اسب دواین چقدر آب یم خورد؟
اسـب ها در اوج ظرافت و نجابت تاخت و تاز عجیبی بر پا می کنند .سـوارکاری از جمله ورزش های مهیجی
اسـت کـه متاسـفانه جایـی در میـان خانـواده هـای ایرانی باز نکرده اسـت .شـاید یکی از مهم تریـن علت های
توجـه نکـردن خانـواده هـا بـه ورزش توصیـه شـده  ،پـر هزینه بـودن این تفریح باشـد .حقیقت این اسـت که
اگـر مـی خواهیـد یـک سـوارکار ماهر باشـید ،بایـد از  70تا  200میلیون تومـان هزینه کنید! امـا اگر به دنیای
اسـب هـا و اسـب دوانـی تـا ایـن حـد دلبسـتگی نداریـد مـی توانید ایـن تفریـح را برای یـک بار هم که شـده
در برنامه آخر هفته تان تدارک ببینید .بیشـتر باشـگاه های سـوارکاری خدماتی چون اسـتفاده از سـوارکاری
رایـگان ،آمـوزش رایـگان ،بیمه ورزشـی ،امکان اسـتفاده از اسـب هـای ایرانی ،یورغه  ،ترکمـن  ،دوخون را برای
غیـر حرفـه ای هـا دارنـد .قیمـت بلیـت ورودی به پیسـت هـا متغیر و در فصل تابسـتان کمی گران تر اسـت و
بـه حـدود  70هـزار تومان هم می رسـد.

فردوسی

نام باشگاه

ملی

ارشاد

فرادیس

بولوار شاهنامه ،شاهنامه 76

انتهای بولوار وکیل آباد ،نرسیده به دوراهی طرقبه شاندیز ،سمت راست
جاده قدیم قوچان ،کیلومتر  25نرسیده به روستای سلطان آباد ،سمت چپ
پرورش اسب فرادیس

مدرسه سوارکاری کاظمیان

آریانا

سوران

7

آدرس

بزرگراه آسیایی ،سه راه فردوسی ،نبش جاده زمزم

جاده طرقبه ،امام رضا 17

ابتدای جاده شاندیز،روبه روی ویرانی یک دیزدر

مشهد به سمت شاندیز 50 ،متر بعد از رستوران بهارستان ،کیلومتر  7جاده سوران

راهنمای سفر به رامسر و هزینه های اقامت

قلعهمارکوه

شـاید همـان ابتـدا کـه واژه مارکـوه بـه گـوش تـان بخورد بـا خودتان
بگوییـد در ایـن قلعـه و دره احتمـاال مارهـای زیادی وجـود دارد و چه
بسـا جـان هـا که به خاطـر گزش مارها بـه خطر افتاده باشـد بنابراین
همـان ابتـدا احتمـاال از رفتـن بـه مارکـوه منصرف خواهید شـد .پس
بـرای ایـن کـه خیـال تـان را راحـت کنـم بایـد بگویـم که مارکـوه در
گذشـته هـای بسـیار دور به ماردکـوه معروف بوده اسـت .مورخان این
کـوه و قلعـه برافراشـته شـده رویش را متعلـق به اقوام مـارد می دانند.
پـس آن جـا خبری از مارها نیسـت!
مارکوه در شـهر کتالم قرار دارد .برای رفتن به این اثر باسـتانی سـعی
کنیـد روزی را انتخـاب کنیـد که خبری از ابرو مه گرفتگی در آسـمان
رامسـر و کتالـم نباشـد .هـر چند در ایـن روزهای پایانی تابسـتان پیدا
کـردن چنیـن فرصتـی کمی به شـانس شـما بسـتگی داشـته باشـد.
دلیـل ایـن موضـوع چشـم انـداز زیبا و منحصـر به فردی اسـت که در
یـک دیـد  360درجـه ای بـر فراز قله مارکوه به چشـم می آید .چشـم
انـدازی کـه از آبـی دریـای خـرز آغـاز مـی شـود و به دشـت تنکابن و
سـبزی هـای شـالیکاران و زمـردی هـای مـزارع چـای می رسـد و در
نهایـت بـه جنـگل های انبوه کوهسـتانی خاتمه می یابد .جالب اسـت
بدانیـد بسـیاری از گردشـگران تنهـا بـه دلیل همین چشـم انـداز رنج
طـی  311پلـه مارکـوه را بـه جان مـی خرند.
زیباتریـن زمـان بازدیـد از مارکـوه در زمـان طلـوع و غـروب اسـت .در
زمـان طلـوع ،خورشـید از پشـت کـوه هـای البـرز آرام آرام سـر بر می
آورد و در غـروب خورشـید ناگهـان در خـط افقـی دریا غرق می شـود.

