تعریف کنم. شرع 
به ما دســتور داده در کارمان خالص باشیم. 
حاال گالب ما می خواهد به دســت یک آدم 
ثروتمند برسد یا یک فرد معمولی یا نیازمند. 
عطر گالب ما باید در مشــام همه یکســان 
باشــد. بااین حال باید یک جا فرق گذاشــت 
و می گذاریم؛ گالبی کــه توفیق دارد روانه 
غبارروبی اماکن مقدس شــود. این گالب از 
اعالترین گل های چیده شده در بین الطلوعین 
با دقت، سالم وصلوات بیشتری تهیه می شود.«

 دست واسطه و دالل، کوتاه!
گالب گیری، شــغل غالب اهالی روستاهای 
کاشان و حســنارود اســت. می توان گفت 
این جا شغل اســت که مردم را انتخاب کرده 
اســت. حرف های احمد آقا چاشنی توضیح 
این موضوع می شــود: » شاید به این دلیل که 
کاشتن گل محمدی زحمت کمتری دارد. آب 
کمتری مصرف می کند و درآمد بیشتری دارد. 
البته اینجا مردم مشغول کشاورزی و دامداری 

هم هســتند. بااین حال نیمه اول سال، بیشتر 
مردم این جا شغل شان گالب گیری است. البته 
سال قبل زعفران کاری را هم امتحان کردیم و 
طبق ارزیابی های کیفی که انجام شد، زعفران 

ما شانه زد به زعفران »قائنات«.
خالصــه که اینجــا حســنارودی ها بیکار 
نمی نشــینند. ســیب زمینی، جــو، گندم و 
صیفی جــات  می کارند. دامداری شــان هم 
با نگه داری گاو، گوســفند و بــز می گردد. 
کشــاورزان با  یکی، دو کارخانه این حوالی 
هم همکاری دارند، اصــاًل بودن کارخانه ها 
یعنــی اینکه گالب ما زیاد اســت و کیفیت 

دارد.«
او خبر خوبی هم می دهد: »خوشبختانه شغل 
ما تنها شغلی است که خیلی دست واسطه ها 
بازنیســت. خودمان گل محمدی می کاریم، 
گالب می گیریم و اگر الزم باشد به کارخانه 
هم می دهیم. اگر واســطه ای هم در کار باشد 
بعد از کارخانه اســت. دربــاره محصوالت 
کشــاورزی دیگر اما ســود اصلی در جیب 

واسطه هاست.«
 شانس من؛ همسر سادات من

»ذبیح اهلل فرجی« 7۸ سال دارد و پدری است 
که از عهده ســفره ای شــلوغ برآمده و حاال 
روسفید اســت که فرزندانش او را روسفید 
کرده اند: »خدا را شــکر! یک روز بچه هایم 
دور این سفره بودند و حاال نوه ها، عروس ها 
و دامادهــا رونق آن شــده اند. زندگی بارها 
خواســت من را لنگ بگذارد امــا من لنگر 
دلم را در اعتماد و تــوکل به خدا انداختم؛ 
به مو رســیده اما او نگذاشته پاره شود. شاید 
اینکه شکر خدا اوالدهایم، روسفیدم کرده اند، 
برکت نان حاللی اســت که سر سفره آوردم. 
شاید کم بود و ســخت به دست می آمد اما 
به لطف همســر ســاداتم و کدبانوگری اش 
کفاف زندگی مان را می داد.« احترام همســر 
ســاداتش را طوری دارد که می گوید: »یکی 
از شانس های بزرگم این بوده که خدا به من 
توفیق داده و شــریک زندگی ام ســید اوالد 
پیغمبر)ص( است. زن قانع و مهربانی است. 
بچه هایم را خوب تربیت کرده، برای کمک به 

خرج خانه حتی قالیبافی کرده است.«
 اعصابمان با گالب آرام است

حاج ذبیــح اهلل از فرزندانــش می گوید: »۴ 
پســر دارم و 3 دختر. پسرهایم تحصیل کرده 
و موفق اند. یکی از پســرها پزشک دندان ساز 
و خانــه اش همین خانه چســبیده به کارگاه 
گالب گیری اســت. احمد جــان هم که مثل 
خودم کشاورز است. نان کشاورز حالل است 
چون زحمت، زیاد دارد. کار با بیل و خاک، 
دســتانت را زبر و زمخــت می کند و تندی 
آفتاب در تابســتان و سوز دشت و کوهستان 
در زمستان، ســختی کار را برایت چند برابر. 

