کوهنوردی در آفتاب کم جان اپییزی
آخـر هفتـه هـا در ایـن روزهـای کوتـاه پاییـزی بـرای پیـک نیـک
هـای چنـد سـاعته جـان مـی دهـد .همین کـه چند سـاعت مانده
بـه نزدیـک ظهـر از خانـه خـارج شـوی و هنـوز آفتاب نرفتـه و هوا
سـرد نشـده دوبـاره بـه خانـه برگـردی .در میـان ناهـار آتشـی هم
اگـر نـوش جـان کنیـد کـه دیگر نـور علی نـور می شـود .در اطراف
مشـهد تـا جایـی کـه دل تـان بخواهـد و بشـود روزهـای تعطیـل
پاییـز را بـا آن هـا سـر کـرد جای تفریحی وجـود دارد .یکـی از این
تفرجـگاه کوهسـتانهای اطراف مشـهد اسـت .این هفته بـرای تان
یـک پیشـنهاد جالـب کوهنـوردی داریم .کـه باید کمـی خودتان را
بـه تقلا بیندازیـد و دسـت بـه باتوم بـه کوهنوردی برویـد هر چند
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مسـیر خـودرو روی آن هـا نیـز تـا حدی وجود دارد .کـوه های خلج
در انتهـای خیابـان سـیدی از جملـه جاهایی اسـت کـه کوهنوردان
زیـادی را تـا بـه حـال به سـمت خود کشـیده اسـت .نبـود هرگونه
مجـوزی بـرای خـوش گذرانـی در خلج باعث شـده اسـت که شـما
بتوانیـد همـه انتخـاب هـا بـرای تفریح در خلـج را روی میز داشـته
باشـید .در میانـه کـوه هـای خلـج در کنار هـوای پاک و البته سـرد
پاییزی اش ،شـگفتانه جالبی وجود دارد .دریاچه سـدی در ارتفاعات
خلـج مـی توانـد مانند رویایی باشـد که به حقیقت پیوسـته اسـت.
از آن جایـی کـه پوشـش گیاهـی ارتفاعات بسـیار کم اسـت پاییز با
آفتـاب کـم جانش برای خلج گردی بسـیار مناسـب اسـت.

هزینه ها و راهنمای سفر به خوشمزه ترین شهرهای ایران

بخور و بگرد!

تـا بـه حـال بـه ایـن جملـه برخـورد کـرده ایـد کـه« :آب را بایـد از سرچشـمه نوشـید!» ؟ بـه نظر من کـه این جمله خیلی درسـت اسـت .اصال نـه تنها آب را کـه حتی خیلـی چیزها را
سمیه محمدنیا حنایی
بایـد از سرچشـمه شـان یـا بـه قولـی از معدنـش تهیـه کـرد .یکـی از این چیزهـا ،انواع خوراکی هـا و غذاهاسـت .بگذارید برای تان داسـتان جالبی تعریـف کنم .ما دو سـال پیش نزدیک
روزنامهنگار
بهار جای شـما خالی بندرعباس رفته بودیم ،هوای آن روزهای بندرعباس بسـیار عالی و گرم بود و شـب نشـینی های لب سـاحل حسـابی به دل آدم می چسـبید .در نزدیکی سـاحل یا
بیشـتر خیابـان هـای شـلوغ و کـم عـرض بنـدر ،غرفـه هـای کوچـک فالفلـی به وفور پیدا می شـد .امـا راسـتش را بخواهید با آن کـه فالفل ها بوی خوشـی راه می انداختن به دلیل توجه به مسـائل بهداشـتی سـعی
مـی کردیـم کـه پـا روی دل مـان بگذاریـم و از غرفـه هـا رد شـویم تـا ایـن کـه باالخـره یـک شـب طاقت مان طاق شـد و یک دل سـیر سـاندویچ فالفل آتشـین خوردیم .از آن شـب بـه بعد مزه خـوب فالفل زیر
دنـدان مـان مانـد کـه مانـد  .بعـد از سـفر هـر جـا کـه مـی رفتـم از طعم خوب فالفـل صحبت می کـردم .تا این که یک شـب در یکـی از همین فالفلی های مشـهد دوبـاره فیل مان یاد هندوسـتان کـرد و خودمان
را پشـت ویتریـن فالفلـی پیـدا کردیـم .امـا از شـما چـه پنهـان بـا ایـن کـه دیگر خیالم از مسـائل بهداشـتی تا حدی راحت شـده بود ولـی این فالفل اصلا طعم آن قبلی را نداشـت که نداشـت .انـگار فالفل خوری
تنهـا لـب سـاحل جنـوب بـا گرمایـی کـه بـه صورتـت مـی خورد و موسـیقی ریتم دار بندری می چسـبد و بس! بله باید آب را از سـر چشـمه خـورد .به بهانه همیـن موضوع این هفتـه پرونده خوشـمزه ای را در دخل
و خـرج دنبـال مـی کنیـم .اگـر تـا قبـل از ایـن حـس کنجـکاوی یا هیجانـی ما ،ما را راهی سـفر می کـرد این دفعـه اجازه می دهیـم تا ذائقه مان نقشـه سـفرمان را بچیند.