جاذبه های مارکوه

رامسر به دلیل جاذبه
های زیاد و آب و
هوای معتدلش جزو
شهرهایمسافرپذیر
خطه شمالی است
بنابراین برای پیدا
کردن جایی برای
خواب و غذای مرغوب
در این شهر خیال تان
راحت باشد .البته نا
گفته نماند که هزینه
های ماندن در این
شهر کمی گران تر از
شهرهای اطراف است

مسـیر دسترسـی بـه مارکـوه اولیـن زیبایی اسـت که طبیعت رامسـر
و کتالـم بـه شـما تقدیـم مـی کنـد .پیـاده روی در میان کوچـه باغ ها
و سـپس جنـگل هـای کمـی کوهسـتانی حتمـا حـال و هوای تـان را
عـوض مـی کنـد .دومین جاذبه این مسـیر در پای کـوه اتفاق می افتد.
مارکـوه از کـوه هـای صخـره ای اسـت که دسـت مهربـان طبیعت آن
را هـم سـبز کـرده اسـت .پلـه هایـی که به قله می رسـد دارای شـیب
مالیمی اسـت و از جنس سـیمان اسـت پس خیلی نگران ُسـر خوردن
نباشـید .هـر چـه باالتر روید چشـم انداز های زیباتـری را می بینید اما

مشـهد
گـــردی

تقریبـا در انتهـای مسـیر ناگهان به سـد بزرگ سـنگ چین شـده ای
برمـی خوریـد .بلـه! شـما بـه دیوار نگهبانی قلعه رسـیده ایـد .قلعه ای
کـه قدمـت اش معلـوم نیسـت اما در سـده های سـوم تا پنجم هجری
مامن نظامیان و گاه شورشـیان بوده اسـت.
متاسـفانه از بنای اصلی چیز زیادی باقی نمانده اسـت .تنها چهار برج
دیـده بانـی بـه خوبی دیده می شـوند و آثـاری از دیوارهای اصلی قلعه
هـم تـا حـدی وجـود دارد .در میـان قلعه چالـه ای عمیق وجـود دارد
کـه اهالـی می گوینـد :این درواقع یکی از مسـیرهای عبـور اضطراری
افـراد بـوده که تا کتالم حفر شـده اسـت.
زمـان بازدیـد از مارکـوه آزاد اسـت و شـما هـر موقع که دوسـت دارید
مـی توانیـد بـه آن جـا بروید امـا چون هنوز سیسـتم روشـنایی ندارد
بهتـر اسـت قبـل از غـروب کامـل خورشـید از پله پاییـن بیایید .خبر
دیگـر ایـن کـه بازدیـد از مارکوه رایگان اسـت.

