تجربه یک روز خاطره انگیز در یک کمپ هشری
گذرانـدن یـک روز خاطـره انگیز پارک غدیـر را انتخاب می کنند .هزینه
ورود شـما بـه پـارک همـان مبلغ پارکینگ اسـت که تعرفـه اش با بقیه
پارکینـگ های شـهر تفاوتـی ندارد.
امکاناتـی کـه در این پارک وجود دارد شـامل امکانـات اقامتی مانند انواع
آالچیـق هـا ،کلبـه های چوبـی و کانکس هـای کوچک به علاوه وجود
سـرویس بهداشـتی متعدد و حمام اسـت .امکانات تفریحی در این پارک
نیـز شـامل دریاچـه کـه امکان قایـق سـواری در آن وجود دارد ،پیسـت
موتـور چهـار چـرخ ،پیسـت انواع دوچرخه سـواری ،چندیـن محل برای
بـازی بچـه هـا و بوفه های خرید محصوالت سـوپرمارکتی اسـت.
هزینه اسـتفاده از امکانات تفریحی نسـبت به بقیه بوسـتان ها مناسـب

در بعضی از شـهرهای مسـافرپذیر کمپ های اسـکان شـهری به همت
شـهرداری هـا تاسـیس شـده اسـت کـه امکان اقامت بسـیار کـم هزینه
تـری را بـه مسـافران می دهـد که همین موضوع تا حـد زیادی وضعیت
صنعـت گردشـگری داخلـی را بهبـود بخشـیده اسـت .اما امکانـات این
کمـپ هـا در همـه جـا یکسـان نیسـتند و در بیشـتر جاهـا بـه آالچیق
هایـی بـرای شـب خوابـی خالصه می شـود .مشـهد نیز به عنـوان یکی
از شـهرهای دارای مسـافران چهـار فصلـه نیـاز به چنین کمپی داشـت.
کمـپ و پـارک جنگلـی غدیـر بـر اسـاس همین نیاز در سـال تاسـیس
شـد امـا امکانـات ایـن پارک ،این محل اسـکان را بسـیار مجهزتر از بقیه
کمـپ هـای اقامتـی کرده اسـت تا جایی که حتی مشـهدی ها نیز برای
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و ارزان تـر اسـت شـاید
تنها معضـل این پارک
بـرای مـا مشـهدی ها
شـلوغی آن در فصـل
تابسـتان باشـد کـه
البتـه ایـن ازدحـام
در مناطق جنگلی
و بـه دور از سـتاد
اسـکان هـا کمتر
می شـود.

راهنمای سفر به ۲روستای بکر شمالی

جشنواره رنگ ها در مازیچال و جهان منا
سمیه محمدنیا حنایی
روزنامهنگار

جهان منا
جهان منا روستایی اب چمش اندازی جهاین

مازیچال ییالیق در ترصف ابرها و درخت ها

روسـتای جهان نما یکی دیگر از روسـتاهای ییالقی و بکر اسـتان
هـای شـمالی اسـت .ایـن روسـتا در اسـتان گلسـتان قـرار دارد و
همیـن موضـوع بـه این معناسـت که برای رسـیدن به این روسـتا
راه مان خیلی هم دور نیسـت هر چند مسـیر دسترسـی به روسـتا
سـخت و در جاهایـی نیازمنـد خودروهای شاسـی بلند اسـت .این
روسـتا در نزدیکـی کردکـوی قـرار دارد ،امـا آن چه که این روسـتا
را بـه مقصـدی جالـب برای سـفر تبدیل کرده اسـت ،مجموعه ای
بـی نظیـر از جنـگل های حفاظت شـده هیرکانی اسـت که در این
فصـل زیبایـی صـد چندانـی را به خود گرفته اسـت.

این روسـتای ییالقی از معدود روسـتاهای شـمالی اسـت که از نعمت
بـرق ،آب و در بیشـتر مواقـع چتـر اینترنتـی برخوردار نشـده اسـت.
البتـه همیـن موضـوع باعـث شـده کـه روسـتا تا حـد زیادی دسـت
نخـورده و بکـر باقـی بمانـد .مازیچـال روسـتایی بر فـراز بلندی های
مازندران اسـت .نزدیکی این روسـتا با کالردشـت باعث شـده اسـت
کـه بـه عنوان یکـی از مقاصد هدف گردشـگری کالردشـت و عباس
آباد معرفی شـود.

