تفریحات آیب در مهشد
تابسـتان از آن فصل هایی اسـت که برای آب تنی جان می دهد .احتماال اگر شـما هم سـن و سـالی از تان گذشـته
باشـد خاطـره آب تنـی هـای کودکانـه در حیـاط و حـوض خانه را به یـاد می آورید .امـا در این دنیـای آپارتمانی جای
این نوع تفریحات حسـابی خالی بود تا اینکه پارک های آبی یکی پس از دیگری احداث و افتتاح شـدند .در مشـهدو
در حـال حاضـر  4پـارک آبـی داریـم کـه مـی توانـد برای سـاعت هـای طوالنی از شـما پذیرایـی و خاطـرات خوبی را
بـرای تـان ثبـت کنـد .هـر چنـد که در این روزها مشـهد حسـابی شـلوغ شـده اسـت و زائـران زیـادی را در خود جای
داده اسـت و همیـن موضـوع مـی توانـد در سـطح کیفـی آب مجموعه ها تا حدی تاثیرگذار باشـد.هزینه تفریح شـما
در مجموعـه هـای آبـی تنهـا بـه تهیـه بلیـت ورودی ختم نمی شـود .در بعضی از ایـن مجموعه ها تعداد محـدودی از
بـازی هـا وجـود دارد کـه بایـد برای اسـتفاده از آن ها مبلغ جداگانه ای پرداخت شـود .همچنین خدماتی مانند ماسـاژ
و ماهـی درمانـی نیـز هزینـه ای مسـتقل از بلیـت ورودی بـه مجموعـه دارنـد .تغذیه نیز از دیگر مسـائلی اسـت که با
توجـه بـه ممنـوع بـودن همـراه داشـتن خوراکـی در این مجموعه ها مـی تواند هزینه تراشـی زیادی بـرای تان بکند.

7
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قاسم آباد .اندیشه .نبش اندیشه 83

موج های خروشان

ابتدای جاده شاندیز

قیمت بلیت( به تومان)
تمام وقت  55هزار
نیمه وقت  45هزار
تمام وقت  60هزار
نیمه وقت  50هزار

آدرس

نام مجموعه

پارک ساحلی آفتاب

انتهای بلوار خیام شمالی،میدان بهارستان .جنب الماس شرق

تمام وقت بانوان  35هزار
تمام وقت آقایان 50هزار
نیمه وقت آقایان 40هزار

بزرگراه آسیایی ،بلوار حجاب ،نبش حجاب 8

تمام وقت  25هزار

سرزمین موج های آبی

پارک آبی ایرانیان

راهنمای سفر به روستای ییالقی کندوان

شـده اند .در بیشـتر خانه ها اتاق ها به صورت تو در تو تراشـیده شـده
و در طبقـه هـای باالیـی روزنـه هایـی بـرای ورود نور بـه داخل صخره
تعبیـه شـده اسـت .روزنـه هایی که به وسـیله چهارچـوب های چوبی
و مشـبک بـه زیبایی تزیین شـده اسـت .جالب ترین نکتـه درباره این
خانـه هـا مجـزا بـودن طبقات اسـت .بـه این معنـی که اگـر بخواهید
از طبقـه اول بـه طبقـه دوم برویـد بایـد شـال و کاله کنیـد و به کوچه
بیاییـد و بـه وسـیله پلکانـی کـه در خـارج از منزل تعبیه شـده اسـت
به طبقـه دوم بروید.

مسجد طبقایت در دل کوه

دیدین های روستا

اگـر شـما نیـز خودتـان را در برابـر صخـره هـای بلنـد و با شـکل های
عجیـب ببنیـد حتمـا حس کنجکاوی تان تحریک می شـود تا سـری
بـه داخـل خانـه هـا بزنیـد و از میان کوچـه پس کوچه ها بـا پله های
دسـت کنـد کـه انـگار دره های میان کوه هاسـت قدم بردارید .بیشـتر
روسـتایی هـا در هـای خانه هایشـان را بـرای تان باز می کنند و شـما
را بـه خـوردن چـای دعـوت مـی کننـد .هر چند بعد از بسـاط سـینی
و چـای شـما خـود را در غرفـه فـروش محصـوالت سـنتی و خوراکـی
کنـدوان خواهیـد یافـت! حقیقـت ایـن اسـت کـه تـا قبـل از معروف
شـدن کنـدوان ،شـغل بیشـتر اهالی گلـه داری بوده اسـت اما بـا ورود
گردشـگران به این روسـتا بیشـتر اهالی به فروش محصوالت خوراکی
و صنایـع دسـتی مـی پردازنـد .اگـر از مـن مـی شـنوید حتما عسـل
کنـدوان را خریـداری کنید .قیمت عسـل های دوبار برداشـت کیلویی
 130تـا  200هـزار تومان اسـت.
در خانه های روسـتا دیوار های آتشفشـانی به وسـیله ماده ای سـفید

