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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

۱۵ اردیبهشــت به نام روز شــیراز 
نامگذاری شــده است. ســه روز پیش 
ما طبق روال هر ساله شــاهد این روز 
بودیم. اما شــاید با همه ی ســال های 
گذشته این روز متفاوت بود. روزی که 
در ســال های گذشــته با انواع و اقسام 
برنامه های فرهنگی و هنری در شــهر 
شیراز سپری می شــد و عالقه مندان 
بسیاری در این تاریخ به شــهر راز و ناز 
ســفر می کردند، حال بســنده شد به 
تبریک های اینستاگرامی و به اشتراک 
گذاشتن زیبایی های این شهر در فضای 

مجازی.
در طــی چند مــاه اخیــر همه ی 
ما مردم ایران ســختی های بســیاری 
را ســپری کردیم و قطعا عــدم امکان 
ســفر برای عده ی کثیری به خصوص 
اهالی و مشــتاقان همیشگی آن بسیار 

طاقت فرسا بوده است.
قطعا اگر پای ویروس کرونا به کشور 
باز نشده بود، بســیاری از ما، همچون 
سال های گذشــته در روز ملی شیراز 
به این دیار سفر می کردیم. در کوچه  و 
خیابان های آکنده از عطر بهارنارنج دمی 
تازه می کردیم، در باغ های دلفریب شهر 
قدمی می زدیم، نیتی در دل می کردیم و 
بر سر مزار شاعر پرآوازه، حافظ می رفتیم 
و به دیــوان غزلش تفالــی می زدیم، و 
خودمان را میان شکوه و جالل بناهای 

تاریخی اش گم می کردیم...
اما حکمت هر چه که هست تقدیر 
اینگونه رقم خورد که امسال این روز را 
در خانه هایمان و در قرنطینه ی خانگی 

به سر ببریم.
در حــال گشــت و گــذار میــان 
شــبکه های اجتماعی بودم و عکس ها 
و ویدیو هــای زیبایی که از شــیراز به 
اشــتراک گذاشــته بودنــد را نگاهی 
می انداختم که یاد اولیــن  باری که به 
شیراز سفر کردم افتادم. آن سفر یکی 
از بهترین و خاص ترین سفرهای زندگی 
من تا به کنون بــوده و گمان نمی کنم 
هیچگاه شیرینی و خاطرات خوشش را 
به فراموشی بسپارم. سفری که در دل 
روزهای گرم و طاقت فرسای تابستان 
رقم خورد اما نه تنها سخت و آزاردهنده 
نبود بلکه سبب حال خوب و خاطرات 

زیبایی هم شد.
هجده ســاله بودم و مثل هر جوان 
هجده ســاله ای درگیر امتحانی که از 

دید هر شخصی با این سن و سال، بس 
سرنوشت ســاز و تعیین کننده آینده؛ 

کنکور.
از یک سال قبل می دانستم که عشق و 
عالقه ام به رشته ی باستان شناسی بسیار 
است و تصمیم داشتم تا حتما باستان 
شناسی را به عنوان رشته ی تحصیلی 
خود در دانشگاه انتخاب کنم. این عالقه 
آن قدر زیــاد بود که عــالوه بر کنکور 
رشته ی انسانی، که رشته ی خودم در 
دبیرستان بود، در کنکور هنر هم شرکت 
کنم تا با قبولی در هــر دو کنکور هنر و 
انسانی، تعداد انتخاب های بیشتری برای 
باستان شناسی و مرمت آثار و بناهای 
تاریخی و رشته های مشابه داشته باشم 
تا شانس رسیدن به آرزو و عالقه ام از این 
طریق بیشتر شود و خاطر جمع باشم که 