اهواز هشر خومشزه های سامل

زنجان هشر غذاهای گوشیت اب انم های جالب

زاهدان ،غذاهای خومشزه و پرادویه

سـفره هـای غذایـی اهـواز مرهـون اقلیـم منحصـر به
فـردش اسـت .قـرار گیـری ایـن شـهر در زمیـن های
حاصلخیـز کـه انـواع مرکبات و سـبزی هـا را به مردم
ارزانـی مـی دارد از یـک طـرف و قـرار گیـری ایـن
شـهر در نزدیکـی خلیـج فـارس بـا تنـوع زیـاد ماهی
های خوراکی اش باعث شـده اسـت که در خوزسـتان
سـالم تریـن و مغـذی ترین غذاها پخته و سـرو شـود.
یکـی از ایـن خوشـمزه هـا کـه البتـه طرفدارانـی از
سراسـر ایران دارد قلیه ماهی مشـهور خودمان اسـت.
خوراکـی کـه از پیونـد خوشـمزه سـبزیجات بـا ماهی
حاصـل مـی شـود .پـس اگـر سـری بـه اهـواز زدیـد
حتمـا ایـن خوراکی خوشـمزه را امتحـان کنید .فرقی
نمـی کنـد قلیه ماهی را پشـت میز یکی از رسـتوران
هـای شـیک و گـران قیمـت اهـواز میل کنیـد یا این
کـه آن را در ظـرف هـای سـنتی و روی تخـت هـای
یـک سـفره خانه سـنتی نوش جـان کنید .در همه
جـای ایـن خطـه طعـم قلیـه ماهـی یکسـان و
البتـه لذیـذ اسـت .تنهـا تفـاوت آن در
قیمـت هاسـت .قیمت یـک پرس
قلیـه ماهـی در رسـتوران
هـا چیـزی حـدود  50تـا
 70هزارتومـان اسـت
در حالـی کـه همیـن
بشـقاب خورشـت را
در سـفره خانـه هـا
مـی تـوان تـا  40هزار
تومـان هـم پیـدا کـرد
حـاال بـا دورچیـن کمتر
یـا مختصرتر!
اگـر از آن آش خورهـای
حرفـه ای هسـتید بگذاریـد بـه
شـما مـژده بدهـم کـه خوزسـتانی هـا
آش خیلـی جالبـی دارنـد کـه طعمـی شـگفت انگیـز
میـان آش رشـته خودمـان و آش دوغ آذربایجانـی ها
دارد .آش ماسـوا بـا سـبزی هایـی کـه فقـط در همان
خوزسـتان پیـدا مـی شـود دارای طعـم منحصربـه
فـردی اسـت .اگـر در فصل های گردشـگری بـه اهواز
سـری بزنیـد تقریبا سـر هر کوچـه ای دیگ های آش
فروشـی را مـی بینیـد .قیمـت این آش هـا به صورت
بیـرون بـر هـر پـرس هفت هـزار تومـان و بـه صورت
سـرو در محـل تـا  10هـزار تومـان اسـت.
از دیگـر خوراکـی هـای خوزسـتان و اهـواز مـی توان
بـه آش ارده ،شـلی ارده  ،اوپیـوزی کـه همان اشـکنه
پیـاز خودمـان اسـت ،ماهـی صبـور ،فالفـل ،برونـی
صندلـی سـلطون دزفولـی ،برشـک ،حمیـس تولـه،
بنگـو (ماسـت و خیـار) ،ماسـووا ،باقله توحه ،حریسـه
(حلیـم) ،شـوربا ،قلیـه تخممـرغ ،حشـو ،سمبوسـه
،میگـو پلـو ،دال عـدس ،للـک و رنگینـک ،پوکـورا،
نافلـه ،امگشـت اشـاره کـرد.

