گنجینه دریاییِ رضوی
یکـی از جاذبـه هـای گردشـگری و فرهنگـی مشـهد ،بازدیـد از مـوزه هاسـت.
مـوزه هایـی کـه در ایـن شـهر تحـت عنـوان آسـتان قدس رضـوی قـرار گرفته
انـد ،در واقـع علاوه بـر ایـن کـه گوشـه هایـی از تاریـخ تشـیع در ایـران را در
معـرض دیـد عمـوم قـرار می دهنـد ،در بخش هـای دیگری نیز شـگفتانه هایی
را بـرای بازدیـد کننـدگان دارنـد .در واقـع مجموعه موزه های آسـتان قدس که
مشـتمل بـر چهـار مـوزه اسـت عبارتند از موزه مرکـزی ،موزه فرش ،مـوزه قرآن
و مـوزه حمـام مهـدی قلـی بیـک .یکـی از جـذاب تریـن بخشهای مـوزه برای
بازدیـد در طبقـه اول مـوزه مرکـزی جاخـوش کـرده اسـت .در طبقـه اول موزه
مرکـزی دو گنجینـه قـرار دارند کـه انصافا یکی از دیگری جـذاب تر و دیدنی تر
هسـتند .گنجینـه آثار هنـری و گنجینه آبزیان در این طبقه قـرار دارد .گنجینه

قصـه ها همیشـه از واقعیت
سمیه محمدنیا حنایی
ها سـاخته می شوند .امروز
روزنامهنگار
مـا شـما را بـه مناطقی می
بریم کـه روایتی به بلندای
هشـت سـال در آن ،جـاری اسـت .مرز مشـترک ما با
عـراق طـی هشـت سـال دفـاع مقـدس ،چه بی شـمار
داسـتان هـا بـرای گفتـن دارد .داسـتان هایـی که گاه
در قالـب کلمـات نمـی گنجنـد ،مناطق جنگـی را باید
از نزدیـک دیـد .بسـیاری سـفر بـه مناطـق جنگـی را
بـرای خـوب کردن حـال و هوای دل توصیـه می کنند.
بعضـی هـا هـم مـی گوینـد رفتن بـه این مناطـق برای
سـیر در تاریـخ ایـران الزم اسـت ...اما به نظر من شـما
بـا هـر دلیلـی کـه بـه ایـن مناطـق مـی روید ،حـال و
هـوای تـان در بازگشـت دیـدن دارد .در چهـره تمـام
بازگشـته ها نوعی حسـرت و حس عمیق وطن پرسـتی
بـه چشـم مـی خورد .راهنمای سـفر این هفتـه ما رنگ
و بـوی دیگـری دارد .واقعیـت این اسـت کـه ایران در
هفتـه ای کـه گذشـت ،روزهـای پر از بغـض و در عین
حـال پـر صالبتی را پشـت سـر گذاشـت .روزهایی که
ملـت بیشـتر از دیگـر روزهـا بـا هـم متحـد شـدند و
سـر بـه شـانه هـم گذاشـتند و در وداع با سـرباز وطن
گریسـتند .مـا نیـز بـه پـاس جان فشـانی های سـردار
سـپهبد شـهید حاج قاسم سـلیمانی و همرزمان اش در
دوران دفـاع مقـدس ،بـه مناطقـی می رویم کـه از این
جـان فشـانیها کـم به خـود ندیده اسـت.