به خواسته ام خواهم رسید.
کنکور هنر اولیــن کنکوری بود که 
در آن شــرکت کردم و یکی دو روز بعد 
از آن نوبت کنکور انسانی فرا رسیده بود. 
هشــتم تیرماه بود. مثل هر جوانی که 
صبح از خواب بیدار می شود و می بیند 
روزی که یک ســال با ترس و اضطراب 
انتظــارش را می کشــیده، باالخره فرا 
رسیده؛ استرس داشــتم. اما استرس 
من ترکیبی از اضطراب ناشــی از حس 
خوب و اضطراب ناشی از ترس و حس بد 
بود. ترس و حس بد به خاطر مهم بودن 
کنکور در آن زمان و در آن مقطع سنی 
من، و حس خوب به خاطر ســفری که 
بالفاصله بعد از کنکور آغاز می شد و من 
بی صبرانه مشتاق بودم تا هرچه سریعتر 
کنکور به پایان برسد و وقتی از همه ی 
تنش ها، خستگی ها و استرس ها رهایی 
پیدا کردم با خیال راحت به سفر بروم و با 
دوره ای که در زندگی ام به پایان رسیده 
بود یعنی سال های مدرسه، خداحافظی 
کنم و دوره ی جدیدی را که در زندگی ام 
آغاز می شد را با این سفر در آغوش بگیرم 

و شروعش کنم....
در تمام طول مدت کنکور با خودم 
زمزمه می کردم که عجله نداشته باش و 
با دقت به سوال ها جواب بده و سعی کن 
سفری که بعد از این امتحان قرار است 
بروی تاثیری در میزان ســرعت و دقت 
تو برای جوابدهی به ســواالت نداشته 

باشد....
کنکور باالخــره به پایان رســید و 
من تاکســی تلفنی گرفتم تــا به خانه 
برگردم. نمی خواستم هیچ اتفاقی حتی 
ترافیک شهری باعث شود دیر به خانه 
برســم چرا که خانــواده ام بلیط های 
پرواز را برای درســت یک ساعت بعد 

 از زمان کنکور خریــداری کرده بودند. 
به خانه رسیدم و پس از تعویض لباس ها، 
چمدانی  که از چند شــب قبل با ذوق و 
شوق فراوان آماده کرده بودم و بارها به 
آن نگاه انداخته بودم تا چیزی کم و کسر 
نباشد را برداشتم و راهی فرودگاه شدیم.

وقتی هواپیما از زمین بلند شد و ابرها 
مقابل چشمانم قرار گرفتند زمانی بود که 
به خودم آمدم و برایم عجیب اما شیرین 
بود که تا یک ساعت قبل در چه تنش و 
هیاهو و اضطرابی بــودم و حاال همه ی 
آن ها به پایان رســیده و سفر من شروع 

شده است.
سفری که بعد از آن اگرچه باستان 
شــناس نشــدم، اما به دنیای ســفر و 

راهنمای سفر شدن واردم کرد.....
کمی نگذشــته بود که مهمانداران 
هواپیما، ظرف های غذا را به مســافران 
دادند. غذایی که تا آن لحظه نخورده بودم 
و نمی دانستم چیست. ترکیبی از برنج، 
گوشت، سبزی و لوبیای چشم بلبلی. 
بعدا متوجه شــدم که این غذای بسیار 
خوشمزه غذای محلی شــیراز است و 
چقدر خوب در در هواپیما از مسافران 
با یک غــذای محلی از شــهر مقصد، 

پذیرایی شد.
بعد از یک ساعت و خرده ای به شیراز 
رسیدیم و از آنجا با ماشین به مرودشت، 
شهری در ۶۰ کیلومتری شمال شرق 
شــیراز رفتیم. هتلی کــه رزرو کرده 
بودیم در مرودشت و در نزدیکی تخت 
جمشید بود. وقتی اتاقم را تحویل گرفتم 
و پرده  ی پنجره را کنار زدم، منظره ای 
که مقابل چشمانم ظاهر شده بود را باور 
نمی کردم. نمای پنجره ی اتاق من رو به 
تخت جمشید بود و چه چیزی می تواند 
لذت بخش تر و با شــکوه تر از این برای 
دخترکی جوان که عاشق باستان شناسی 

