َف ُّر َخد ،قمصر خراسان!

سه شنبه

گشتی در روستای فرخد ،گلستانی با اتفاقات غافلگیر کننده و گالبی
استثنایی در کنار آشنایی با سبک زندگی مردمش
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علیرضا کاردار | روزنامهنگار
وقتی متوجه شدم در نزدیکی
مشهد روستایی وجــود دارد
پرونده
که چند سالی است با باغهای
گل محمدی و گالبش شناخته
میشود،تصمیمگرفتمبرایتماشاوگرفتنگزارش
راهی آن منطقه شوم .روزهــای آخر اردیبهشت و
اوایل خرداد ،فصل برداشت گلمحمدی و همزمان
با جشنواره گالب گیری ،بهترین زمان برای دیدن
«فر َخد»
فرخد بــود .هرچند بعدا متوجه شدیم ُ
همان «فرخی» است که نامش را به چند شکل تلفظ
میکنند .این پرونده را بخوانید تا در کنار آشنایی با
این جاذبه گردشگری  ،ببینیم گالب ،این محصول
دلپذیرایرانیچیستوچگونهتولیدمیشود.

بهداشت چشم ها
در روزگار کرونا
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 5سوال پرتکرار والدین
از مشاوران در روزهای
کرونایی
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جهان آینده چه شکلی
خواهد بود؟
گفتوگوییتلفنیبا 4نوجواندربارهآینده
جهانوپیشرفتفناوریها

روستایی که غافلگیرتان میکند
توصیه اکید میکنیم که برای رسیدن به روستای فرخد ،گول نقشههای آنالین و
مسیریابهایهوشمندرانخوریدوگرنهمجبورمیشویدمسیرمستقیمیراکهدر
عرض نیم ساعت میشود رفت ،یک ساعت و نیم و با عبور از کمربندی مشهد و در
حالی که اعصابتان به هم ریخته است ،طی کنید ،درست مثل ما! روستای فرخد
حدود 10کیلومتریمشهدبهسمتکالتاست.بهعبارتدیگر،ازخیابانعبادی،
نرسیدهبهخواجهربیع،واردجادهکالتمیشویدوبهسمتسهروستایتاریخیپاژ،
فارمدوفرخدمیروید.شایداگرتااالناسمفرخدرانشنیدهایدبهایندلیلاستکه
ناماینروستاهادرگویشعامیانهاینگونهتلفظمیشوند:فاز،پرمهوفرخی.دراین
فصلوقتیبهمحدودهروستایفرخدمیرسیدنیازینیستبهتابلوهانگاهکنید،
چون بوی گل محمدی چنان فضا را پر کرده است که به راحتی متوجه میشوید به
مقصدرسیدهاید.نبایدمنتظرباشیدتابهیکبافتسنتیوروستاییبرسید،ناگهان
میبینیدکهدرحاشیهجادهکوچههاشمارهخوردهاندفرخد 10و 12وهمانجاآغاز
روستاست.کافیاستواردیکیازهمینکوچههاشویدتابهسمتدلروستابروید.
روستاییکهدربدوورودخیلیهمشکلوشمایلروستایینداردوبهتراستبگوییم
شبیهمنطقهایازشهراستولیپسازعبورازچندکوچهمیتوانیدکوچهباغهاییبا
دیوارهایکاهگلیوسایهساردرختاندرهمتنیدهراببینیدکهباپردهوتابلوشمارابه
سمتباغهایگلوکارگاههایگالبگیریراهنماییمیکنند.مخصوصادراین
فصلسالکهحتیافرادیهمدرکوچههاایستادهاندوازشمامیخواهندتادرباغ
آنهاعکسبگیریدوازفروشگاهشانخریدکنید.ازیکسوبویخوشفضاوازسوی
دیگرزیباییباغهایگلمحمدی،بهاستقبالتانمیآیند.بهفرخدخوشآمدید.