سفر به مناطق جنیگ
بـرای سـفر بـه مناطـق جنگی شـما دو راه در پیـش داریـد .اول این
کـه خودتـان دل بـه جـاده بزنیـد و به بازدیـد این مناطـق بروید .در
ایـن صـورت بهتر اسـت آبادان را به عنـوان نقطه آغازین حرکت خود
انتخـاب کنیـد .رفتـن به مناطق عملیاتی نیاز به گرفتـن مجوز ندارد
اما به آن سـادگی ها هم که فکر می کنید نیسـت! یعنی شـما نمی
توانیـد بـا خـودروی شـخصی تان از تپه هـا و خاکریزها بـاال و پایین
برویـد .در بیشـتر مواقـع می توانید بـا اتوبوس هـای مجموعه همراه
شـوید .البتـه در بعضـی از جاهـا ماننـد جزیـره مینـو یـا مـوزه دفاع
مقدس در خرمشـهر ،امکان تردد شـخصی کامال مهیا شـده اسـت.
در هـر صـورت اگـر آبـادان را مقصـد اولیه خـود انتخـاب کنید برای
دیدن سـایر مناطق باید به خرمشـهر و دزفول بروید .راه دیگری که
برای سـفر به یاد شـهدا برای شـما وجود دارد ،سـفر با کاروان های
راهیـان نـور اسـت .در واقـع در مناطـق جنـوب غربی ایـران ،چیزی
حـدود  20یـادواره مناطـق جنگـی وجـود دارد کـه امـکان بازدید از
همـه آن هـا تنهـا بـا برنامـه ریـزی منسـجم کاروانـی مقدور اسـت.
مضـاف بـر ایـن کـه ایـن کاروان هـا امکانـات رفاهـی دیگـری مانند
راهنماهـای مجـرب ،برگزاری مراسـم خاص و معنـوی ،امکان اقامت
و مهیـا بودن همیشـگی خـوراک را نیز برای همسـفران خود تدارک
دیـده انـد .نکتـه مهـم دیگـر در انتخـاب روش دوم مقـرون به صرفه
بـودن همراهـی بـا کاروان راهیان نور اسـت.

خوداتن به مهماین هشدا بروید

اگـر مـی خواهیـد سـفری بـه جنوب داشـته باشـید و در کنـار آن،
سـری هـم بـه قربانگاه شـهدا بزنید ،می توانیـد سـفرتان را از آبادان
آغـاز کنیـد .در این سـفر از مقصد مشـهد ابتدا بایـد  1674کیلومتر
رانندگـی را بـه جـان بخریـد .البتـه امکان سـفر اتوبوسـی بـا هزینه
 100هزارتومـان یـا سـفر ریلی بـا هزینه ای بین  117هـزار تا 190
هـزار تومـان نیـز مهیاسـت با این توضیـح که مسـافران باید مقصد
خود را اهواز انتخاب کنند و از آن جا به اندیمشـک و سـپس دزفول
و خرمشـهر مسـافرت کنند .سـفر هوایی نیز هزینه ای بین  400تا
 780هـزار تومـان دارد .امـا اگـر مـی خواهید به بیشـتر این مناطق
سـری بزنیـد ،بهتر اسـت با خـودروی شـخصی بروید .البتـه ناگفته
نمانـد کـه در بیشـتر آخـر هفتـه هـا از دو شـهر آبادان و خرمشـهر
تورهـای یـک روزه یـا دو روزه ای بـرای بازدیـد از این مناطق وجود
دارد کـه در ایـن صـورت مـی توانیـد بـا یـک برنامه ریـزی منظم و
بـدون داشـتن خـودروی شـخصی ،به بازدیـد از این مناطـق بروید.
امـا اگـر سـوار بـر رخـش خـود بـه مناطـق جنوبـی رفتیـد ،اول از
همـه بـه آبـادان برویـد .در آبـادان دو منطقـه «کـوی ذوالفقاری»
و« بریـم» ،روایـت هـای زیـادی از روزهـای آغازیـن جنـگ دارند.
روزهایـی کـه نیـروی هـای مردمـی در کنـار نظامیـان بـا هـر چه
داشـتند ،در برابر دشـمن ایسـتادگی کردند تا باالخره توانسـتند با

مشـهد
گـــردی
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آبزیان شـامل دو بخش نرم تنان و موجودات تاکسـیدرمی شـده اسـت .در بخش
نرمتنـان تعـدادی از گونههـای مختلف صـدف و حلزون و نمونههـای دیگری به
نمایـش درآمـده اسـت .در بخش موجـودات دریایی تاکسـیدرمی نیز نمونههای
بـا ارزشـی از موجـودات دریایـی بـه خصـوص خلیج فـارس به نمایش گذاشـته
شـده اسـت ،شـامل :ماهی مومیایی شـده با عنوان شـیطان دریا ،ماهی فوگل،
سـفره ماهـی ،مارماهـی ،انواع کوسـه ماهی ،البسـتر ،مادرمیگـو؛ امالروبیان ،بچه
تمسـاح ،الکپشـت ،اسـبک دریایـی ،سـتاره دریایی ،مرجـان ،اسـفنج و ...که از
نظر علمی و زیستشناسـی بسـیار مورد توجه اسـت .سـاعات بازدید از مجموعه
ماننـد تمـام مـوزه هـای کشـور از سـاعت  8صبـح تـا  6عصر بـوده و بهای بلیت
معـادل  5هزار تومان اسـت.
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گردشگری