اقامت در رامرس

همـان طـور که گفتیم رامسـر بـه دلیل جاذبه های زیـاد و آب و هوای
معتدلش جزو شـهرهای مسـافرپذیر خطه شـمالی است بنابراین برای
پیـدا کـردن جـای خـواب و غـذای مرغـوب در ایـن شـهر خیـال تان
راحـت باشـد .البتـه نـا گفته نماند کـه هزینه های ماندن در این شـهر
کمی گران تر از شـهرهای اطراف اسـت .در رامسـر به دلیل داشـتن دو
پدیـده همزمـان دریـا و کوه انواع اقاماتگاه ها مهیا هسـتند .رامسـر به
هتـل هـای خاصش معروف اسـت .هتل بزرگ رامسـر بـا معماری زیبا
و روایـت تاریخی اش بسـیاری را برای یک شـب مانـدن در آن ترغیب
مـی کنـد .قیمـت اقامـت در ایـن هتل بـرای چهار نفر چیـزی حدود
 704هـزار تومـان اسـت و اگـر شـما خواهـان اقامت در سـوئیت های
چهـار نفـره باشـید باید برای یک شـب ،یک میلیـون و  34هزار تومان
بپردازیـد .یکـی دیگـر از هتـل هـای خاص این شـهر هتل بام رامسـر
اسـت .هتلـی کـه بـرای رسـیدن بـه آن بایـد سـوار تله کابین شـوید.
قیمـت اقامـت در سـوئیت هـای چهـار نفره هتـل بام مانند مـکان آن
هـا سـر بـه فلک کشـیده و به شـبی یک میلیـون و  120هـزار تومان
رسـیده اسـت .قیمـت اجاره کلبـه های چهارنفـره در این مجموعه که
در جنـگل ایـل میلـی واقـع اسـت ،نیز از شـبی  820هزار تومـان آغاز

چهارباغ
محله ای که زیر بتن و فوالد دفن شد

از اینکـه هفتـه گذشـته بـا
جواد نوائیان رودسری
شـما همراهـان عزیـز نبـودم،
تاریخ
روزنامهنگار و کارشناس ارشد
عذرخواهـی میکنـم .اگـر یادتان
باشـد ،همـراه بـا هـم تـا انتهـای
کوچـه بازارچـه سـراب قـدم زدیـم و رسـیدیم به بیمارسـتان شـاهین
فـر و حاشـیه خیابـان رجایـی؛ خیابانـی کـه اواسـط دهـه  ،1310روی
بخشهایـی از بـاغ آسـتانه و البتـه ،تعـدادی از املاک خصوصـی بنـا
شـد .ایـن خیابـان از یـک سـمت به چهارراه نادری(شـهدا) و از سـمت
دیگـر بـه چهـارراه خسـروی منتهـی میشـود .امـروز قصـد دارم شـما
را بـه آن سـوی خیابـان ببـرم و برایتـان از محلـهای صحبـت کنـم که
روزی ،روزگاری ،یکـی از پـر رفـت و آمدتریـن محلههـای مشـهد بـود
امـا امـروز ،آن را زیـر کوهـی از بتـن و فـوالد دفـن کردهانـد.

اثر دست امام هشمت(ع)

چهاربـاغ ،یکـی از قدیمیتریـن محلههـای شـهر مشـهد اسـت؛ از
اسـمش پیداسـت کـه در آن باغهـای سرسـبز و زیبـا زیـاد بـه چشـم
میخـورده .چهاربـاغ ،تـا پیش از سـاخته شـدن ارگ مشـهد ،محلهای
حاکـم نشـین بـود و خانـه والـی شـهر در آن قـرار داشـت .هرچنـد که
امـروزه نمیتـوان حـد مشـخصی را بـرای ایـن محلـه قدیمـی در نظـر
بگیریـم امـا میتـوان حاشـیه شـرقی خیابـان رجایـی را آغـاز محدوده
ایـن محلـه قدیمـی فـرض کـرد .اگـر از چهـارراه خسـروی تـا ابتـدای
کوچـه مخابـرات ،در نزدیکـی چهارراه نـادری ،قدم بزنید ،بـا نام برخی
از کوچههـای قدیمـی این محله بیشـتر آشـنا خواهید شـد .این روزها،
گذری زیبا با نام آیتا ...واعظ طبسـی ،حاشـیه شـرقی خیابان رجایی
را بـه حـرم مطهـر وصـل میکنـد؛ گذری کـه از جنوب محلـه چهارباغ