هـر چنـد ایـن روزهـا در زنجـان هـوا تا حدی از مشـهد سـردتر اسـت .امـا اگر دل تـان هوای غذاهای گوشـتی و کبابی کرده اسـت
زنجـان شـهرش اسـت .بـا آن کـه اسـتان هـای غربـی بـه ویـژه کرمانشـاه حـرف اول را در حـوزه خوراکـی هـای کبابی مـی زند اما
زنجـان هـم دسـت کمـی از آن نـدارد .بـا ایـن تفـاوت کـه زنجانـی هـا عالوه بـر کبـاب در خوراکی های خورشـتی و مغـذی نیز ید
طوالیـی دارنـد .یکـی از ایـن خوراکـی های خوشـمزه شـش انداز اسـت .شـش انداز بیشـتر از این که یـک غذا باشـد در واقع نوعی
بمب انرژی محسـوب می شـود .این خوراکی که پای ثابت سـفره های شـب چله و چهارشـنبه سـوری زنجانی هاسـت یک غذای
سـاده تخـم مرغـی اسـت کـه بـا مخلوطـی از پیـاز ،خرمـا ،کشـمش  ،گردو و شـیره انگور طبـخ می شـود .از غذاهای محلی اسـتان
زنجـان مـی تـوان بـه رشـته ،بالمـاش کـه بـا آرد و روغن درسـت میشـود ،قیقنـاق ،کوفده یا کوفتـه ،آغوز یـا بالما ،اییـردک که با

یکـی از نقـاط قـوت ایـران در بخـش گردشـگری تنوع
قومیتـی باالیـی اسـت کـه دارد .ایـن تنـوع خـود را در
تمـام جنبـه هـای زندگـی مردم نمایان سـاخته اسـت.
معمـاری  ،آداب  ،رسـوم هـای خـاص ،گویـش یـا نـوع
پوشـش تنهـا بخشـی از منصـه هـای ظهـور ایـن تنوع
باال هسـتند .سـفره هـای اقوام ایرانی نیز تـا حد زیادی
آینـه تمـام نمـای فرهنـگ و نـوع معیشـت مردمـان
همـان قـوم اسـت .برای همیـن دور از ذهن نیسـت که
سـفره های شـمالی یا جنوبی همیشـه سـوغاتی از دریا
را داشـته باشـند و بیشـتر غذاهای اسـتان های غربی از
خـوراک گوشـت لذیـذ شـده اسـت .اگـر با همیـن دید
بـه انتظـار خوراکـی های مناطـق مختلف ایـران برویم
بـرای اسـتان هایـی کـه سـرزمین هـای وسـیع بیابانی
و کویـری دارنـد ،ممکـن اسـت گزینـه هایـی بـرای
خـوردن نداشـته باشـیم .امـا بایـد خدمـت تـان عرض
کنـم کـه فرهنـگ غذایـی در این اسـتان هـا و مناطق
نیـز ماننـد آن چـه کـه در جنـوب یـا هـر جـای دیگـر
ایران وجود دارد بسـیار خوشـمزه و شـگفت انگیز
اسـت .با آن که در تقسـیمات کشـوری ما
اسـتانی به نام سیسـتان و بلوچسـتان
داریـم امـا آداب سیسـتانی هـا و
بلوچسـتانی هـا تـا حـد زیـادی
از هـم متفـاوت اسـت .مثلا
سیسـتانی ها بیشـتر غذاهایی
که در آن ها از غالت اسـتفاده
شـده باشـد دوسـت دارند  .در
حالـی کـه بلـوچ هـا بـه دلیـل
شـغل دامپـروری شـان بیشـتر
خـوراک هـای گوشـتی و البتـه
پرادویـه می خورند .غذاهای گوشـتی
و خوشـمزه کـه بیشـتر از گوشـت بـز یـا
حتـی شـیر بـز اسـتفاده مـی شـود می تـوان به
تباهـگ ،دوغ پـا ،تنـور چـه  ،اوجیزک ،تخالن ،هلیسـه
و ...اشـاره کـرد .امـا مردمـان چابهـار غذاهـای جالبی با
ماهـی درسـت مـی کنند مثال آبگوشـت ماهـی یا لنجو
کـه دوغ ماهـی هـم بـه آن مـی گوینـد ،ماهیـگ پـچ،
سـبزک و دلک نیز از دیگر عادات غذایی بلوچ هاسـت.
امـا اگر شـما فقـط یک بار غذاهای بلوچـی را مزه کرده
باشـید بـه طعـم خوشـایند اما متفـاوت آن هـا پی می
بریـد .طعمـی کـه در غذاهایـی که حتی میـان ما و آن
هـا مشـترک اسـت بـه خوبـی حـس مـی شـود .دلیل
ایـن طعـم وجـود ادویـه خـاص به نـام آچار در دسـتور
غذایـی ایـن خوراکـی هاسـت .اگر بـه چهارراه رسـولی
زاهـدان سـری زدیـد حتمـا فالفل و سمبوسـه های آن
جـا را امتحـان کنیـد تـا طعمی تکرار نشـدنی از این دو
خوراکـی را بچشـید .امـا برای بقیه غذاهای سـنتی این
شـهر بایـد یـا خـود را مهمـان مـردم این شـهر کنید یا
ایـن کـه ایـن طعم های دلچسـب را در رسـتوران های
زاهـدان جسـت وجـو کنید