اگر دوست دارید یک
شب را در کندوان
بمانید و از طرفی
میخواهید یکی از
گزینه های اقامت هتلی
و بومگردی را انتخاب
کنید ،الزم است حتما
قبل از ورود به روستا
از طریق سایت های
اینترنتی محل اقامت
خود را رزرو کنید.
چرا که ظرفیت این
اقامتگاهها اندک و در
بیشترمواقعتکمیل
است

لیست هزینه های سفر به کندوان برای چهار نفر( به تومان)
نوع سفر

مسیر اول

خودرو شخصی

 185هزار برای رفت و برگشت و طی برای  3160کیلومتر

سفر اتوبوسی

گردشگری

خاطرات اتن را داغ داغ
چاپکنید

از نظـر انسـان هـای باسـتانی کـوه هـا بـا ثبـات تریـن جـای ممکن برای زندگی بـود که هیچ گزنـدی از باد  ،باران ،سـیل و زلزله به آن ها نمی رسـید .اما غارها توانسـته بودنـد در این با
سمیه محمدنیا حنایی
ثبـات تریـن جـای ممکـن راهـی بـرای نفـوذ پیدا کنند از همین رو در اندیشـه انسـان باسـتانی غار ها مظهـر قدرت بودند .آن هـا ابتدا مردگان خـود را در غارها نگهداری مـی کردند اما
روزنامهنگار
کـم کـم بـه ایـن فکـر افتادنـد کـه مـی توانند وضعیـت غارها را برای سـکونت خودشـان نیز بهینه کننـد و زندگی غار نشـینی را انتخاب کردنـد .در ایـران ما نیز به برکت وجود رشـته
کـوه هـای پـر دامنـه و همچنیـن کـوه هـای آتشفشـانی ،موقعیـت بـرای سـاخت خانـه غار ها به خوبـی مهیا بوده اسـت .از همین رو مـی توان به غـار آپارتمانی کرفتو ،روسـتای دسـت کند میمند و روسـتای کندوان
اشـاره کـرد .در واقـع ایـن محـل هـای سـکونت تاریخـی بـه خوبـی جنـگ انسـان هـا را بـرای بقا با طبیعت نشـان می دهـد .تا به حـال به غار کرفتـو و روسـتای میمند در همیـن هفته نامـه پرداخته ایـم .امروز می
خواهیـم بـا توجـه بـه فصـل تابسـتان شـما را بـا حـال و هوا و چند و چون مالی سـفر به روسـتای کندوان آشـنا کنیـم .در ادامه با ما همراه باشـید.

کندوان ابستاین اما زنده

شماره 20173

راهنمای
خرید

جدال انسان و صخره در کندوان

آنچـه کـه باعـث شـده اسـت تـا کنـدوان بـر سـر زبـان هـا بیفتـد و
گردشـگرانی از سراسـر ایران و جهان داشـته باشـد ،چگونگی معماری
خانـه هـای آن اسـت .خانـه هایـی که شـبیه کندو های عسـل در دل
کـوه تراشـیده شـده انـد و تـا به امروز از سـکنه خالی نشـده اسـت .به
خانـه های تراشـیده شـده تـوده می گویند .توده ها ماننـد هر خانه ای
دارای اتـاق هـای مجـزا و حتـی طبقات مجزاسـت .در حقیقت جنس
سـنگ های آتشفشـانی کوه های سـلطان داغی باعث شـده اسـت که
ایـن کـوه هـا دارای اسـتحکام زیادی در برابر انواع فرسـایش ها باشـد.
هـر چنـد بـاز هـم در گـذر سـه هـزار سـاله بخش هایـی از صخـره ها
فرسـایش یافتـه اسـت بـه طـوری که کران های شـرقی از کـران های
غربی سـالمتر هسـتند.
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مسـجد بـزرگ کنـدوان بزرگتریـن کران روسـتا را به خـود اختصاص
داده و در چهـار طبقـه کنـده شـده اسـت .کـران بـه بخش هـای جدا
شـده از سلسـله کـوه سـلطان گفتـه مـی شـود .تقریبـا در هـر کـران
یـک خانـه چند طبقه تراشـیده شـده اسـت .در این مسـجد  4طبقه،
طبقـه اول بـه آغل حیوانات ،طبقه دوم به فضای اصلی مسـجد ،طبقه
سـوم بـرای زندگـی و طبقه چهارم محلـی برای انبـار آذوقه اختصاص
داده شـده اسـت .مسـجد دارای قسـمت زنانه و مردانه اسـت و چون
سـطح وسـیعی از کوه را برای بخش نماز خانه تراشـیده اند ،سـتونی
را بـرای جلوگیـری از ریزش سـقف ،در میانه قسـمت مردانـه قرار داده
انـد .روشـنایی مسـجد نیز از پنجـره کوچک جنوبی ،تامین می شـود.
دیوارهای مسـجد پوششـی از گچ سـفید دارند و دورتادور آن با شـمع
و چـراغ و مهـر تزئین شـده اسـت .روی طاقچه هـا و رف ها نیز مکانی
بـرای قـرار دادن چای وجـود دارد.