چیدن گلمحمدی ،یکی از جاذبههای گردشگری!
ساعتی از روز گذشته و باغداران کار برداشت گل را آغاز کردهاند .به سمت یکی از
مزارع بزرگ روستا میرویم .بوی گل فضا را پر کرده است و ما که مثال میخواهیم
پروتکلهای بهداشتی کرونا را حفظ کنیم ،بیخیال رعایت بهداشت می شویم و
ماسکهارابرمیداریم!هرچندبهگفتهاهالیخوشبختانهکرونابهروستانرسیده
است و همان اوایــل اوج بیماری ،با کنترل راههــای ورودی جلوی شیوعش را
گرفتهاند ولی باز هم ورود گردشگر خطر سرایت این بیماری را به دنبال دارد .مرد ،
زن و کودک ،سبد و کیسه در دست ،مشغول چیدن گل هستند .وقت برداشت گل
از صبح زود تا حدود ظهر و زمانی است که روی بوتهها ،گل به اصطالح باز وجود
داشته باشد .تصمیم میگیریم ما هم کمی گل بچینیم ،کاری که از نظر صاحبان
باغاشکالینداردواتفاقایکیازجاذبههایگردشگریروستاست،بهشرطاینکه
ق دارد ،انگشت شست را درون گل
به گلها و مزارع صدمه نزنیم .برداشت گل قل 
میگذارندوبادوانگشتاشارهووسطیگلراازباالترینقسمتکهکمترینشاخه

روستاییباقدمتیبیشاز 300سال

عکس ها  :علیرضا کاردار و ایرنا

روستای فرخد با جمعیتی حدود  12هزار نفر ،در دهستان تبادکان قرار دارد .طبق
مدارک تاریخی ،قدمت این روستا به  300سال قبل میرسد که هرچند با توجه به
مجاورت آن با روستای تاریخی پاژ ،قطعا باید تاریخچهای قدیمیتر برای این روستا
متصوربود.ازآثاردیدنیاینروستامیتوانبهبقایایقلعهقدیمی،درختچنارکهن
سالیکهچندینباردچارآتشسوزیشدهوالبتهباغهایگلمحمدیآناشارهکرد.
ازقدیممحصولاصلیفرخدانگوربودهاستکهاهالیآنتقریبا 20نوعانگورمرغوب
رادراینروستاپرورشمیدهند.همچنینزعفرانهمطبقسنتبیشترروستاهای
خراسان،درفرخدهمکشتمیشودکهازنظرکیفیتدستکمیاززعفرانهایبرتر
ایران ندارد .به گفته مردم روستا ،تقریبا 50سال است که در این روستا گل محمدی
کاشتهمیشود.هرچنددرابتداجنبهاقتصادینداشتهوبرایمصرفشخصیاهالی
بودهولیبهمرورجزئیازمحصوالتاصلیروستاشدهوتقریبااز 20سالقبلمحصول
گل فرخد به کارخانههای گالب گیری کشور فروخته میشده است .از بهار سال94
اهالی و مسئوالن روستا تصمیم میگیرند تا از این محصول زیبا و خوشبو برای رونق
روستاواقتصادشاستفادهکنندکهازهمانسالجشنوارهبرداشتگلمحمدیدر
فرخدبرگزارمیشود.هرچنددوسالیاستکهبهدلیلهمزمانیماهمبارکرمضان
بافصلبرداشتگل،اینجشنوارهبرگزارنمیشودومخصوصاامسالبهدلیلشیوع
بیماریکروناکامالتعطیلشدهاست،باوجوداینعالقهمندانبهطبیعتوبهخصوص
گل و گالب ،در روزهــای پایانی اردیبهشت و اوایل خرداد باز هم راهی این روستا
میشوندوازطبیعتزیبا،بویدلانگیزومحصوالتباکیفیتفرخدلذتمیبرند.

مراسم آیینی فرخد

را داشته باشد بااحتیاط جدا میکنند .این کار باعث میشود به بوته صدمه وارد
نشودوخارگلهاهمبهدستفردفرونرود.همچنیننباید
گل را تحت فشار گذاشت تا پالسیده نشود.
عالوه بر گل کامال باز ،غنچههای گل
هم یکی دیگر از محصوالت باغ
استکهبرایتزیینغذا،تهیه
دمنوش ،مربا و همچنین
ساختمحصوالتتزیینی
مانند تاج سر و گردنبند
استفادهمیشود.شربت
و مربا ،دیگر محصوالت
گلمحمدیهستند.