مشـهد
گـــردی

آرد و شـیر درسـت می شـود ،سـوزمه یا ماسـت کیسـه ای ،حلوای شـیره ،فیرنی و قووت اشـاره کرد .همچنین از انواع آش میتوان
اریشـته آشـو ( آش رشـته )  ،بوغدا آشـو ( آش گندم) ،تورش آشـو اشـاره کرد ( آش ترش ) ،سـوت آشـو (شـیر برنج ) ،قوروت آشـو(
آش کشـک ) یارمـا آشـو ( آش بلغـور ) را نـام بـرد .امـا شـاید هیـچ کـدام از ایـن غذاها به پای خوشـمزگی ماهی شـب عید زنجانی
هـا نرسـد .ماهـی کـه بـا پلوزغفرانـی یـا رشـته پلو سـرو می شـود .اگر از مـن می شـنوید در یکی از سـفرهای تـان از زنجان حتما
یکـی از خوراکـی هـای خوشـمزه ایـن شـهر را امتحـان کنیـد .هـر چنـد غذاهایی کـه در آن ها از انواع مغزها بهره برده شـده باشـد
بـا آن کـه نونـی هسـتند کمـی گـران بـه نظـر می آید .امـا آش های زنجانـی را حتما امتحان کنید .متاسـفانه با آن که زنجان شـهر
بزرگی اسـت اما در همه رسـتوران های آن غذای محلی سـرو نمی شـود .در رسـتوران ها و سـفره خانه های سـنتی خیلی راحت
تـر مـی توانیـد منوی محلی زنجـان را ببینیـد و انتخاب کنید.
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گردشگری

سفرهای
پسابنزینی
در سرمای زمستان
سـفر یکـی از مـواردی اسـت کـه ارتباط مسـتقیم با بخش
حمـل و نقـل دارد و قیمـت بنزیـن روی آن موثـر اسـت.
میتـوان امیـدوار بـود سـفر بـا وسـایلی کـه سـوخت غیـر
بنزینـی دارنـد ،رشـد کمتـر داشـته باشـد .در این شـرایط
اگـر هـوس سـفر داریـد ،این خبر را به شـما مـی دهیم که
تـا ایـن لحظـه قیمت تورهـای مسـافرتی تغییری نداشـته
اسـت .پس سـاک خودتـان را ببندید ،مقصدتـان را انتخاب
کنیـد و در میـان تورهـای مسـافرتی بهتریـن را انتخـاب
کنیـد .زمسـتان زودرس امسـال را در جزایـر جنوبـی ایران
سـپری کنیـد تـا از سـرمای سـوزنده ایـن روزهـا در امـان
با شید .