زمانی برای سفر
به کرمان

گشت و گذار در دیار هشیدان
هزینه ها و راهنمای سفر به مناطق جنگی جنوب در روزهایی که
عطر شهادت بیش از همیشه در ایران جاری است

کرمـان از آن شـهرهای بـی نظیـری اسـت که وقتی بـه عنوان
مقصـد سـفر انتخابـش کنیـد و پـا بـه آن بگذارید تـازه متوجه
مـی شـوید کـه چقـدر دیـر بـه یاد این شـهر زیبـا افتـاده اید و
کاش زودتـر بـه آن مـی رسـیدید .کرمـان دوره هـای زیـادی
بـه خـودش دیـده و یـک شـهر تاریخـی محسـوب مـی شـود،
بـا داشـتن کلـوت هـای زیبا و کویـر بی نظیرش بـرای طبیعت
گردهـای کویـر نـورد هم بهشـتی اسـت ،از طرفـی نمونه هایی
از بـاغ هـای اصیـل ایرانـی را در خودش دارد .پس تا دیر نشـده
چمـدان تـان را ببندیـد و آماده سـفر شـوید .یک تـور هوایی یا
زمینی ،ارزان ترین راه برای یک سـفر مناسـب به کرمان اسـت.
کویر لوت شهداد و دره زبان مار
کویر شـهداد بهشـت کویرنوردان ایرانی و خارجی اسـت ،چون
یکـی از گرمتریـن نقـاط کـره زمیـن بـا درجـه حـرارت 70/7
درجـه سـانتی گـراد اسـت .کلـوت شـهداد هـم کـه بزرگترین
جسـم کلوخی طبیعی دنیاسـت ،جذابترین و منحصر به فرد
تریـن پدیـده کویری به حسـاب مـی آید.