مـی شـود .البتـه قیمت تمـام هتل های رامسـر به این زیادی نیسـت
و اگـر کمـی از توقـع تـان کـم کنیـد می توانیـد هتل های کم سـتاره
امـا ارزان تـری را نیـز پیـدا کنیـد .اقامت در این هتل ها از شـبی 300
هـزار تومان تـا  550هزار تومان اسـت.
گزینـه دیگـر اقامـت در رامسـر اجاره ویالها و سـوئیت های شـخصی
اسـت .قیمـت ویالهـای لوکس که بیشـتر اسـتخر و جکـوزی دارند از
شـبی  700هـزار تومـان شـروع مـی شـود امـا ویالهـای سـاده تـر را
مـی توانیـد بـا قیمـت  220هـزار تومـان به بـاال بیابید و اجـاره کنید.
سـوئیت های سـاحلی نیز از دیگر گزینه های اقامت هسـتند .قیمت
اجـاره ایـن سـوئیت هـا بـا توجه به کـم بودن امکانات شـان از شـبی
 150هـزار تومـان آغـاز و در گـران ترین حالت ها بـه  230هزار تومان
مـی رسـد .کلبـه هـای جنگلی مـی تواند یکـی دیگر از انتخـاب های
شـما باشـد .کلبـه های جنگلی بیشـتر به بخش خصوصـی تعلق دارد
و ایـن یعنـی ایـن کـه اگـر چانـه تـان بـرای چانـه زنی گرم باشـد می
توانیـد اقامـت کم هزینه ای داشـته باشـید .قیمت اجـاره این کلبه ها
در نزدیکـی بوسـتان صفـا رود از شـبی  90هـزار تومان آغاز می شـود.
پالژ های سـاحلی نیز جزو اقامتگاه های ارزان رامسـر هسـتند .قیمت
شـب مانـی در ایـن پالژها از شـبی  90هـزار تومان آغاز می شـود .اگر
بـا کمـپ کـردن مشـکلی ندارید می توانیـد در آالچیق های سـاحلی
بـا پرداخـت شـبی  20هـزار تومان شـب را بـه صبح برسـانید .اگر هم
اهل جنگل مانی هسـتید می توانید بسـاط کمپ خود را در بوسـتان
صفـارود برپـا کنیـد و رایگان شـب را به صبح برسـانید.

مسیرهای دسرتیس به رامرس

گردشگری

از قلب دوم اتن در کوه
محافظتکنید

آیـا تـا بـه حـال بـا خـود فکـر کـرده اید که چرا بیشـتر ما ایرانی ها برای مسـافرت برنامه شـمال را می ریزیم؟ چرا بیشـتر دل به جاده زدن مان به دریا و مناطق سـر سـبز شـمالی ختم
سمیه محمدنیا حنایی
می شـود؟ برای پرسـش های زیر پاسـخ های متعددی وجود دارد ،شـاید اولین پاسـخی که به ذهن می رسـد این اسـت که مسـیر شـمالی ایران زیبا و جذاب اسـت ،اصال خود همین
روزنامهنگار
درختـان و طـراوت جنگلـی بـرای بیشـتر سـاکنان ایـران کـه در مناطق گرم و خشـک زندگی می کننـد ایجاد جاذبه می کند .پاسـخ دوم به وجود سـاحل زیبای خزر برمـی گردد ،لذت
تفریحات سـاحلی حتی آبتنی بر کسـی پوشـیده نیسـت اما دلیل سـوم و قانع کننده دیگر مردم این اسـت که با جاده و جاهای اقامتی مناطق شـمالی به خوبی آشـنایی دارند و این از دردسـرهای اسـکان و خورد
و خـوراک آن هـا تـا حـد زیـادی مـی کاهـد بنابرایـن بیشـتر افراد مسـافرت شـمال را انتخاب می کنند .اگر شـما نیز جزو کسـانی هسـتید که هم به مسـافرت شـمال راغب هسـتید و هـم دلتان تجربه هـای تازه از
این سـفرهای تکراری می خواهد با ما همراه باشـید .در این مقاله به سـراغ کوهی بر فراز رامسـر رفته ایم که با چشـم انداز بی بدیل و تاریخ شـگفت آورش مکانی جالب برای گردشـگری محسـوب می شـود.