دلم روشــن اســت، بچه های او هم خوب 
بــار می آیند و قدر زحمت های پدرشــان را 
می دانند.« پدر راست می گوید. پسرش احمد 
با کار عجین شده؛ مردی که با نشستن بیگانه 
اســت. تمام مدت گفتگوی ما حتی یک ثانیه 
هم نمی نشیند و مدام در حال کار کردن است. 
لبخند می زند و می گوید: »کار جوهر بدن مرد 
است. شــاید یک دلیلش هم این است که ما 
مدام بین گل هــا می چرخیم و عطر گالب به 
ما می خورد. این بوی خوش برکت زندگی ما 
شده، اعصاب ما را آرام و شادابمان می کند. 
به نظرم هرکسی غم و غصه دارد دست کم این 
ایام بیاید اینجا و اوقات تلخش را با این بوی 
خوش شــیرین کند.« قدیم ندیم ها در مراسم 
ختم و عــزا گالب می ریختند کف دســت 
آرامش بخش و  مهمان ها و صاحب عزا. چون 
تسکین دهنده ُخلق است. عادت های خوبی که 

این روزها خبری از آن ها نیست.
احمــد می گوید: »اینجا وقتــی می خواهند 
بروند توی گلســتان و گل بچینند، با صلوات 
می روند.« می پرسم: گالب گیری چقدر قدمت 
دارد؟ می گویــد: »یک بار در یک مراســمی 

گفتند حدود ۸۰۰ سال.«
حاج ذبیح اهلل به فکر فرو می رود. دســتی به 
محاسن کوتاه و سپیدش می کشد و می گوید: 
»به به! چه از این بهتر. یعنی ۸۰۰ ســال است 
که به بهانه این گل ها، کاشانی ها بیشتر صلوات 
می فرســتند؟!« این حرف را که می زند انگار 
چهره اش 1۰ سال، جوان تر می شود ازبس که 
ذوق می کند و خون زیرپوستش می دود. دلش 
بیشتر با گالب ســنتی موافق است. اما معتقد 
اســت مخازن تقطیر صنعتی هم که ۲۰، ۲۵ 
سالی است استفاده می شوند هم نتیجه کارشان 
خوب اســت: »حال و هوای دیگ های مسی 
چیز دیگری اســت. اما ظرفیت این دیگ ها 
محدود اســت. بعضی ها باغ گل دارند اما این 
وســایل را ندارد. گل محمدی هم اگر چیده 
شد و ماند، خراب می شود. این طوری هم کار 
خودمان را انجام می دهیم، هم آن هایی که به 

این امکانات نیاز دارند.«
 ماجرای شیرین گل غلتانی

ماجــرای گل غلتانی هــم از آن ماجراهای 
جالب اســت. نوزاد را در یک پارچه سفید 
بزرگ می گذارنــد، روی آن گل می ریزند و 
بین گل، تاب می دهند. حس قشــنگی است؛ 
گهواره ای از گل، سپید و صورتی. احمد آقا 
درباره دلیل این کار می گوید: »این بهترین و 
طبیعی ترین راه برای واکسینه کردن بچه ها در 
برابر حساسیت به گل و حساسیت فصل بهار 
اســت. این فقط یک برنامه نمایشی و صرفًا 
قشنگ نیســت. آن هایی که کشت و کارشان 
گل محمدی، انــواع گل و داروهای گیاهی 
اســت اگر این کار را در دوره نوزادی انجام 

ندهند، روزگارشــان می شود مثل حال من در 
فصل گل چینی.عطسه، اشک و آبریزش بینی. 
این فقط و فقط به دلیل عطر قوی گل محمدی 
است که در گلستان می پیچد و گرده های گل. 
گل غلتانی ســن خاصی دارد اگر در آن ایام 
انجام نشود، دیگر فایده ندارد. برای همین من 
اولین کاری کــه کردم این بود که این کار را 
برای پســرم محمدحسین انجام دهم. این کار 
آن قدر فایده دارد که چند سال است اتوبوس، 
اتوبوس مسافر از شهرهای دیگر می آیند، اینجا 

تا این کار را برای فرزندانشان انجام دهیم.« 
۲0 هکتار عطر بهشتی

کافی اســت بهار باشــد، اردیبهشت و تو 
پا بگذاری به روســتایی کــه حاج ذبیح اهلل و 
پســرانش آنجا زندگی می کنند، بوی بوقناق 
و گل محمدی اســت که مشامت را می نوازد 
و هوش ازســرت می پرانــد. دلت می خواهد 
همان جا در آستانه روســتا بایستی و فقط بو 
بکشی و مشام پرکنی. اهالی به دیدن این حال 
گردشگران و غریبه ها کاماًل آشنایند و عادت 
کرده انــد. این عطر بهشــتِی ۲۰ هکتار زمین 
کشاورزی و گل محمدی است که سهم حاج 
ذبیح اهلل یک هکتار گلستان است: »این زمین ها 
قباًل دســت چند ارباب بوده و سودش توی 
جیب آن ها می رفتــه اما بعد از انقالب، وضع 