مسجد کوچک

روسـتای کندوان دارای دو مسـجد اسـت .مسجد دوم این روستا که به
دلیل کوچک بودنش نسـبت به نمونه طبقاتی آن ،به مسـجد کوچک
معروف اسـت در میان ده و در نزدیکی حمام عمومی تراشـیده شـده
اسـت .این مسـجد که در گذشـته برای ادای فریضه نماز صبح کارایی
داشـت اکنـون تـا حـدی متروکه شـده اسـت .این مسـجد یک طبقه
دارد و ماننـد مسـجد بـزرگ بـرای جلوگیـری از ریزش سـقف سـتون
سـنگی قطـوری را در سـرای مسـجد تعبیـه کـرده انـد .دیوارهای این
مسـجد نیز سفید شـده است.

خورد و خوراک در روستای کندوان

همان طور که گفتیم روسـتای کندوان یکی از قطب های گردشـگری
اسـتان آذربایجان شـرقی اسـت و همین موضوع باعث شـده اسـت که
امکانـات رفاهـی مناسـبی بـرای راحتـی گردشـگران ایجـاد کنند .هر
چنـد کـه به اعتراف بیشـتر بازدید کنندگان از این روسـتا اسـتفاده از
امکانـات رفاهـی چـون رسـتوران و اقامتگاه ها هزینه زیادی نسـبت به
بقیـه جاهای دیدنی ایـران دارد.
در این روسـتا چندین غذاخوری و رسـتوران وجود دارد .از نظر قیمتی
غذاخوری ها ،به نسـبت رسـتوران ها ارزان قیمت تر هسـتند با آنکه
کیفیـت غـذای هـر دو آن ها تا حد زیادی یکسـان اسـت .البته گزینه

هـای شـکم سـیر کـن و مقـرون به صرفـه تری نیـز وجـود دارد .خانه
هـای مـردم روسـتا را کـه بـه یـاد دارید چنانچـه هنگام ناهـار یا وعده
عصرانـه بـه یکـی از ایـن خانـه ها دعوت بشـوید مـی توانیـد غذاهای
محلی مانند آش دوغ ،کوفته و نوعی قورمه را با قیمت بسـیار کمتری
از رسـتوران هـا تهیـه کنیـد .مثلا قیمـت کاسـه آش دوغ در خانه ها
چیـزی حـدود  3هـزار تومـان اسـت در حالـی کـه در رسـتوران هـا با
آنکـه یکـی از اجزای میز سـلف اسـت چیـزی حدود  7هـزار تومان در
مـی آیـد .کوفتـه تبریـزی را نیـز می توانیـد در خانه های روسـتایی با
قیمـت  12هـزار تومـان نـوش جان کنیـد در حالی که غـذا خوری ها
دانـه ای  15تـا  20هزار تومان اسـت.