چنـگ و دنـدان آبـادان را از خطـر اشـغال بعثـی هـا نجـات دهند.
از آبـادان بـه سـمت اهـواز حرکـت کنیـد تـا در  17کیلومتری این
جـاده بـه سـومین قـرار جنگی یعنـی یـادواره ثامن االئمه برسـید.
ایـن منطقـه جایـی اسـت کـه در آن شکسـت حصـر آبـادان اتفاق
افتاده اسـت .مطمئنا در این مکان معنوی روح ایران پرسـتی شـما
صـد چنـدان خواهـد شـد .اگر به راه تان به سـمت خرمشـهر ادامه
دهیـد ،جزیـره مینـو یعنی منطقه عملیاتی کربلای  4دیگر مقصد
شماسـت .جزیـره مینـو در ایـن وقـت از سـال آب و هـوای بهـاری
دارد البتـه ممکـن اسـت هـر از چندگاهـی نیـز به سـردی بگراید.
اما هر چه باشـد از گرمای طاقت فرسـای تابسـتان و هجوم پشـه
هـای سـمجش بهتـر اسـت .بـرای رفتن بـه داخـل جزیـره باید از
پـل گـذر کنیـد .داخل جزیره هنـوز هم حال و هـوای جنگی دارد.
سـیم خـادار هـای باقـی مانـده و نخـل های ذبح شـده و سـوزانده
شـده همگـی حاکـی از دفاعی جانانـه در این منطقـه دارد  .مقصد
بعـدی شـما دشـت پـر اللـه شـلمچه اسـت .همـان دشـتی که به
کربالی ایران شـهرت یافته اسـت ،دشـتی فراخ که محل مقاومت
و شــهادت بســیاری از رزم آوران ایران و منطقه چندین عملیات
مثـل والفجـر ،خیبـر ،کربالی  4و بیت المقدس اسـت .در شـلمچه
باید با چشـم دل راه رفت . ...اگر مسـیرتان را به سـمت خرمشـهر
همچنـان ادامـه دهید ،به پاسـگاه زید خواهید رسـید .این پاسـگاه
در واقـع اولیـن نقطـه ورود ایـران به خاک عـراق و مقدمه عملیات
خونبـار رمضـان اسـت .ماجراجویـی تـان در آثـار بـه جا مانـده از
جنـگ بـا بازدیـد بـزرگ ترین مـوزه جنگ ایـران یعنی خرمشـهر
کامل می شـود .خرمشـهری که پس از یک اشـغال تلخ و جنایت
هـای متعاقبـش ،اوج خاطـره انگیـزی دوران دفاع مقـدس بود .در
ایـن شـــهر مـی توانیـد آثـار زیـادی از دوره اشـغال و آزادسـازی،
از جملـه مسـجد جامـع ایـن شـهر را ببینیـد .هیـچ کوچـه ای در
ایـن شـهر نجیـب نیسـت که آثـار خرابی هـای جنگ را بـه یادگار
نداشـته باشـد .هنـوز هـم روی بعضـی دیوارهای خانه هـا رد گلوله
بـاران بعثـی هـا دیده می شـود .هنـوز هم در این شـهر خانه هایی
هسـتند کـه از بمبـاران هـای بعثـی ها بـه ویرانه تبدیل شـده اند،
هنـوز هـم نخـل هایی مرده اما ایسـتاده بر نخلسـتان هـا دیده می
شـود .نـام هـر کوچـه نیـز بـرای خـودش دنیایـی دارد کـه تداعی
کننـده جـان هایـی اسـت که بـرای وجب بـه وجب این خـاک فدا
شـده اسـت .در سـفر بـه خرمشـهر بـه موزه جنـگ نیز کـه قبال و
در دوره پهلـوی بـه وزارت نفـت تعلـق داشـت ،سـری بزنیـد .ایـن
مـوزه در زمـان جنـگ تحمیلـی مقـر فرماندهی نیروهای اشـغالی
بـود و بعـد از آزاد سـازی خرمشـهر مـدارک زیـادی از بعثـی ها در
آن جـا مانـد .کالهخودهـای سـوراخ شـده ،پوکـه هـای خالـی ،
درهـای تیربـاران شـده مسـجد و  ...خیلـی چیزهای دیگر را شـما
در ایـن مـوزه مـی بینیـد .در نهایـت بـه طالئیه برویـد و از مناطق
عملیـــاتی خیبـر و بـدر دیـدن کنیـد .در بخش دیگری از ســـفر
هـم مـی توانیـد به دو شـهر همسـایه اندیمشـک و دزفـول بروید.

کاروان راهیان نور

ثبت نام برای
شرکت در کاروان
راهیان نور از 22
دی ماه آغاز می
شود  ،پس اگر شما
می خواهید امسال
همسفر آن ها باشید
حتما از طریق مسجد
محله تان اقدام به
ثبت نام کنید ،هزینه
برای سفر امسال
هنوز نفری 125
هزار تومان است که
شامل اسکان ،حمل
و نقل و خورد و
خوراک می شود

گندم بریان
ایـن منطقـه هـم یکـی از گرمتریـن نقـاط کـره زمیـن اسـت.
تمـام سـطح ایـن منطقه را گدازه ها و سـنگ های آتشفشـانی
پوشـانده انـد .بهتریـن فصـل از نظر دمایـی برای بازدیـد از این
منطقـه زمسـتان و اوایـل بهار اسـت.