قشم بزرگ ترین جزیره ایران

تورهـای قشـم بـه صـورت زمینـی و هوایـی برگـزار مـی
شـوند.در سـفر زمینـی بـا قطـار بـه بندرعبـاس خواهیـد
رفـت ،اتوبـوس های دریایی از بندرعبـاس ظرف  50دقیقه
شـما را بـه ایـن جزیـره بـزرگ و دیدنـی مـی رسـانند.
بـه قشـم کـه مـی رویـد ،حتمـا سـراغ دیدنـی هـا و جاذبه
هـای طبیعـی آن برویـد .چیزهایـی خواهید دیـد که کمتر
مشـابه آن را دیـده ایـد .تنگه چاهکوه ،غـار نمکدان ،جنگل
حـرا ،جزایـر ناز ،منطقه کاسـه سـلخ و انجیـر معابد بسـیار
تماشـایی هسـتند .پـارک کروکودیـل ،آکواریـوم پروانـه
طالیـی و اگـر اهـل ورزش هسـتید ،پـرواز بـا پاراگالیـدر،
دوچرخهسـواری و غواصـی را فرامـوش نکنیـد.
بـرای اقامـت علاوه بـر هتـل ،امـکان اقامـت در خانه های
سـنتی زیبایـی هـم وجـود دارد .خیلی به دنبـال هتل های
لوکـس ماننـد کیش در آن نباشـید.
بهتـر اسـت قبـل از انتخـاب هـر تـور مسـافرتی اطالعـات
کامـل از خدمـات تـور و قیمـت خرید خود داشـته باشـید،
توریلنـد ،مرجعـی اسـت کـه ایـن کار را بـرای شـما راحت
کـرده اسـت و مـی توانیـد از شـرایط مختلـف تورهـا بـه
مقاصـد مختلـف ،مطلـع شـوید و بـا آگاهـی کامـل خریـد
کنید .
تورهـای زمینـی قشـم حداقـل  6روز زمـان نیـاز دارد و
قیمـت آن حـدودا از  700هـزار تومـان شـروع مـی شـود.
تورهـای هوایـی قشـم حداقـل چهـار روز زمـان مـی برد و
قیمـت آن حـدودا از  900هـزار تومـان شـروع مـی شـود.
توریلنـد بـا جمـع آوری اطالعـات تورهـای آژانـس هـای
مشـهد و تهـران ،امکان دسترسـی و مقایسـه انـواع تورهای
داخلـی و خارجـی را فراهـم کـرده اسـت همچنیـن در
شـبکههای اجتماعـی میتوانیـد توریلنـد را دنبـال کنید که
شـما را در انتخـاب بهتریـن تـور راهنمایـی میکنـد.
آدرس وب سایتWWW.TOURILAND.COM:
شبکههای اجتماعیTouriland_mashhad :

شـماره تمـاس توریلنـد که آسـان ترین راه بـرای ارتباط
بـا برگزارکننـدگان معتبر تور در مشـهد اسـت:
31634633-051

راسته نوغان؛ یادگاری از دوران شکوه یک شهر باستانی

سلام ،بگذاریـد خیالتـان را راحـت کنـم؛ میخواهیـم از پاییـن
جواد نوائیان رودسری
خیابـان بیاییـم بیـرون و برویـم بـه سـمت شـمال مشـهد! البتـه
روزنامهنگار و دانشجوی دکترای تاریخ اینکـه از شـمال مشـهد صحبـت میکنیـم ،معنایـش رفتـن بـه
محالت مرفهنشـین نیسـت .شیب شـهر مشهد ،از جنوب به سمت
شـمال اسـت ،یعنـی بخشهـای جنوبی ،آب و هـوای بهتری دارنـد و بنابراین ،زمینهـای مرغوبتر و طبعا،
گرانتر ،در جنوب مشـهد اسـت ،نه شـمال آن .بخش شـمالی مشـهد را باید با محله قدیمی و مهم نوغان
بشناسـیم؛ روسـتایی کـه حتـی پیـش از ایجاد شـهر مشـهد و حتـی در دوران پیش از اسلام نیـز ،محل پر
رفـت و آمـدی بـود و بـرای خـودش آبـادی مهمـی بـه حسـاب میآمد.