مالی اهالی روســتا بهتر از قبل شده، زمین ها 
از حالت ارباب-رعیتی خارج شــده و اهالی 
روستا توانسته اند،  هرکدام یک یا چندتکه زمین 
بخرند.« حاج ذبیح اهلل لبخند می زند و می گوید: 
»ما وقتی از روستا دوریم دلمان برای این بوی 
خوش تنگ می شــود. ۲ پسرم در تهران خانه 
وزندگــی خوبی دارند. به من اما حق بده، دلم 
نیاید برای دل کنــدن. کجا بروم که این بوی 
خوش از هوایــش بیاید؟« بعد تذکری پدرانه 
و از سر دلســوزی  می دهد: »دخترم ما اینجا 
غریبه ای نمی بینیم. مســافران ایرانی که جای 
خود حتی گردشــگران خارجی هم برای من 

عین آشنا هستند؛ هیچ فرقی نمی کند.«
از ســفره برکت و رحمت گالب می گوید. 
شیشــه هایی که با اشــک، دعا و توسل از 
خالص ترین و ناب ترین گالب ها پر می شود: 
»قربان اشک عزاداران امام حسین)ع(. بهترین 
ســهم گالب ما مخصوص محرم اســت و 
رایــگان. گالب ما به عراق هــم می رود. به 
دســت زائران پیاده ای می رسد که از گوشه 
گوشه جهان، خودشان را به پیاده روی اربعین 
می رسانند با آن شــربت تهیه می کنند،  حلوا، 
فرنی، شله زرد و بعضی هم با سالم وصلوات 
کف دســت زائران می ریزند یا روی ســر 

مسافران می پاشند.«

داستان ۸00 ساله یک صلوات با عطر ناب
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حقیقـی یـا حقوقـی مدعـی مالکیـت زمیـن مذکور می باشـند یا قبـا زمین مورد نظـر را خریـداری نموده انـد حداکثر ظرف مـدت پانزده 
روز از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ، نسـبت بـه صـدور دسـتور توقیـف موقـت از مراجع ذی صـاح قضائـی اقدام نمـوده و گواهـی آن را به 
واحـد امـاک شـهرداری المـرد تحویـل نماینـد. بدیهـی اسـت پس از پایـان مهلـت مذکـور مراحل قانونـی تفکیـک انجام خواهد شـد و 

شـهرداری هیچگونـه مسـئولیتی در قبـال ادعای احتمالی اشـخاص نخواهد داشـت.
atpoit x= 712178.7620 y=3028680 .2861  z=0.0000
atpoit x= 712190.6430 y=3028673 .2330  z=0.0000
atpoit x= 712181.4250 y=3028649 .0160  z=0.0000
atpoit x= 712178.9937 y=3028648 .1678  z=0.0000
atpoit x= 712162.2330 y=3028658 .1180  z=0.0000

آگهی تفکیک زمین
 نظـر بـه اینکـه آقـای اشـکان آزادی  فرزنـد علـی  قصـد تفکیـک زمیـن مورد ادعـای خود بـه مسـاحت تقریبی 300متـر  مربـع واقع در 
محلـه الورو ) جنـوب محلـه ( مطابـق کروکـی و مختصـات جغرافیائـی ذیـل را دارد لذا چناچه اشـخاص حقیقی یـا حقوقی مدعـی مالکیت 
زمیـن مذکـور مـی باشـند یـا قبا زمین مـورد نظـر را خریداری نمـوده انـد حداکثر ظرف مـدت پانـزده روز از تاریخ انتشـار ایـن آگهی ، 
نسـبت بـه صـدور دسـتور توقیف موقـت از مراجع ذی صـاح قضائی اقـدام نموده و گواهـی آن را به واحد اماک شـهرداری المـرد تحویل 
نماینـد. بدیهـی اسـت پـس از پایـان مهلـت مذکـور مراحـل قانونی تفکیـک انجـام خواهد شـد و شـهرداری هیچگونـه مسـئولیتی در قبال 

ادعـای احتمالی اشـخاص نخواهد داشـت. 
atpoit x= 718285.0300 y=3024009 .2500  z=0.0000
atpoit x= 718293.7000 y=3024004 .8800  z=0.0000
atpoit x= 718281.3000 y=3023978 .2300  z=0.0000
atpoit x= 718272.4900 y=3023982 .1900  z=0.0000

واحد امالک شهرداری المرد 
واحد امالک شهرداری المرد