تورهـای گردشـگری بـا هـدف بازدیـد از مناطـق دفاعـی در هشـت
سـال جنـگ تحمیلـی از سـال  1376برنامه ریزی شـد .متولی اولیه
ایـن موضـوع بنیـاد حفـظ آثار و نشـر ارزش هـای دفاع مقـدس بود.
امـا بـا افزایـش اسـتقبال مردمـی کم کـم پای دیگـر سـازمان ها از
جمله بسـیج دانشـجویی و بسـیج محالت به میان آمد .تا جایی که
اگـر خواسـتار سـفر به ایـن مناطق بـا همراهی یک تور هسـتید می
توانیـد بـه راحتـی در کاروان هـای راهیـان نور ثبت نـام کنید .امکان
ثبت نام در این کاروان ها در بسـیج محالت در قالب مسـاجد فراهم
اسـت .در ایـن تورهـا ،گردشـگران با نـوع جدیدی از تورلیدری آشـنا
مـی شـوند .راهنمـای ایـن تورها تبحر عجیبـی در بردن همسـفران
بـه دل تاریـخ دارنـد ،آن ها در بیشـتر مواقع شـاید چیزی جز شـن و
سـیم خـاردار بـرای نشـان دادن ،ندارنـد! اما بـا روایت واقعـی آن چه
در میـان ایـن دشـت هـای سـوزان یا در سـاحل کارون اتفـاق افتاده
اسـت ،مـی تواننـد صالبت مدافعان را به تصویر بکشـند و افـراد را در
بحبوحـه ای از جنـگ و عرفـان صیقـل دهند.در سـفر بـا راهیان نور
شـما از مناطقـی چون سـد کرخه ،منطقه فتـح المبین ،منطقه فکه
و والفجـر ،چزابـه ،بسـتان و دهالویه ،نخلسـتان حاشـیه ارونـد ،مزار
شـهدای هویـزه ،منطقه خیبر و بدر بازدید خواهیـد کرد.کاروان های
راهیـان نـور هـر سـاله در تعطیلات نوروز بـه راه می افتنـد .ثبت نام
بـرای شـرکت در کاروان راهیـان نـور از  22دی مـاه آغـاز می شـود ،
پـس اگـر شـما مـی خواهیـد امسـال همسـفر آن ها باشـید حتما از
طریـق مسـجد محلـه تان اقدام به ثبـت نام کنید ،هزینه برای سـفر
امسـال هنوز نفری  125هزار تومان اسـت که شـامل اسـکان ،حمل
و نقـل و خـورد و خـوراک می شـود.
امـکان جدیـدی کـه امسـال بـرای کاروان راهیـان نـور تدبیر شـده،
امـکان همراهـی افـراد با خودروهای شـخصی اسـت .البته بـرای این
موضـوع شـما بایـد از تهـران یـا قـم ثبت نام و همـراه با دسـته ای از
خودروهـا و بـه صـورت کاروانـی به مقاصد جنگی سـفر کنید .در این
سـفر مرتفـع کـردن بقیه موضوعات سـفری به عهـده کاروان راهیان
نـور اسـت.در سـفر بـه قرارگاه هـای  20گانه جنگی ،هر کـدام از این
قـرارگاه هـا بـرای خـودش دنیایـی دارد .هر مسـافری با یـک قرارگاه
بـه خـودش مـی آیـد و حـال و هوایـش عـوض مـی شـود .خیلی ها
همیـن کـه بـه قرارگاه شـهید کازرونی در اولین گام مـی روند ،یعنی
جایی که سـربازان لباس های شـهری شـان را در می آورند و خاکی
خاکـی مـی شـدند دل شـان مـی لرزد .خیلی هـا هم این قـرار گاه را
بـا مسـجد سـهله کـه حاجیـان در آن احـرام می بندند مقایسـه می
کنند .بعضی از همسـفران در شـلمچه حسـابی از خود بی خود می
شـوند ،زمانی که از میان شـیارهای قتلگاه عبور می کنند اما در این
میان افرادی هم هسـتند که در کنار اروند رود از صالبت و شـهامت
غواصـان مـی گوینـد و مـی گرینـد! بـه هر حـال در ایـن مناطق دل
بارهـا از جایـش کنـده مـی شـود و در اوج بـه پرواز در مـی آید و این
گونـه اسـت کـه با چشـم دل به بازدید می نشـیند.

کرمان هشری اب جاذبه های اتریخی فراوان

مجموعـه گنجعلـی خـان ،بـاغ شـازده ماهـان ،مسـجد جامـع
ملـک ،آتشـکده زرتشـتیان ،حمـام وکیل ،ارگ بـم و ارگ راین،
بعـد از ارگ بـزرگ بـم دومین سـازه خشـتی دنیاسـت.