رامرس هشر زیبای مشایل

شماره 20200

راهنمای
خرید

مارکوه چمش انداز یب نظیری از دشت ،دریا و کوه

بـرای بیشـتر مـا مشـهدی ها کـه از خراسـان رضوی به خطه شـمالی
مـی رویـم ،رامسـر بـه عنـوان مقصـد نهایـی تعییـن مـی شـود ،هـر
چنـد کـه ممکـن اسـت در همان بابلسـر اقامـت کنیم .رامسـر یکی از
شـهرهای پر گردشـگر در فصل تابسـتان اسـت .نزدیکی همزمان این
شـهر بـه سـاحل دریـای خـرز و همچنیـن دامنه هـای سرسـبز البرز
باعث شـده اسـت که هر گردشـگری را جذب کند و اوقات مفرحی را
بـرای افـراد بـه وجود بیاورد .همین نزدیکی دو پدیـده دریا و کوه باعث
شـده اسـت که در این خطه شـمالی جاذبه های طبیعی بی شماری از
کوه های سرسـبز  ،غارهای جالب ،آبشـارهای پرآب و چشـمه سارهای
زیبـا خودنمایی کند .کوه های مخروطی شـکل سرسـبز ،مـزارع چای
و شـالی هـای برنـج در کنـار چشـمه آب گرم رامسـر که در شـهرهای
کتالـم و سـادات شـهر قـرار دارد ،تنهـا بخشـی از جاذبـه های طبیعی
رامسـر اسـت .حقیقـت ایـن اسـت کـه در ایـن شـهر آثـار تاریخـی و
باسـتانی نیز از دوران های گذشـته به چشـم می خورد ،زیباترین آن
هـا مـوزه مـردم شناسـی این شـهر اسـت که اشـیای زیبا و نفیسـی را
در خود جای داده اسـت .مسـجد آدینه در جواهر ده ،مسـجد حدیثه
نیـز از دیگـر جاهای دیدنی این شـهر اسـت.
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برای رسـیدن به رامسـر گزینه های متفاوتی وجود دارد .اولین گزینه
سـفر جـاده ای اسـت .هزینـه این سـفر بـا توجه به طی مسـافت 986
کیلومتـر چیـزی حـدود  150هـزار تومـان بـرای رفـت و برگشـت در
مـی آیـد .افـزون بـر ایـن کـه می توان بـا برنامـه زمان بندی مناسـب
از اقامـت بیـن راهـی نیـز صـرف نظـر کـرد .هزینه سـفر به رامسـر با
اتوبـوس نیـز چیـزی بیـن  60تـا  65هزار تومـان برای هر فـرد در می
آید .سـفر ریلی برای رسـیدن به رامسـر هم انتخاب بدی نیسـت .چرا
کـه مسـیر ریلـی مشـهد به سـاری پـر از جاذبـه های زیبا سـت که به
دیدنـش از راه دور هـم مـی ارزد اما تنها مسـئله ای که دارد این اسـت
کـه ریـل هـای راه آهـن تـا سـاری شـما را همراهـی می کننـد و باید
فکـری بـرای مسـافت 250کیلومتـری تا رامسـر بکنیـد .هزینه خرید
بلیـت قطار  97هزار تومان می باشـد .اسـتفاده از خطـوط هوایی برای
رسـیدن بـه سـاری هـم امکان پذیر اسـت و شـما باید هزینـه ای بین
 268هـزار تـا  326هزار تومـان بپردازید.