رسیدن به نوغان
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ایـن روزهـا محلـه نوغـان را بـا کوچـهای به همین نام میشناسـند که از میدان طبرسـی تا خیابان کاشـانی
امتـداد دارد و در آن ،بازارهـای شـلوغ و مسـافرخانههای پررفـت و آمـد قرار گرفته اسـت .امـا در واقع ،محله
نوغان فقط شـامل این بخش نیسـت و باید اراضی گسـتردهای را در شـمال حرم مطهر ،در محدوده نوغان

فـرض کـرد؛ از محالتـی مثـل «ت َُپلمحلـه» تـا گذرهایی ماننـد خیابان عشـرتآباد که به واسـطه باغهایش
در مشـهد قدیـم معـروف بـود .بـا ایـن حال ،برای رسـیدن به راسـته نوغان کـه تنها یادگار قدیـم این محله
تاریخـی محسـوب میشـود ،بایـد خودتـان را بـه میـدان طبرسـی برسـانید؛ اگر بـا مترو سـفر میکنید ،در
میـدان بسـیج پیـاده شـوید و بـا اتوبوسهای بی.آر.تی ،به سـمت طبرسـی بروید.

خاطرات خفته در یک محله قدیمی

نوغـان و سـناباد ،دو قریـه از توابـع تـوس بودنـد و تـوس ،مجموعـهای بـود از چند شـهر و روسـتا که بین دو
کوه بینالود و هزارمسـجد قرار گرفته و از دیرباز ،محل توجه جغرافیدانان و مورخان شـهیر جهان اسلام و
ایـران بـوده اسـت .برخـی معتقدند که محل دقیـق نوغان ،در نزدیکی خواجهربیع امروزی بـود و آنچه امروز
بـا عنـوان نوغـان معرفی میکنیم ،در واقع روی اراضی روسـتای باسـتانی سـناباد قـرار دارد .این حرف ،البته
چنـدان بـیراه نیسـت .در کتـب تاریخـی میخوانیـم که امـام رضا(ع) در بـاغ ُح َمید بن قحطبـه ،والی توس
کـه در باغـی واقـع در سـناباد میزیسـت ،مدفـون شـد .اگـر چنیـن باشـد ،باید قول مربـوط به دورتـر بودن
نوغـان از مـکان فعلـیاش را بپذیریـم .در ابتـدای راسـته نوغان ،از سـمت میدان طبرسـی ،کوچه محرابخان

قـرار دارد؛ یـادآور نـام یکـی از واقفـان معـروف مشـهد که بیمارسـتان هاشـمینژاد فعلـی ،در منطقه طالب
هـم ،روی اراضـی موقوفـه او سـاخته شـد و در آن زمـان ،بـه جذامیـان واگـذار شـد .امروزه در راسـته نوغان
کمتـر بـه مشـاغل قدیمـی ماننـد مسـگری ،زنجیربافـی ،شـعربافی و  ...بر میخوریـد ،اما هنور هم میشـود
ردی از این مشـاغل را در راسـته نوغان یافت.
افـزون بـر اینهـا ،کمـی حوصلـه کنیـد و از کاسـبان محـل ،آدرس کوچـه حمامباغ را بپرسـید تا به سـمت
یکـی از کهنتریـن بافتهـای شـهری مشـهد هدایـت شـوید .حمامبـاغ ،یکی از چند حمام مشـهور مشـهد
بوده اسـت که امروزه اثری از آن باقی نیسـت .انتهای راسـته نوغان ،به خیابان کاشـانی میرسـد ،جایی که
در سـمت چـپ آن ،دبیرسـتان حاجتقـی آقابـزرگ قـرار دارد ،دبیرسـتانی قدیمی با قدمت حدود  70سـاله
که نام سـازنده و نخسـتین مدیرش را روی آن گذاشـتهاند .جالب اسـت که بدانید شـما با دیدن دبیرسـتان،
میتوانیـد محـل یکـی از پنـج دروازه قدیـم مشـهد را هـم پیـدا کنید؛ نبـش ورودی به راسـته نوغان ،محل
ایـن دروازه بـوده اسـت؛ دروازهای کـه آثـارش ،هنـوز تا شـش دهه قبـل پابرجا بود .نکته دیگـری که باید به
آن توجـه کنیـد ،ایـن اسـت کـه خـط احداث باروی مشـهد نیز ،حـدودا ً از کنـار دیوارهای مدرسـه حاجتقی
در حاشـیه خیابان کاشانی میگذشت.