آن چه که در مازیچال در انتظاراتن است

در مازیچـال طبیعـت بـرای تـان آغـوش بـاز مـی کنـد تـا هـر چـه
زیبایـی اسـت را بـه چشـمان تـان هدیـه کنـد .از جنگل هـای انبوه
بلـوط بگیریـد تا اقیانوس ابری که در پایین دسـت ده همیشـه دامن
گسـترانیده اسـت .چشـم انداز بلندی های روسـتا که منظره ای 360
درجه ای از دریای خرز و دشـت های رامسـر را در برابر تان قرار می
دهـد نیـز از دیگـر جاذبـه هـای این روستاسـت .در کنار ایـن زیبایی
هـا هـوا در نهایـت لطافـت و اعتـدال و مـردم خونگـرم از جاذبه های
دیگر این روستاسـت.

دیدین های جهان منا

شـاید در اولیـن دیدارتـان از جهـان نمـا بـا سـرعت بـرق و بـاد به
دوران کودکـی تـان سـفر کنیـد ،جایـی کـه لوسـیمی و آنـت در
روسـتای دامنـه هـای آلـپ بـازی می کردنـد! بله روسـتای جهان
نمـا و خانـه های شـیروانی رنگارنگش به صورت باورنکردنی شـبیه
روسـتاهای دامنـه آلـپ اسـت بـه همـان سرسـبزی و خرمـی ،اما
زیبایـی جهـان نمـا تنهـا در روسـتایش خالصـه نمـی شـود اگـر
کمـی از روسـتا فاصلـه بگیریـد و بـه سـمت جنـگل هـای مرتفع
بـاال دسـت برویـد در لحظـه با جاذبـه طبیعی غافلگیر می شـوید.
ایـن غافلگیـری در مسـیر پیـاده روی تـان در دره هـا نیـز شـما را
بـه وجـد مـی آورد .در جنـگل هـای مرتفع انواعی از پوشـش های
گیاهـی را شـاهد هسـتید کـه در ایـن فصـل هـر کـدام رنـگ تازه
ای بـه خـود گرفتـه انـد ،امـا جنـگل هـای هیرکانی جهـان نما در
ایـن فصـل پـر از صـدای تق تـق خانه سـازی دارکوب هاسـت که
بـرای زمسـتان خودشـان را آمـاده مـی کننـد! در ایـن جنـگل ها
گونـه هـای وحشـی تـری مانند خرس قهـوه ای ،روباه و شـوکا نیز
وجـود دارد کـه بـه ایـن راحتی ها خودشـان را نشـان نمـی دهند.

امکاانتروستا

سـکونت افـراد محلـی در ایـن روسـتا تنهـا به فصـل بهار و تابسـتان
ختـم مـی شـود .اگـر دسـت بجنبانیـد و اهالی تـا پایان مهـر ماه که
هوا خیلی سـرد و بارانی نشـده اسـت ،در روسـتای شـان می مانند.
در ایـن روسـتا همـان طـور که گفتـم خبری از برق و آب لوله کشـی
و ...نیسـت ،پـس بایـد خـود را بـرای ایـن شـرایط آماده کنیـد .برای
اقامـت روی کلبـه هـای کوچـک اهالـی حسـاب بـاز نکنیـد ،آن هـا
تمایـل زیـادی بـه کرایـه دادن خانـه های شـان ندارند .پـس تنها راه
اقامت در روسـتا کمپ در دشـت های مسـطح اما مرتفع روستاسـت،
کـه لـذت مازیچـال نـوردی را صـد برابـر می کنـد .متاسـفانه در این
روسـتا خبری از سـرویس بهداشـتی عمومی نیسـت .بنابراین سفر به
مازیچـال یـک سـفر ماجراجویانـه تمام عیـار خواهد بود.
اگـر مـی خواهیـد زمـان زیـادی را در ایـن روسـتا بگذرانیـد حتمـا
مایحتـاج خـود از آب معدنـی بگیریـد تـا حتـی هیـزم خشـک را از
کالردشـت خریـداری کنیـد چـرا که در روسـتا جز نـان داغ تنوری و
احیانـا ماسـت محلـی چیـزی بـرای خریـد وجود نـدارد.