و بناهای تاریخیست باشد؟!
نمی خواستم وقت را تلف کنم. سریع 
چمدانم را در اتاق گذاشتم و از هتل بیرون 
آمدم. می خواستم تا قبل از آنکه ساعت 
بازدید از تخت جمشید به پایان رسیده 
به دیدنش بروم و این دیــدار را به فردا 

موکول نکنم!
تخت جمشید، پارسه و یا پرسپولیس 
یکی از شهرهای باســتانی ایران است 
که ســالیان ســال پایتخت سلسله ی 
هخامنشیان بوده است. تخت جمشید 
مجموعــه ای از کاخ هــای بســیار با 
شکوهیست که از سنگ های کوهی در 
نزدیکی آن به نام کوه رحمت ســاخته 
شده است. این کاخ های عظیم در کنار 
شهر پارسه که یونانیان آن را پرسپولیس 

می نامیدند قرار داشته است.
ساخت این مجموعه کاخ ها و اتمام 
آن صد و پنجاه سال طول کشید و امروزه 
ویرانه ها و بقایایی کــه از آن به جا مانده 
به عنوان یکی از میراث های جهانی در 

یونسکو به ثبت رسیده است.
تخت جمشید سراسر مملو از شکوه 
و زیباییست و دقت در آن نکات بسیار 
شــگفت انگیزی در گذشتگانمان را به 
ما نشان می دهد و قدم زدن در میانش 
حسی بسیار عجیب اما خوب به انسان 

می دهد.
بعد از گشــت و گــذاری در تخت 
جمشید راهی هتل شدم و پس از صرف 

شام به اتاقم بازگشتم.
همه ی هیاهوها به پایان رسیده بود و 
آرام گرفته بودم. بسیار خسته بودم. ماه 
بر باالی تخت جمشید طلوع کرده بود 
و صحنه ی بسیار زیبایی از کاخ ها و ماه 
شــکل گرفته بود. به نور ماه بر روی آن 
جالل و شکوه چشــم دوختم و تا صبح 

نخوابیدم.
روز دوم سفر آغاز شــده بود و بعد از 
صرف صبحانه مجدد به تخت جمشید 
بازگشتم. هوا بسیار گرم بود و آفتاب بر 

روی سرها می تابید.
بــه توضیحات راهنمایــان کاربلد 
آنجا گوش جان ســپرده بودیم و لذت 
می بردیم از آنچه که برایمان از نقش  و 
نگاره های حک شده بر روی دیوارهای 

سنگی سخن می گفتند.
شاید یکی از نکات جالبی که وجود 
دارد که سخت غیر قابل باور می نماید 
این واقعیت اســت که ایــن مجموعه 

عظیم و ارزشــمند هزاران ســال زیر 
خاک مدفــون بوده تا اینکــه در اواخر 
دهه۱۳۱۰خورشــیدی کشف شد و 
توسط هیاتی باستان شناسی سر از دل 

خاک بیرون آورده شد.
شــاید بتوان در آن زمانــی مات و 
مبهوت ماند که بفهمیم عالوه بر تمام 
آن ســاخته های عظیم ســنگی، که 
جدا از بزرگ و باشــکوه بودن از زیبایی 
هم برخورداند، در زیــر کاخ ها کانال و 
تونل هایی نیز هم ساخته شده بوده که 
به گمان اکثر باستان شناسان کاربرد آن 
به عنوان راه های خروجی و انتقال آب از 

سطح بوده اند. ..
توضیحات مفصل اما جالب راهنما 
تمام شده بود و در آن گرمای سوزان ظهر 
تیرماه در میان ویرانه ها قدم می زدم که 

ناگهان به یاد مصرعی شعر افتادم:
»شــبیه بوی بارون تو غروب تخت 

جمشیدی...«
هوا آنقدر گرم بود که به شــوخی و 
با کنایه به مادرم گفتــم: »اصال اینجا 
مگر باران هم می آید که چنین شعری 