داشـتن کفـش مناسـب برای کوهنـوردی و طبیعـت گردی
یکـی از مهـم تریـن ملزومـات این گونه سفرهاسـت .شـاید از
نظـر بسـیاری همیـن کـه کفـش انـدازه پای فـرد باشـد و به
اصطلاح در پایـش لـق نزنـد یا پایـش را نزند ،کافی اسـت اما
ایـن در حالـی اسـت کـه نـکات ریـز و درشـت فراوانـی برای
خریـد کفـش کوهنوردی وجود دارد کـه بی توجهی به آن ها
ممکن اسـت خرید دلچسـبی بـرای تان به ارمغان نیـاورد .در
ایـن نوشـتار کوتاه سـعی می کنیم اصلی ترین مـواردی را که
در هنـگام خریـد کفـش بایـد به آن توجه کنید ،شـرح دهیم.
رویـه کفـش اولین چیزی اسـت کـه توجه خریـدار را به خود
جلـب مـی کنـد .تـا قبـل از ایـن جنـس بیشـتر رویـه هـای
کفـش هـای طبیعـت گـردی از جنـس چرم بـود اما بـا ورود
ترکیبـات جدیـد شـیمیایی و پتروشـیمی به صنعـت کفش،
جنـس رویـه هـا نیـز متحـول شـد و انـواع سـبک و ضـد آب
آن بـه کار برندهـای معتبـر تولیـد کفـش آمـد .رویـه کفـش
هـا بایـد دارای مقاومت مناسـب در برابر ضربه ،گرما ،سـرما و
رطوبـت باشـد .همچنین بعضـی از الیه هـا دارای قابلیت ضد
تعریـق نیـز هسـتند .افـزون بـر ایـن نـوع طراحی کفـش نیز
حائـز اهمیـت اسـت ،بـه ایـن صورت کـه باید در عیـن حالی
کـه دارای انعطـاف پذیـری باال باشـد ،مچ تا قسـمتی از سـاق
پا را بپوشـاند.
زیـره کفـش نیز از قسـمت هـای مهم کفش اسـت .در کفش
هـای کوهنـوردی جنـس زیـره بسـیار مهـم اسـت و بایـد به
درجـه ای از سـختی رسـیده باشـد کـه کف پای کوهنـورد را
در هنـگام عبـور از سـنگالخ هـا بـه درد نیـاورد .داشـتن عاج
هـای بلنـد نیـز بـرای جلوگیـری از ُسـر خوردن مهم اسـت.
چه نکاتی را باید در هنگام خرید کفش رعایت کنیم
در هنـگام خریـد حتمـا یـک جفت جـوراب بسـیار ضخیم به
همراه داشـته باشـید .کفش ها را حتما بپوشـید و سعی کنید
یـک سـایز از سـایز کفـش تان بـزرگ تر انتخاب کنیـد .برای
بسـتن کفـش هـا به بسـتن یکی دو تـا از بندهای آن بسـنده
نکنیـد ،بندهـا را تـا انتهـا ببندید تـا از میزان محافظـت آن از
پاهـای تان خیالتان جمع شـود.

هزینه های اقامت در رامرس برای چهار نفر
اقامت

بیشترینقیمت
(تومان)

کمترین
(قیمت)