جنگل نوردی برای رسیدن به جهان منا

همان طور که گفتیم مسـیر دسترسـی به جهان نما مسـیری سـخت
عبـور بـرای خودروهـای شاسـی بلند اسـت چه برسـد بـه خودروهای
معمولـی ،بـرای همیـن بعضی از طبیعـت گردان حرفه ای که بیشـتر
همـراه تورهـای گردشـگری همـراه مـی شـوند ،ترجیح مـی دهند تا
ایـن مسـیر را پیـاده و از میـان جنـگل هـا بپیمایند .برای رسـیدن به
جهـان نمـا دو راه جنگلـی وجـود دارد یکی از آن ها از مسـیر جنگل
هـای شـصت کال مـی گـذرد و با یک جنگل نوردی نسـبتا سـبک و
بعـد از طـی چندین رودخانه و چشـمه به کلبه مش صفر
کـه االن فقـط جان پناهی بیشـتر نیسـت می رسـد و
مسـیر دوم از انتهـای جنـگل های النگدره و روسـتای
درازنـو اسـت کـه مسـیری کمـی سـخت تـر از راه دوم
اسـت امـا بـه دلیـل بکر بـودن مسـیر احتمال برخورد شـما
بـا گونـه های نایاب جانوری بسـیار باالسـت .تنها نکتـه درباره جنگل
نـوردی ایـن اسـت کـه ایـن مسـیر را حتما بـا یک گـروه بپیمایید که
در میان اعضایش یک راه بلد وجود داشـته باشـد چرا که بیشـتر این
راه از آنتـن هـای اینترنت برای مسـیریابی خبری نیسـت.

مسیر دسرتیس به مازیچال

راه رسـیدن بـه ایـن روسـتا خودش بـه تنهایی می توانـد یک مقصد
گـذری امـا کم نظیر گردشـگری باشـد .مسـیر رسـیدن بـه مازیچال
از بعـد از خـارج شـدن از جـاده عبـاس آباد جلوه ای دیگر اما بهشـت
گونـه از طبیعـت را به نمایش می گـذارد .برای رفتن به مازیچال باید
خودتـان را بـه مـرزن آبـاد در نزدیکـی های جاده چالوس برسـانید از
آن جا به کالردشـت تغییر مسـیر دهید .در کالردشـت بعد از خرید
مایحتـاج از میـدان اصلـی بـه طـرف عبـاس آبـاد حرکت کنیـد و در
کیلومتـر هفـت این جاده مسـیر انحرافـی مازیچـال را انتخاب کنید.
از ایـن جـای مسـیر که حـدود  17کیلومتر تا روسـتا راه دارید ،جاده
کمـی شـیب دار و پـر دسـت انـداز مـی شـود .پس اگر خیلـی نگران
جلوبنـدی خـودروی تـان هسـتید می توانیـد ابتدای جـاده مازیچال
منتظـر نیسـان هـای آبی شـوید که در ابتـدای روز دو مرتبـه این راه
را مـی رونـد و مـی آینـد .هزینـه نیسـان سـواری در فصـل هـای پر
تـردد نفـری هفـت هـزار تومان اسـت اما همین مسـیر در فصل های
کـم تـردد نفـری  10هـزار تومـان اسـت .بـا ایـن توضیح کـه ممکن
اسـت بخـت بـا شـما بـرای آمدن نیسـان هـا یار نباشـد .بـه هرحال
هسـتند ،گردشـگرانی کـه ترجیح مـی دهند هفت کیلومتـر انتهایی
از ایـن راه  17کیلومتـری را پیـاده طـی کننـد تـا هم خودروی شـان
جـان سـالم بـه در ببـرد و هـم خودشـان حسـابی حظ ایـن طبیعت
بکـر را بکننـد .انصافـا جنـگل های منتهـی به مازیچـال در این فصل
سـنگ تمـام گذاشـته انـد از جشـنواره رنگ های شـان کـه بگذریم
بـا ازگیـل ،زالزالـک و بقیـه نوبرانه هـای پاییزی از مـردم پذیرایی می
کننـد .تنهـا نکتـه بسـیار مهـم درباره مازیچـال گردی این اسـت که
حتمـا قبـل از عزیمـت بـه آن جـا از وضعیـت آب و هوایـی روسـتا با
خبـر شـوید و چنـان چـه پیـش بینی بـارش در آن جا شـده بود قید
مازیچـال گـردی را بزنیـد کـه مطمئنـا در راه و در گِل خواهید ماند.

امکاانت روستای جهان منا

در ایـن روسـتا نیـز ماننـد مازیچال از برق ،گاز و ...خبری نیسـت و
بایـد بـا دنیـای بیـرون هم خداحافظـی کنید چرا که گوشـی های
همـراه هـم آنتـن نمی دهند! آخریـن مقصدی که آنتـن مخابراتی
دارد روسـتای درازنـو اسـت .قیمـت کرایـه این خانه ها که بیشـتر
یـک اتـاق مهمـان خانه اسـت از شـبی  100هزار تومـان آغاز می
شـود .نـا گفتـه نمانـد که ایـن امکان اقامتـی نیز تنها تـا زمانی که
اهالـی بـه قشلاق پاییزی نرفتـه اند وجـود دارد .اگر مـی خواهید
کمـپ کنیـد حتمـا چادرهـای تـان را در نزدیکی خانـه اهالی برپا
کنیـد تـا خیـال تـان بابت حیوانات وحشـی راحت تر باشـد.