اقامت در روستای کندوان

بـرای بازدیـد از کنـدوان یـک فرصـت دو سـاعته تـا  24سـاعته کافی
اسـت .زمان بازدید دسـت خود شماست ،بسـیاری از گردشگران چون
زمـان و مسـافت زیـادی را بـرای رسـیدن به کنـدوان صرف کـرده اند
دوسـت ندارنـد بـه ایـن زودی هـا آن را تـرک کننـد .هـر چنـد کـه
ممکـن اسـت زمانـی که با قیمت های نجومی هتل هـا و اقامتگاههای
بومگـردی روسـتا روبـه رو شـوند تصمیـم شـان را برای شـب مانی در
کنـدوان تغییـر دهنـد .امـکان اقامـت هتلـی در کندوان فراهم اسـت.
قیمت شـب مانی در هتل با توجه به تعداد نفرات و امکانات سـوئیت
هـا ماننـد داشـتن جکـوزی از شـبی  554هـزار بـرای اتـاق دو تختـه
بـدون امکانـات شـروع مـی شـود و در سـوئیت هـای دارای جکـوزی
اش بـه شـبی یـک میلیـون و  200هـزار تومان می رسـد .اقامتگاه بوم
گـردی نیـز از دیگـر گزینـه های شـب مانی در این روستاسـت .هزینه
اقامـت در ایـن مـکان هـا از شـبی  605هـزار تومان آغاز می شـود و تا
 840هـزار تومـان نیـز می رسـد .گزینه سـوم برای اقامـت در کندوان
بـه اجـاره خانـه هـای محلی برمی گـردد .تعداد اندکی از روسـتایی ها
خانه های خودشـان را که بیشـتر مهمان خانه شـان اسـت برای شـب
مانـی گردشـگران بـه کرایـه مـی دهند .قیمت ایـن اجاره ایـن اتاق ها
از شـبی  290هـزار تومـان آغـاز مـی شـود و حـد نهایـی آن بسـته به
چانـه زدن شـما و انصاف صاحبخانـه دارد .آخرین گزینه اقامت در این
روسـتا بـه اقامـت کمپی برمـی گردد .البته باید همیـن ابتدا بگویم که
شـما اجـازه نداریـد در محیـط روسـتا و یا حتـی پارکی کـه در مقابل
روسـتا قـرار دارد بسـاط کمـپ خـود را برپـا کنید .برای کمـپ کردن
بایـد کمـی از روسـتا فاصلـه بگیرید و در دامنه های سـبالن حسـابی
خـوش بگذرانید.

مسیر دسرتیس به کندوان

کنـدوان در  60کیلومتـری تبریـز واقع شـده اسـت .شـما مـی توانید
علاوه بـر سـفر جـاده ای بـا خودروی شـخصی ،بـه گزینه های سـفر
هوایـی و ریلـی نیـز فکـر کنیـد .با این توضیـح که باید مسـافت تبریز
و کنـدوان را نیـز در نظـر بگیریـد .بـا توجه به لیسـت هزینه ها به نظر
مـی رسـد سـفر ریلـی با توجـه به قیمت هـا و امکان رزرو غـذا مقرون
بـه صرفه تر باشـد.