هتل بزرگ رامسر

 704هزار

یک میلیون و  34هزار

هتل بام سبز

 820هزار

یک میلیون و  120هزار

بقیه هتل ها

 300هزار

 550هزار

ویالهای شخصی

 700هزار

 220هزار

سوئیت

 150هزار

 230هزار

کلبه های جنگلی

از  90هزار

پالژهای ساحلی

از  90هزار

کمپ در آالچیق های ساحلی

 20هزار

میگـذرد .در میـان نـام کوچههـای ایـن محلـه ،کوچـه شـجاعالتولیه،
بیشـتر رنـگ و بـوی قدمـت دارد؛ کوچـهای که از گـذر قدیمی آن ،می
تـوان بـه کوچـه «پنجـه» راه یافـت و در کمال بُهت و نابـاوری ،در یک
پیـچ ،دیـواری را آکنـده از شـمعهای نـذری مشـاهده کرد کـه اطراف
یـک فرورفتگـی در دیـوار ،بـه چشـم میخورنـد .قدیمیهـای مشـهد
معتقدنـد کـه روی سـنگی کارگذاشـته شـده در بنـای سـ ِر پیـچ ،جای
دسـت مطهـر امـام رضـا(ع) اسـت .بـه همیـن دلیـل ،گاه شـمعهای
نـذری خـود را پـای همیـن دیـوار روشـن میکنند.

هیئت مذهیب منحرص به فرد استاد محمدتیق
رشیعیت

کوچـه مخابـرات کـه در حاشـیه مرکـز تلفـن آزادی ،نخسـتین مرکـز
تلفـن مشـهد ،قـرار دارد و شـما را یک راسـت به داخل محلـه چهارباغ
میبـرد؛ حـدود  60سـال قبـل ،یکـی از محلهـای برگـزاری جلسـات
سـخنرانی اسـتاد محمدتقـی شـریعتی ،پـدر دکتـر علی شـریعتی بود.
آن مرحـوم ،هـر سـال ،در روز عاشـورا ،هیئتـی از جوانـان عـزادار را
در دو صـف و بـه طـور منظـم ،از همیـن محـل بـه سـوی حـرم روانـه

نام محصول

قیمت (تومان)

کفش کوهنوردی زنانه Humtoo 756615

 440هزار

کفش کوهنوردی زنانه Humtoo 756612

 455هزار

کفش کوهنوردی مردانه کوهستان
پیام 2904
کفش کوهنوردی مردانه دماوند 2443
کفش کوهنوردی مردانه
Lumer Patagonia Mtx Ultra

کفش کوهنوردی quarzo mtx Lumer

 490هزار
 89هزار
یک میلیون و  609هزار
یک میلیون و  179هزار

میکرد .پرویز خرسـند که آن روزها ،در جمع شـاگردان اسـتاد حضور
داشـته اسـت ،بـرای نگارنده تعریـف میکرد که وقتی نخسـتین نفرات
صـف بـه حـرم میرسـیدند ،هنـوز مقابـل در کوچـه مخابـرات ،صـف
هیئـت در حـال شـکل گرفتـن و اضافـه شـدن بـود .ایـن کوچـه ،در
انتهـای خـودش ،بـه کوچـه چهاربـاغ متصل میشـود؛ راسـتهای که به
باالخیابـان میرسـد و نامـش ،هنـوز هـم تداعـی کننـده عنـوان محله
اسـت .در چهارباغـی کـه امـروز ،بخشهـای مهـم آن زیـر پروژههـای
عظیـم سـاختمانی و بتـن و فوالد مدفون شـده اسـت ،باغهـای زیبایی
ماننـد بـاغ عنبـر وجـود داشـت کـه امـروزه فقط اسـم آنها باقی اسـت.
در یکـی از پسکوچههـای ایـن محلـه ،منـزل آیـتا ...میـرزا حبیـب
خراسـانی قـرار داشـت؛ مجتهـدی عـارف و آگاه کـه خانهاش در سـال
 1286هــ.ش ،محـل تشـکیل اولیـن انجمـن ایالتی خراسـان ،موسـوم
بـه انجمـن معدلـت رضوی بـود؛ جایی که مشـهدی ها برای نخسـتین
بـار ،قانـون گـذاری را در آن تجربـه کردنـد .دربـاره چهاربـاغ ،صحبـت
بسـیار اسـت امـا در ایـن مجال ،فرصت بیـان همه آن ها نیسـت؛ برای
همیـن ،شـما را تـا شـماره بعـدی و ادامه گردشـگری در شـهر تاریخی
مشـهد ،به خـدا می سـپارم.