سرودند؟«
این را گفتیم و خندیدیم و راهی هتل 
شدیم. در اتاقم و بر روی طاقچه ی کنار 
پنجره نشسته بودم و با تلفن همراهم 
صحبت می کردم. ناگهان احســاس 
کردم که پایم خیس شــده. اول گمان 
کردم آب از کولر هســت و مشکلی در 
کولر به وجود آمده اســت. چند ثانیه 
بیشتر از زمان الزم نبود تا متوجه بشوم 
که باران گرفته است! آری. تنها بعد از دو 
سه دقیقه از حرفی که زده بودم و بعد از 
آن آفتاب سوزان که حتی تک ابری در 
آسمان نبود، باران شروع به باریدن کرده 
بود. سریع آماده شدم و به بیرون آمدم. 
در همین مدت کوتاهی که حاضر شوم 
باران شدیدتر شــده بود. آن قدر شدید 
که همه ی توریست ها و مسافرانی که 
مشغول بازدید از تخت جمشید بودند از 
آن مکان به بیرون آمده بودند و هر یک 
در جایی و به دور از خیس شدن در باران 

پناه گرفته بودند.
مرد بلیط فروش از اینکه من را تنها 
چند دقیقه بعــد از خروج ام می دید که 
مجدد بلیطی می خواهم بسیار تعجب 
کرده بود. اما چه کسی می دانست که آن 
باران را من طلب کرده بودم و آن هدیه ی 
سفرم بود که کائنات به من بخشیده بود؟

پس رفتم و از خیس شدن در باران 
رگباری و قــدم زدن در میــان کاخ ها 

لذت بردم....
روز دوم هم به پایان رسیده بود و من 
آن شب هم نتوانستم از ذوق و هیجان 
زیادی که داشــتم لحظه ای چشم بر 

هم بگذارم.
تصمیم گرفتیم روز سوم را در خارج از 
شهر مرودشت، و در شیراز طی کنیم. به 
خاطر چندین شب بی  خوابی تب کرده 
بودم اما باعث نمی شد که دست از گشت 
و گذار و دیدن و لذت بردن از این شــهر 

زیبا بردارم.
به حافظیه رفتیم. مزار شاعر بزرگ 
ایرانی که دل هر ایرانی و غیرایرانی ای را 

با شعرهای زیبایش بدست آورده است.

خواجــه شــمس الدین محمد بن 
بهاءالدین حافظ شیرازی، که به اختصار 
حافظ خوانده می شود و القاب دیگری 
همچون لسان الغیب، ترجمان االسرار، 
لسان العرفا و ناظم االولیا نیز دارد و بنای 
مزار آن در طی اعصار و سلســله های 
مختلف ساخته و دستخوش تغییر شد تا 
در آخر در عصر پهلوی بنای فعلی توسط 
علی اصغر حکمت و بر اســاس طرحی 
از آندره گدار، معمار و باســتان شناس 

فرانسوی ساخته و بازسازی شد.
بعد از ســپری کــردن دقایقی در 
حافظیــه و تفالی به دیوان این شــاعر 

تصمیم به ادامه ی بازدید ها گرفتیم.
شیراز مملو اســت از جاذبه های با 
ارزش تاریخی و طبیعی که آدم دوست 

دارد همه ی آن ها را با چشم خود ببیند.
از دروازه قرآن گرفته تا قدم زدن در 
میان بازار وکیل، و آرامگاه سعدی، ارگ 
کریم خان، باغ جهان نما، بــاغ ارم ، باغ 
دلگشا، باغ عفیف آباد، باغ نارنجستان 
قوام، مسجد نصیرالملک ، موزه پارس،  
مسجد جامع عتیق، شــاه چراغ، خانه 
شاپوری، کاروانســرای گمرک، خانه 
صالحی، مدرسه قوام، نقش رجب، نقش 
رســتم، پاســارگاد، خانه توکلی، بازار 
مسگرها، حمام وکیل، مسجد وکیل، 
آب انبار وکیل، تکیه هفت تنان و خانه 