جنگل پردیسان قائم
ایـن جنـگل بـزرگ ترین جنگل دسـت کاشـت کشـور اسـت.
جنـگل پردیسـان که چشـم انـداز زیبایی از کرمـان را می توان
از فـراز آن دیـد ،فضای خوبی برای یـک گردش خانوادگی دارد.
پیست سیرچ
این پیسـت اسـکی ،بزرگ ترین پیسـت اسـکی جنوب شـرقی
کشـور اسـت .این پیسـت طبیعی مکان بسـیار مناسـبی برای
تفریحات زمسـتانی اسـت .سـیرچ یکـی از بلندتریـن کوه های
کرمـان اسـت کـه بـا اولیـن بـارش هـا در زمسـتان پـر از برف
می شـود .هوشـنگ مرادی کرمانی نویسـنده محبوب هم زاده
همین روستاسـت.
سوغات کرمان
کلمپه کرمان یکی از شـیرینی های خوشـمزه و معروف کرمان
اسـت .قوتو در واقع پودر شـده تمام مواد مغذی و مخلوط شـده
آن هـا و سـوغات خـوب و خوشـمزه کرمانـی اسـت.پته نقـش
انـدازی بـا کـوک هـا و نـخ هـای رنگـی بـر روی پارچـه هـای
قرمز ،زرد ،سـبز ،آبی ،سـفید و سـیاه اسـت که طرح های بسیار
زیبایـی را ایجـاد می کندو سـوغات ماندگار کرمان اسـت .قالی
کرمـان بـا نقـش مخصـوص کرمانی هم که معـرف حضور همه
هسـت و یـک سـوغات بسـیار ارزشـمند بـه حسـاب مـی آید.
ظـرف هـای مسـی راسـته مسـگرهای بـازار گنجعلـی خـان را
هـم بـرای سـوغات می توانیـد انتخاب کنید .یادتان هسـت که
نبایـد زیـره بـه کرمـان ببرید ،چون زیـره کرمان معروف اسـت
و بایـد بـه سـوغات از کرمـان ببرید!پسـته کرمـان و شـهرهای
اطرافش هم سـوغات گران قیمت و خوشـمزه ای اسـت.توریلند
بـا جمـع آوری اطالعـات تورهـای آژانس های مشـهد و تهران،
امـکان دسترسـی و مقایسـه انـواع تورهـای داخلـی و خارجـی
را فراهـم کـرده اسـت همچنیـن در شـبکههای اجتماعـی
میتوانیـد توریلنـد را دنبـال کنید تا شـما را در انتخاب بهترین
تـور راهنمایی کند.
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شـماره تمـاس توریلنـد کـه آسـانترین راه بـرای ارتبـاط بـا
برگزارکننـدگان معتبـر تـور در مشـهد اسـت:

فلکه «آب»« ،دقیقی» یا «فردوسی»؟!

سلام ،اینهفتـه در گشـت و
جواد نوائیان رودسری
گذارمـان میخواهیـم بـه یکـی از
روزنامهنگار و دانشجوی دکترای تاریخ خیابـان های جدید مشـهد سـری
بزنیـم؛ حـاال میگویـم جدید ،فکر
نکنیـد در همیـن ده بیسـت سـال اخیـر سـاخته شـده اسـت؛ خیـر! ایـن
خیابـان دسـت کـم  87سـال عمـر دارد و قدیمیهـای مشـهد ،آن را با نام
خیابـان «طهـران» میشناسـند؛ هرچنـد امروزه نام با مسـماتری دارد و به
خیابان «امام رضا(ع)» مشـهور اسـت .رسـیدن به خیابان طهران ،سـخت
نیسـت؛ اگـر در ایسـتگاه «بسـیج» خـط یک متروی مشـهد پیاده شـوید،
در مسـیر شـمال بـه جنـوب ،درسـت در میانـه ایـن خیابـان قـرار داریـد؛
البتـه میانـه خیابانـی کـه امـروزه بـا عنـوان خیابان امـام رضـا(ع) معروف
اسـت؛ وگرنـه بـرای رسـیدن به خیابـان طهـران ،باید یکـی دو کیلومتری
در جهـت شـمال حرکـت کنیـد تـا برسـید بـه چهـارراه دانـش یـا همان