شادی و خوراکیهای لذیذ روستا
یک مراسم جالب روستای فرخد ،برگزاری جشن عروسی به شکلی است که کمترین فشار اقتصادی به خانواده عروس
و داماد وارد شود .به گفته یکی از اهالی ،داماد در شب مراسم جشن اش دهها میلیون تومان شاباش جمع میکند که میتواند
هدیه مناسبی برای آغاز زندگی مشترک باشد .در فرخد بیشتر ازدواجها فامیلی است که با رعایت امور پزشکی و گرفتن آزمایشها
انجام میشود .انگور یکی از محصوالت اصلی فرخد است که طبیعتا در خوراکیهای این روستا هم نقش پررنگی دارد .یکی از این غذاهای لذیذ حلوای چرب و
شیرین است که با مغز گردو و شیره انگور درست میشود .غذای دیگری که به «قلقله» معروف است ،تشکیل شده از شیره انگور ،نان و کره محلی که بیشتر نسل
قدیمی روستا آن را میشناسند و جوانترها کمتر آن را تهیه میکنند .همچنین به گفته اهالی ،مخلوط شیر محلی و شیره انگور ،یکی از مقویترین خوراکیهای
این روستاست که عالج کمخونی است.

گل غلتانی ،واکسنی
طبیعی برای آلرژی!
آیینگلغلتانیکیازمراسمیاستکهدرچندمنطقه
کشور ازجمله روستای فرخد اجرا میشود .گلغلتان
بــرای نــوزادانــی اســت که اولین بهار زندگیشان را
میگذرانندوتوسطمادروبانوانفامیلانجاممیشود.
آنها برای چیدن گل ،اول صبح به باغها می روند و با
ذکر صلوات و خواندن شعرهایی ،پس از جمع کردن
گلهای چیده شــده ،آنهــا را پرپر میکنند .سپس
در خانه نــوزاد را که حمام کردهاند ،درون پارچهای
میخوابانند که گلبرگها در آن ریخته شده و چند
نفرچهارگوشهپارچهراباذکرصلواتوشعرخوانیمی
گیرندونوزادرادرگلبرگهامیغلتانند.درباوراهالی،
غلتاندننوزاددرمیانگلهایمحمدیسببشادابی
او و دور ماندن از بدیهاست .یکی از آثار این کار که این
روزهاهمتوسطمتخصصانتاییدشدهاست،جلوگیری
از بروز حساسیت فصلی و آلرژی در افرادی است که در
نوزادیمراسمگلغلتانداشتهاند.
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فرخدکهبهقولیکوتاهشده«فرخخط»بهمعنیخطهفرخ
و نیک است ،چند سالی می شود که گرفتار خشکسالی و
حتی آبدزدی است که باعث شده فرخی از روستا برود و
جواناناینروستابهشهرمهاجرتکنند.اهالیامیدوارند
بابرجستهشدنصنعتگالب،شاهدمهاجرتمعکوس
و رونق گردشگری روستا باشند .هرچند فرخد به
دلیل نزدیکی به مشهد شاهد اقامت گردشگران
زیــادی نیست ولــی با ایــن حــال سنت پررنگ
اهالی فرخد ،مهماننوازی آنهاست .امکان
نداردواردروستاشویدوباآغوشبازبهاستقبال
شما نیایند .فرخدیها با خوشرویی شما را به
منازلشاندعوتمیکنند،حتیاگرقصدخرید
نداشته باشید .این رسم اهالی فرخد از دیرباز
یکی از خصیصههای آنهــا محسوب میشده
است ،از همان زمان که به دلیل قرار گرفتن سر راه
کاروان زائران امام رضا(ع) مهماننواز مهمانهای آقا
بودهاندوهنوزهمهستند.جومذهبیروستافقطبهگرامی
داشت زوار خالصه نمیشود .هر سال با آغاز فصل گالب
گیریاولینومرغوبترینگالبروستاتقدیمحرممطهر
رضویمیشودتاعطرحرمرادوچندانکند.همچنینبه
گفته اهالی روستا ،در دو ماه محرم و صفر هر شب مراسم
عزاداری در روستا برپاست و روز اول نوروز هم اهالی سال
نوراباحضوردرخانهخانوادهشهداآغازمیکنند.