زینت الملوک و و و ......
پس از حافظیه تصمیم گرفتیم به 
ارگ کریمخان برویم. ارگی که در مرکز 
شهر شیراز قرار دارد و در دوره سلطنت 
سلسله زندیه ساخته شده است و پس 
از اینکه کریم خان زند، شیراز را به عنوان 
پایتخت خود و این مــکان را به عنوان 
مکان زندگی خود انتخاب کرد، به ارگ 
کریم خانی معروف شــد. از این بنا در 
دوره قاجاریه به عنــوان محل زندگی 
فرمانداران محلی و در زمان ســلطنت 
سلســله پهلوی  از آن به عنوان زندان 
استفاده شد که آسیب هایی به آن وارد 
شد و در ســال ۱۳۵۰ این ارگ به اداره 
فرهنگ و هنــر وقت واگذار شــد و از 
چند سال پیش کار مرمت این بنا آغاز 
شده است تا به عنوان موزه بزرگ فارس 

مورد استفاده قرار گیرد.
شــاید یکــی از معروف تریــن 
خوراکی های خوشــمزه ی شیرازی 
فالوده ی آن باشــد و شــاید یکی از 
محبوب تریــن و معروف ترین فالوده  
فروشــی ها، در کنار ارگ کریم خانی 
هســتند. پس بعد از بازدید از ارگ به 
آن جا رفتیم و در آن روز گرم تابستانی 
خودمان را مهمان فالوده ی شیرازی 
که طعــم لیموی شــیرازی تازه اش 
فراموش نشدنی بود، کردیم و سپس 
به بازدید از ســایر جاذبه های شیراز 

ادامه دادیم....
پس از چند روز گشــت و گذار در 
این شهر خاطره انگیز، راهی اصفهان 
شدیم و توقف کوتاهی در آنجا و کنار 
زاینده رود داشــتیم و ســپس راهی 

تهران شدیم....

به مناسبت روز ملی شیراز

شیراز، شهر شعر و عشق و راز

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

با رعایت پروتکل های بهداشتی
 پس از 70 روز 

به بهشت طالقان می رویم

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

آخرین باری که به ســفر رفتیم، اخرین جمعه 
بهمن ماه ســال گذشــته بود، و االن بعد از 7۰ روز 
تصمیم گرفته ایم از خانه بیرون بزنیم و از نســیم 
اردیبهشــت تنفس کنیــم و یا به قول ســهراب 
سپهری:»ریه را از ابدیت پر و خالی بکنیم«. تصمیم 
ســختی بود از خانه بیرون رفتن اما ســخت تر آن 
اســت که در اردیبهشــت در خانه حبس شوی، و 
این حبس اجبــاری عذابی اســت الیم بخصوص 
برای ما که نزدیک به ۱۵ ســال است جمعه های 
اردیبهشت و تمام جمعه های سال در طبیعت ایران 
زمین مان می گردیم و به خود می بالیم از داشــتن 
چنین سرزمین زیبایی. پس از مدتی کلنجار رفتن با 
خودمان و نقشه را باال و پایین کردن باالخره تصمیم 
سخت مان را گرفتیم و با موتورسیکلت عازم طالقان 
شدیم. طالقان منطقه ای است ییالقی که در میان 
رشته کوه البرز و در فاصله 9۰ کیلومتری کرج واقع 
شده است. از خروجی طالقان در جاده قدیم کرج-

قزوین به سمت راست پیچیدیم و وارد جاده طالقان 
شدیم. اولین روستا، زیاران است و نسبتا روستای 
بزرگی است و عجیب هوای تمیز و دلپذیری داشت. 