مسیر دوم

توضیحات

جمع کل

-

هزینه اقامت بین راهی را محاسبه کنید

 185هزار

 96هزار تا  162هزار برای رسیدن تبریز

 20هزار برای رسیدن به کندوان

هزینه تغذیه بین راهی محاسبه شود

464هزار تا  728هزار

سفر ریلی

 138هزار تا  195هزار برای رسیدن به تبریز

 20هزار برای رسیدن به کندوان

مقصد اول تبریز است و بعد کندوان

 632هزار تا  860هزار

سفر هوایی

344تا  546هزار برای رسیدن به تبریز

سواری نفری  50هزار
اتوبوس  20هزار

مقصد اول تبریز و سپس کندوان

یک میلیون و  456هزار تا دو میلیون و  384هزار

تقریبـا از زمانـی کـه گوشـی هـای همـراه مجهـز بـه دوربیـن پا
بـه عرصـه زندگـی مـا گذاشـتند خیلـی چیزهـا را تغییـر دادند.
یکـی از آن هـا تغیـر سـبک زندگـی عـادی مـا بـه یک شـهروند
خبرنـگار بـود! خبرنـگاری کـه گاهی قـدم را فراتر می گـذارد و از
زندگـی خصوصـی خودش هـم خبر تهیه می کند! از این عشـق
عکاسـی که در وجود همه ما شـعله ور شـده اسـت که بگذریم.
عکاسـی و ثبـت خاطـره ها از سـفر ها یکی از کارهایی اسـت که
مـی توانـد خاطـرات سـفر را تـا زمـان هـای زیـادی در خاطر ما
روشـن نگه دارد.
نوشـتن دربـاره راهنمـای خریـد انـواع دوربین ها بسـیار طوالنی
اسـت .امـا مـا در این مجـال کوتاه سـعی داریم دربـاره محصولی
خـاص از ایـن دسـته بپردازیم .احتماال شـما هم تـا به حال یکبار
دوربیـن هـای قدیمـی را که انـگار یک تاریک خانه در خودشـان
جـای داده بودنـد دیـده ایـد .دوربیـن هایـی کـه عکـس به جای
ثبـت عکـس روی نگاتیو یا کارت حافظه ،آن را بعد از چند لحظه
بـر روی کاغذهـای بـراق مخصـوص ظاهـر می کنند و به دسـت
تـان تحویل مـی دهند.
شـاید بـرای بعضـی هـا کـه بـه دنیـای مجـازی و عکـس هـای
دیجیتالـی عـادت کـرده انـد ایـن نـوع دوربین ها یک بازگشـت
بـه گذشـته به حسـاب بیاید .هر چنـد که در ذهن بروز رسـانان
این محصول چنین تفکر پسـت مدرنی نیز وجود داشـته اسـت.
امـا بایـد بگویـم کـه انواع جدیـدی از این نوع دوربین هـا به بازار
آمـده اسـت کـه مـی توانـد در عین حالـی که عکس های شـما
را ظاهـر کنـد ،آن هـا را نیز بـر روی کارت حافظه بارگذاری کند.
حتـی مـی توانیـد با سیسـتم وای فـای داخلی آن هـا ،عکس ها
را بـرای اکانـت هـای آنالیـن تان ارسـال کنیـد .از ایـن امکانات
مـدرن کـه بگذریـم خریـد ایـن دوربین هـا برای ثبـت خاطرات
سـفر خالـی از لطـف نیسـت .به ویـژه اگر همچنـان از طرفداران
پـرو پـا قـرص آلبـوم هـای خاطـرات هسـتید .این عکـس ها به
راحتـی چـاپ مـی شـوند .و نیازی بـه رفت و آمد شـما به مغازه
هـای عکاسـی نیسـت .از جملـه مزایـای دیگـر ایـن دوربیـن ها
داشـتن لنـز هـای مناسـب برای گرفتـن عکس ها بـا دامنه دید
متفـاوت اسـت کـه عکاسـی حرفـه ای را بـه شـما تقدیـم مـی
کنـد .تنهـا عیـب این دوربین ها محدود بودن دسـت شـما برای
ثبـت خاطـره اسـت .چـرا که بـرای ثبت عکـس ها شـما نیاز به
کاغذهـای خاصـی داریـد .ایـن کاغذهـا در بسـته هـای ده تایی
و بیسـت تایـی بـه فـروش مـی رسـند .و بعضـی از مغـازه هـای
عکاسـی آن هـا را دارنـد .اگر مـی خواهید خیالتان حـاال حاالها
از تامیـن ایـن کاغذهـا راحـت باشـد مـی توانیـد هنـگام خرید
دوربیـن چنـد بسـته کاغـذ چاپ را هـم تهیه کنید .شـاید یکی
از دالیـل ارزانـی ایـن نـوع دوربیـن هـا نیـز دردسـر افـراد برای
تامیـن ایـن کاغـذ هـا باشـد .قیمـت کاغذهای مخصـوص برای
بسـته هـای ده تایـی حـدود  30هـزار و بیسـت تایـی  60هـزار
تومـان اسـت .شـما مـی توانید ایـن کاغذها را با سـفارش آنالین
از شـرکت سـازنده دوربیـن تـان نیز خریداری کنید .سـایز برگه
های خریداری شـده به اندازه دوربین تان بسـتگی دارد .دوربین
هـای کوچـک عکـس هایـی با ابعـاد  10در  8ظاهـر می کنند و
دوربیـن هـای بزرگتـر عکـس هایـی با ابعـاد  10در  21به شـما
تحویل مـی دهند.
نام محصول

قیمت (تومان)