گالب فرخد را به اسم قمصر صادر میکنند!
طبق گفته آقای حسن نظری ،یکی از اهالی روستا که
همراه باخانواده اش در کار کاشت گل و گالب گیری
است ،هم اکنون حدود 10کارگاه گالب گیری در این
روستامشغولکارهستندکهدریکیدوسالگذشتهبه
این تعداد افزایش یافته است .طبق گفته آقای نظری،
مزرعهگلمحمدیهریکماهونیمنیازبهیکبارآبیاری
دارد.مخصوصایکبارقبلازعیدویکبارهمهمزمانبا
شکفتناولینغنچهها.اگرکشاورزیبخواهدمحصول
سالآیندهبهتریداشتهباشدبایددرتابستانهمیکی
دو بار مزرعهاش را آبیاری کند تا از شیوع آفت و کرم
جلوگیری کرده باشد .از هر هکتار مزرعه گل ،بسته به

کیفیت بوتهها و میزان مراقبت و آبیاری آنها ،حدود
پنجتا 10تنگلبرداشتمیشود.همچنینازهرکیلو
گل،بیننیمتادولیترگالبگرفتهمیشود.جالباست
بدانید ،گالبی که تازه گرفته شده ،ممکن است اصال
بویی نداشته باشد ولی بعد از گذشت چند روز ،بوی آن
ظاهر می شود و هرچه بگذرد بیشتر و باثباتتر خواهد
شد .بنا به گفته آقای نظری ،کیفیت گل و گالب فرخد
دستکمی از بهترین گلستانهای کاشان ندارد ،در
حالی که قیمت بسیار کمتری دارد .تا جایی که برخی
گلها و گالب این روستا را بستهبندی می کنند و به نام
محصوالت قمصر به فروش میرسانند و حتی صادر

میکنند! نکته جالب دیگر حضور پررنگ بانوان در
این کار است .از چیدن گل تا مرحله گالب گیری ،تمام
اعضای خانواده و مخصوصا زنان از صبح تا شب ،انجام
کارها را به عهده میگیرند که جای تعجب نــدارد؛ به
هرحالکاریظریفوصنعتیلطیفاست.

روش گالب گیری و انواع گالب
روش گالب گیری به این صورت است که مقدار مشخصی از گل را داخل دیگ
مخصوصمیریزندودرآنرابهطورکاملوبدونهواکشمیبندند.سپسشعله
زیردیگراروشنمیکنندتاآبوگلبجوشدوبخارشود.بخارراتوسطلولهای
بهدرونبرجخنککنندهکهتوسطآبسرداحاطهشدههدایتمیکنندکهپس
ازتبدیلشدنبهگالب،ازطرفدیگرواردظرفمیشود.انواعگالبباتوجهبه
میزانگلمحمدیبهاینصورتشناختهمیشوند:
گالب سنگین یا ممتاز :نوعی گالب درجه یک است
که از تقطیر بین  ۳۰تا  ۳۵کیلوگرم گلمحمدی به
همراه ۸۰لیترآببهدستمیآید.درنتیجهاینفرایند،
 ۴۰لیترگالبممتازبهدستمیآید.ازاینگالببرای
مصارفخانگیاستفادهمیشود.
گالبسبک:برایتهیهگالبسبکازحدود ۱۵تا۲۰
کیلوگرمگلمحمدیاستفادهمیشود.بهدلیلکاهش

مقدارگلمحمدی،گالبسبکقیمتکمترینسبتبهگالبممتازدربازاردارد.
گالب دو آتیشه:اگربعدازیکبارانجامفرایندگالبگیری،مجددبهگالببهدست
آمدهگلمحمدیاضافهشودوفرایندتقطیردوبارهرویآنتکرارشود،گالبدوآتیشه
به دست میآید .غلظت گالب دو آتیشه بسیار باالست ،طعم تلخی دارد و مصارف
درمانیآنبیشتراست.
گالبسهآتیشه:اگرفرایندگالبگیریبرایبارسوم
انجام شود ،گالب سه آتیشه به دست میآید که معموال
به مقدار بسیار کم تولید و برای مصارف خاص از آن
یشود.
استفادهم 
گالبپساب:درصورتیکهبعدازفرایندگالبگیری،
روی تفالههای گل محمدی آب بریزیم و عمل تقطیر
را دوباره انجام دهیم ،گالب رقیقی تولید میشود که
کیفیتپایینوعطرکمیدارد.