زیاران گردوها و گوجه سبزهای خوبی دارد اما االن 
نه فصل گردو بود و نه گوجه ســبز؛ در عوض اهالی 
روستا ســبزی های کوهی از جمله والک و کنگر و 
ریواس و سیرکوهی چیده بودند و می فروختند. از 
کنارشان که می گذشتیم بوی سیر کوهی در سرمان 
می پیچید. شغل اصلی ساکنین زیاران کشاورزی 
و باغداری اســت و اطراف جاده پر بود از زمین های 
سبز کشاورزی.  در دو ســوی غرب و شرق روستا 
دو رودخانه می گذرد که اکثر باغستان های روستا 
در کناره های آن قرار دارند. رودخانه شاهرود که از 
رود طالقان منشعب می شود و توسط تونلی به این 
سوی کوه ها می آید، از جنوب روستا می گذرد و به 
ســبب همین آب فراوان زیاران بسیار سرسبز و پر 
محصول است. بعد از روســتای صمغ آباد و عبور از  
گردنه  کوهستانی، دریاچه زیبای سد طالقان پدیدار 
می شود. در ابتدای روستای طالقان تابلویی است که 
جهت  باال طالقان و پایین طالقان را نشان می دهد 
و ما مسیر ســمت چپ که به سمت پایین طالقان 
می رود را انتخاب کردیم. درســت در جایی که رود 
طالقان به دریاچه طالقان می ریزد پلی قرار دارد که ما 
را به آنسوی دریاچه هدایت می کند. از کنار دریاچه 
می گذریم و نسیم خنک بهاری صورتمان را نوازش 
می کند. در قسمت هایی از جاده کوه ریزش و یا زمین 
رانش کرده  است و حوضچه ای از آب گل آلود تشکیل 
شده و تا میانه های جاده آمده است و این نشانه کم 
تردد بودن این جاده نسبت به جاده باال طالقان است. 
جایی دنج و خلوت پیدا کردیم و از موتور پیاده شدیم 
و استراحت کردیم. کمی آنطرف تر گله ای گوسفند با 
بره های پر جنب و جوش مشغول چرا بودند و صدای 
زنگوله هاشان در گوش مان می پیچد، از دور برای مرد 
چوپان دست تکان دادیم اما برعکس همیشه این بار 
به سمتش نرفتیم و به همین از دور دیدن ها رضایت 
دادیم.. چقدر دلم برای صدای گوسفندان و زنگوله 
تنگ شده بود. کرونا به من آموخت که از زیبایی ها و 
لحظه ها باید لذت دوچندان برد شاید دیگر فرصتی 
برای چشیدن طعم شیرین زندگی نباشد. دوباره 
سوار بر مرکبمان شدیم و جاده را تا رسیدن به دیواره 
و تاسیسات ســد طالقان ادامه دادیم. سد طالقان 
سدی است مخزنی که به منظور انتقال آب طالقان 
به دشت قزوین ساخته شده  است. اینجا جاده تمام 
نمی شد و ادامه داشت، و حس اکتشاف ما دوباره گل 
کرد و نقشه را نگاه کردیم و جاده ای پیدا کردیم که 
به زیاران می رسید: مسیری طوالنی تر اما جدید، و 
همین جدید بودنش ترغیبمان کرد که برویم. تا کمی 
آنطرف تر و اولین آبادی بعد از سد جاده آسفالت بود 
و بعد از آن خاکی می شد، ما بودیم و مسیری پر پیچ و 

خم بدون رهگذر: اینجا بهشت طالقان بود.   

سفرنامه

شیراز مملو است از 
جاذبه های با ارزش تاریخی 

و طبیعی که آدم دوست 
دارد همه  آن ها را با چشم 

خود ببیند. از دروازه قرآن 
گرفته تا قدم زدن در میان 

بازار وکیل، و آرامگاه 
سعدی، ارگ کریم خان، 

باغ جهان نما، باغ ارم ، باغ 
دلگشا، باغ عفیف آباد و ...

شاید یکی از معروف ترین 
خوراکی های خوشمزه  

شیرازی فالوده آن 
باشد و محبوب ترین 
و معروف ترین فالوده  

فروشی ها، در کنار ارگ 
کریم خانی هستند
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