فوجی فیلم Fujifilm Instax mini 8

 750هزار

فوجی فیلم Fujifilm Instax mini 9

 815هزار

پوالریدو مدل one stap 1000

 880هزار

پوالریدو مدل snap

یک میلیون و  798هزار

مشـهد کوچه جنّت و بیمارستانی که یک قرن ع ُمر دارد
گـــردی

در قسمت قبل ،باهم درباره باغ ملی
جواد نوائیان رودسری
و میراث مرحوم حاجحسینآقای ملک
روزنامهنگار و کارشناس ارشد تاریخ
و همینطور خانه تاریخی او در مسیر
خیابان ارگ صحبت کردیم .حقیقتش را بخواهید ،این دفعه هم قرار نیست از
خیابان ارگ بیرون برویم؛ اما چون گردش در یک خیابان ،ممکن است حوصله
شما را که زحمت کشیده و خودتان را با مترو به ایستگاه امام خمینی رسانده و
کلی راه را پیاده گز کردهاید ،سر ببرد ،بد نیست راهمان را از کنار باغ ملی کج کنیم
و دقایقی را هم در خیابان جنت صرف کنیم .اص ً
ال میدانید ،کسی که از خیابان
ارگ عبور کند و به سراغ جنت نرود ،انگار نصف این محله تاریخی را ندیده است.
هرچند که عمر این خیابان ،کمی بیشتر از  100سال برآورد میشود ،اما در برابر
شهر مشهد ،که تاریخی هزار ساله را پشت سر خود دارد ،گذری جدید و مدرن به
حساب می آید .قدیمیهای مشهد ،جنت را به عنوان یک بازار پرجنب و جوش
به یاد میآورند؛ محل فروش لباسهای مارکدار و به ویژه لباس مهمانی بانوان.

اگرچه با توسعه شهر مشهد و تمرکز کانونهای تجاری در دیگر نقاط شهر ،جنت
دیگر آن رونق سابق را ندارد؛ اما هنوز هم میشود با دیدن آن ،شکوه نخستین بازار
مدرن مشهد را به یاد آورد.

یادگاری  100ساله احرتام السلطنه

اگر بیحوصلگی نکنید و بازار جنت را تا میانههای آن طی کنید ،به قدیمیترین
بیمارستان فعال شهر مشهد میرسید؛ بیمارستان منتصریه .امروزه در کنار
ساختمان قدیمی که در سال  1348بازسازی شد ،ساختمان مجهزی به همت
آستان قدس رضوی ساخته شده که مرکز پیوند اعضاست و محلی شناخته شده
برای جامعه پزشکی محسوب میشود؛ اما شاید خیلیها ندانند که ساختمان زهوار
دررفته کنار بیمارستان ،روزی روزگاری برای خودش برو و بیایی داشت و خانم
محترمی به نام احترامالسلطنه قهرمان ،آن را در سال  ،1298یعنی دقیقاً  100سال
پیش ،طبق وصیت همسر مرحومش ،منتصرالملک و با بودجهای که از امالک وی

در کاشمر به دست میآمد ،راه اندازی کرد .در آن روزگار که خارجیها در مشهد
درمانگاه و بیمارستان تأسیس میکردند تا در مسیر اهداف استعماریشان از آن
ها استفاده کنند ،تأسیس بیمارستان منتصریه ،موهبتی بزرگ برای مشهدیها
بود؛ بیمارستانی در حاشیه آن روزهای شهر مشهد که  54تختخواب داشت .بعد
از درگذشت احترامالسلطنه ،مدتی برادرش متولی و مدیر بیمارستان بود و پس
از فوت او و طبق وصیت واقف ،مالکیت بیمارستان به آستان قدس رضوی منتقل
شد .این روزها بیمارستان منتصریه ،محل آمد و رفت خیلیهاست؛ اما کمتر کسی
سراغی از ساختمان قدیمی آن میگیرد؛ ساختمانی که ظاهرا ً شیشههایش ،هدف
شیطنت و سنگپرانی اطفال قرار گرفته و خود بنای آن هم ،حال و روز خوبی ندارد.

دبیرستان مستویف

یکی از بناهای تاریخی راسته بازار جنت که البته ،در اواخر مسیرتان قرار دارد،
ساختمانی است که این روزها آن را با نام فرهنگسرای بهشت میشناسند؛

ساختمانی مربوط به دوره پهلوی اول که
کاربری نخست آن دبیرستان بود و ظاهرا ً نخستین کالسهای دانشکده ادبیات
دانشگاه مشهد هم در آ ن جا برگزار شده است .این بنا ،بعدها برای مدتی ،کاربری
تاالر عروسی پیدا کرد و امروزه ،ضمن حفظ اصل بنا ،به فرهنگسرا تبدیل شده
است .شما میتوانید وارد محوطه آن شوید و بعد از گرفتن اجازه از نگهبانی که
در طبقه زیرین بنا ،روز را شب میکند ،نگاهی هم به معماری زیبا و دلفریب
آن بیندازید .خب! شما را در کوچه ارگ متوقف میکنم تا در قسمت بعد ،از
همینجا به دیگر نقاط جذاب مشهد سری بزنیم؛ یک مشهدگردی دلچسب
و بدون هزینه؛ البته به استثنای کفش پیاده روی که اگر آن را نداشتید هم،
فدای سرتان! اص ً
ال مهم نیست!