مسیر دسرتیس به جهان منا

اقامت برای مازیچال گردی

تنهـا گزینـه اقامت در روسـتا کمـپ در فضای آزاد اسـت که با توجه
بـه رطوبـت دایمـی و سـردی بـه ویژه در شـب ها ،برای گردشـگران
که خردسـال به همراه دارند زیاد مناسـب نیسـت .اما فاصله نزدیک
این روسـتا با کالردشـت ،امکان اقامت در کالردشـت برای مازیچال
گـردی را فراهـم کـرده اسـت .قیمت اقامت درهتل های کالردشـت
چیـزی بیـن  241هـزار تـا  344هـزار تومـان در مـی آیـد .اجـاره
ویالهـای شـخصی در ایـن شـهر نسـبت بـه بقیه شـهرهای شـمالی
ارزان تر اسـت و از شـبی  200تا  380هزار تومان در نوسـان اسـت.

نام روستا
مازیچال
جهان نما

هتل

ویال شخصی

اقامت در کالردشت بین  241تا  344هزار کالردشت  200هزار تا  380هزار
کردکوی  200هزار تا  250هزار

کردکوی  88هزار تا  150هزار

خانههایروستایی

-

از ۱۰۰هزار به باال

شماره 20212

گردشگری

مشـهد
گـــردی

یکـی از مقاصـد عالـی سـفرهای پاییـزی ،شـهرهای شـمالی هسـتند ،چـرا کـه در ایـن فصل جشـنواره ای از رنـگ برپا می شـود .پس اگر قصد سـفر برای دیـدن زیبایی هـا را دارید این
هفتـه بـا مـا همـراه باشـید .مـا در ایـن نوشـتار شـما را بـا دو روسـتای کمتر شـناخته شـده اما کم نظیر شـمالی آشـنا می کنیم .تا هوای پاییزی رو به سـرمای زمسـتانی نگذاشـته اسـت
زودتر دسـت بجنبانید.

مازیچال
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بـرای رسـیدن بـه ایـن روسـتای زیبـا بـرای مـا مشـهدی ها کـه از
خراسـان رضـوی حرکـت مـی کنیـم دو راه وجـود دارد .راه اول از
مسـیر دامغان می گذرد .شـما باید از دامغان مسـیر  70کیلومتری
بـه سـاری را پیـش بگیریـد تـا بـه منطقـه چشـمه علی برسـید .از
چشـمه علـی بـه سـمت باداب سـورت برویـد کـه بازدیـد از آن در
ایـن فصـل تجربـه بـی نظیـری دارد ،از آن جـا بـه سـمت دیبـاج و
سـپس چمـن سـاور برویـد و بـا دنبـال کـردن تابلوها بـه جهان نما
می رسـید .راه دوم از مسـیر شـمالی کردکوی می گذرد ،تنها بهانه
گردشـگری ایـن مسـیر بـرج تاریخـی به نـام میل رادکان اسـت که
قدمتـی حـدود هزار سـال دارد .از کردکوی به سـمت پارک جنگلی
کردکـوی (امـام رضـا) حرکـت کنید  .بعـد از رانندگـی در جاده ای
زیبـا ،کوهسـتانی و جنگلـی بـه یـک دو راهـی مـی رسـید که میل
رادکان در آن جا نمایان اسـت .مسـیر روسـتای درازنو را پی بگیرید
و دومیـن مقصـد بعـد از درازنو ،جهان نماسـت.

یادگار فتح هُرمز
در باغ موزه نادری
سلام؛ در ادامـه
جواد نوائیان رودسری
گشـت و گذارمـان
روزنامهنگار و کارشناس ارشد تاریخ
در مشـهد ،ایـن
بـار میخواهیـم از
چهـارراه خسـروی و در امتـداد خیابـان رجایـی حرکـت
کنیـم و خودمـان را بـه چهارراه شـهدا برسـانیم .همانطور
کـه پیشـتر اشـاره کـردم ،ایـن خیابـان روی بخشـی از باغ
بـزرگ آسـتانه سـاخته شـده اسـت .چهـارراه شـهدا که در
انتهـای ایـن خیابـان قـرار دارد ،یکـی از پرخاطرهتریـن
تقاطعهـای شـهر مشـهد محسـوب میشـود .نـام ایـن
چهـارراه ،قبـل از انقلاب ،چهـارراه نـادری بـود .نامی که به
واسـطه قرارداشـتن آرامگاه نادر در حاشـیه شـمالی آن ،به
چهـارراه داده شـده اسـت.