چهـارراه «کالنتـر» مشـهدیها .خـب! حاال که مختصات مسـیر دسـتتان
آمـد ،برویـم و بگردیم.
فلکه آب ،فردوسی یا دقیقی؟!
خیابـان طهـران از حـرم مطهـر تـا چهـارراه دانـش امتـداد دارد .ایـن
خیابـان در سـال  1311و بـه دنبـال سـاخته شـدن فلکه حضـرت در دوره
نایبالتولیـه بـودن محمدولـی اسـدی ایجـاد شـد؛ خیابـان طهـران ،فلکه
جنوبـی را بـه دو قوس مسـاوی تقسـیم میکـرد و در واقـع ،مقابل خیابان
طبرسـی بـود کـه در آن سـوی حرم ،روی فلکه شـمالی حـرم مطهر ایجاد
شـد .ابتـدای ایـن خیابـان ،بـا میدانـی آغـاز میشـود کـه نزد مشـهدیها
بـه نـام فلکـه «آب» شـهرت دارد .امـروزه نـام آن میـدان «بیتالمقـدس»
اسـت .اسـم فلکه را به این دلیل «آب» گذاشـتند که نخسـتین چاه عمیق
مشـهد ،در حدود سـال  ،1323در این میدان احداث شـد؛ اما نام میدان،

بارها دسـتخوش تغییر شـده اسـت؛ در سـال  ،1311پس از احداث خیابان
طهران ،نام این میدان را میدان «فردوسـی» گذاشـتند .بعدها و به دالیلی
که معلوم نیسـت ،اسـم این میدان به «دقیقی»(شـاعر نامدار پارسـیگو)،
تغییـر کـرد .وسـط میـدان آب ،حوض بزرگی سـاخته شـده بـود که نمای
دلانگیـزش ،باعـث رونـق بـازار دکانهـای اطراف میشـد و طبـق گزارش
مکتـب شـاپور کـه در سـال  1313تدویـن شـده اسـت ،مـردم از آن بـه
عنـوان تفرجـگاه اسـتفاده میکردنـد .بخش مهمی از فاصلـه حرم مطهر تا
فلکـه آب ،امـروزه در محـدوده حریـم حـرم قرار گرفته اسـت و کوچههای
ضلـع شـرقی ایـن خیابـان ،از کوچـه «عیـدگاه» آغـاز میشـود؛ در حالـی
کـه هنـگام احـداث خیابـان طهـران ،کوچههـای صدراالطبـا ،گوهرسـود،
تکیهتهرانیهـا و کوچـه آقـازاده ،قبـل از عیـدگاه قـرار داشـت .در ضلـع
غربـی نیـز ،کوچههـای بانکقدیـم ،گندمآبـاد و حوضنـو قرار داشـتند که
امـروزه اثـری از آنها باقی نیسـت.

رد پای یک محله کهن سال
خیابـان طهـران ،مـرز میـان دو محله سرشـور و عیدگاه محسـوب میشـد؛
البتـه نـه خیلی دقیـق! اطراف میدان آب ،تعدادی کوچه قرار داشـت که اگر
کمـی بـه خودتـان زحمـت بدهیـد ،میتوانید نام یکـی دوتا از آن هـا را پیدا
کنیـد :سـجدهگاه ،چاهنـو (چهنـو) ،کوچهبـاغ و کوچـه پیبـاره کـه در زمان
احـداث میـدان هـم ،کوچهای مخروبه به حسـاب میآمد .تا پیـش از احداث
بـازار رضـا کـه باید داسـتان شـکل گرفتـن آن را در گردشـی دیگر بررسـی
کنیـم ،مسـیر خیابـان طهـران ،در دو طـرف ،مملو از دکانهـای پررونق بود.
نکتـهای کـه بایـد یادمـان باشـد ،این اسـت که چاهنـو یا چهنو ،نـام قدیمی
محلـهای در مشـهد اسـت کـه قدمت آن بـه پیش از تیموریان نیز میرسـد
و از این نظر در تاریخ شـهر مشـهد ،جایگاه ویژهای دارد .خب! بخش زیادی
از شـرح حکایتهـا و مکانهـای خیابـان طهران ،میماند برای قسـمتهای
بعـد؛ فعلا در همیـن فلکه آب مشـهد چرخی بزنید تا دوباره مزاحم شـویم!