شاهکار استاد ابوالحسن صدییق

چهـارراه نـادری ،بـه واسـطه باغموزه نـادر ،یکـی از پر رفت
و آمدترین مناطق شـهر مشـهد ،به لحاظ گردشـگری است.
ایـن بـاغ بـزرگ کـه آرامگاه نـادر ،تقریبـاً در وسـط آن قرار
دارد ،افـزون بـر گور وی ،در برگیرنده موزهای کوچک اسـت
کـه مـی تواند بـرای بازدیدکنندگان بسـیار جـذاب و جالب
باشـد .بنـای امـروزی آرامـگاه نـادر ،در دهـه 1330هــ.ش
سـاخته شـد و در نـوع خـود ،بنایـی بینظیر و شـایان توجه
اسـت .دورنمـای ایـن بنا ،به شـکل تبرزین طراحی شـده تا
بـا تصویـری که از نادرشـاه و هیبت او در ذهن مردم اسـت،
تطابق داشـته باشـد .نمای بنا ،از سـنگ سـیاه ساخته شده
و نـوع معمـاری آن بـه گونـهای اسـت که در ذهـن بیننده،
سـیاهچادر را تداعـی کنـد؛ جایـی کـه نـادر در آن متولـد
و کشـته شـد .دور باغمـوزه نـادری دیـوار وجـود نـدارد تـا
تمـام بنـای آرامـگاه ،در مقابـل دیدگان رهگذران باشـد و از
مشـاهده آن لـذت ببرنـد .افـزون بـر اینها ،شـاهکار اسـتاد
ابوالحسـن صدیقی ،یعنی مجسـمه نادر و سـه سـرباز او ،بر
فـراز سـاختمان آرامـگاه ،جلـو ه ویـژه ای بـه ایـن باغمـوزه
داده اسـت .مجسـمه نـادر ،از جنـس برنـز اسـت و بـزرگ
تریـن مجسـمه از ایـن نـوع ،در ایـران محسـوب میشـود.
وزن مجسـمه نـادر و اسـب او 9 ،تُـن و وزن هـر کـدام از
سـربازان  ،یک و نیم تُن اسـت .بحث ایجاد تعادل مجسـمه
و اسـتحکام بنـای پایـه آن ،کاری دشـوار و سـخت بـه نظـر
میرسـد کـه اسـتاد صدیقـی ،بـه خوبـی از پـس آن برآمده
اسـت .این مجسـمه را کارخانه برنی ایتالیا ،بر اسـاس طرح
اسـتاد ایرانـی سـاخت و سـپس با کشـتی بـه ایـران آورد و
از بنـدر خرمشـهر ،روی تریلیهـای بـزرگ ،طـی مـدت دو
مـاه بـه مشـهد حمـل و در محـل مقرر نصـب کـرد .درباره
محتویـات مـوزه نـادر ،در قسـمتهای بعـد اطالعاتـی را به
شـما ارائه خواهـم کرد.

سند عزت یک ملت

امـا مهـم تریـن شـیء تاریخـی موجـود در باغمـوزه نادری
کـه کمتـر کسـی از آن اطلاع دارد و همـه هـم با آن عکس
یـادگاری میاندازنـد ،تـوپ بـزرگ و برنجـی نصب شـده در
ورودی بناسـت .شـاید کمتـر کسـی بدانـد کـه ایـن تـوپ،
یـادگار فتـح هرمـز توسـط سـپاهیان ایـران در دوره شـاه
عبـاس صفـوی و بیـرون رانـدن اشـغالگران پرتغالی اسـت؛
همـان مناسـبتی کـه ما هـر سـال ،روز  10اردیبهشـتماه،
بـا عنـوان روز ملـی خلیـج فارس جشـن میگیریـم اما ک ً
ال
یادمـان میرود که در مشـهد ،میزبان یـادگار آن فتح بزرگ
هسـتیم .این توپ ،سـاخت اسپانیاسـت ،بُرد نسـبتاً زیادی
داشـته و معمـوالً بـرای قلعـه کوبی از آن اسـتفاده میشـده
اسـت .شـاید بد نباشـد که مسـئوالن شـهر مشـهد ،در روز
ملـی خلیـج فـارس ،مراسـم بزرگداشـت را در کنـار ایـن
یـادگاری مهـم و تاریخـی برگـزار کننـد؛ البتـه اگـر صدای
مـن بـه آن هـا برسـد و گـوش شـنوایی بـرای ایـن توصیه،
وجود داشـته باشد!

