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لرزه، ضربان ته دلم می ،گم ما و این سفروقتی می .آغاز شد 62/11/39سفر ما در روز دوشنبه 

شه، نه فکر نکنید تو این سفر کلی دویدما نه، با وجود سفرهای خوبی که تا قلبم تند و تندتر می

اشته باشم که مطمئناً چون قرار بود همراهی د. حال داشتم این سفر برام یه سفر متفاوت بودهب

بعد از دوری و فراق بسیار، بعد از کلی سفر و خبر و داستان و کمپین  .شناسینششما خوب می

ما که مدتیه کارت راهنمایان گردشگری  .همسفر شدیم "چیتبال کوشکی"من و جناب ... و 

رفتیم تا در هشتمین جشن و گردهمایی ت دوستان عزیزمون گرفتیم حاال میبه هم خودمون رو

کوشکی  البته ناگفته نمونه که من زودتر از. راهنمایان گردشگری در شهر مشهد شرکت کنیم

 "نقیبی مرضیه"عزیز در دفتر انجمن یوز با  "محمد گائینی"زمانی که  .این موضوع رو فهمیدم

م، از اون ، فکر نکنید من گوش وایستادما، نه خیلی اتفاقی شنیدنه نهکرد، تلفنی صحبت می

خواستم امو گم کرده بودم اما نمیخالصه حسابی دست و پ. گنجیدمموقع تو پوست خودم نمی

 . به همین خاطر خودمو جمع و جور کردم. دونمیتبال کوشکی بفهمه که من چیزی میچ

د چیتبال کوشکی شای. تر با هم آشنا شیما ما بیشتونست راهی باشه تبه نظرم این سفر می

داد اون کرد چون وقتی محمد عزیز اومد سراغمون و خبر رو به کوشکی هم مثل من فکر می

تا من میومدم ببینم  کرد،از چادرش میومد بیرون و صدام می کرد، هیخیلی این پا و اون پا می

-صحبت میحاال بعد  گفت هیچیمرموزی میهم مینداخت و با لبخند یه نگاه عمیق ب چی میگه،

 .کنیم

 "محمدرضا افشاری"خالصه وسایلمونو جمع کردیم و با هماهنگی مرضیه سپرده شدیم به دست 

زوج راهنمای تهرانی که از دوستان خیلی خوبمون هستند و قرار شد به  و سمیرا فالح عزیز،

 .ها با قطار به مشهد بریمهمراه اون

-ا کلی انرژی با هم دیدار تازه میآهن بایستگاه راه ست و همکار راهنما تواووووه که چقدر دو

ل کوشکی همسفرم بود اما خب چون چیتبا دلم میخواست بپرم میون اون همه انرژی،. کردند

تونم البته من هم این مدلیم دیگه، نمی. بودکردم و این خیلی سخت باید خیلی باوقار رفتار می

خالصه احساسات و هیجاناتم رو ذخیره نگه داشتم تا جای دیگه ازش . جلوش نقش بازی کنم

 .استفاده کنم

گردشگری اصالً نمیدونن  قطار در حرکت بود و ما درگیر این موضوع بودیم که بابا این راهنمایان

 !!ها؟خواب چیه

  ...های قطار با کلی انرژی های مختلف تو کوپهجلسات و دورهمی

یادشون میومد کمی  احمتی برای بقیه مسافرا نداشتند و در نهایت حاال اگهالبته اینم بگم که مز

 .کردندهم استراحت می



مون رو هم ی عروسکیمدرضای عزیز دوستای سی و یک گونهاوه یادم رفت بگم که سمیرا و مح

ن م ؛نه با دوستامون دیدار کرده بودیمطور جداگوهمن و چیتبال کوشکی ب. با خودشون آورده بودند

و چیتبال کوشکی در قسمتی از سفر به دور مرز ایران به همراه  ،در سفر کرمان همراه مرضیه

 ."ایران، مرز مهمان نوازی"محمدرضا و سمیرا در سفرشون با شعار 

که  ها سوال بودکردیم و کلی حرف واسه گفتن داشتیم، برای اونهم دیداری تازه  خالصه ما

نصیب خالصه از تیکههای دوستان بی .به این سفر اومدیمل کوشکی با هم چطور من و چیتبا

دونم ته این اما وقتی نمی ،تونم ابراز عالقه چیتبال کوشکی رو نادیده بگیرمالبته نمی. نموندیم

های دوستان رو ها و تیکه اندازییا خاکستری، ترجیح میدم این شوخیداستان سفیده یا سیاهه 

 .هن درگیر و مشوشم رو مخفی کنمهام ذو با لبخند نشنیده بگیرم

، شیراز، کرمان و گروه مرکزی، کردستان، زنجان، کاشان و اصفهان ، قم،راهنمایان اهل تهران

-یان طبق قرار با اتوبوس از استانبقی راهنماو ما در ساعتای مختلف گردی با قطارسار بوموشهخ

 .های خودشون به مشهد رسیدند

 .در هتل بزرگ طرقبه مشهد مستقر شدیم ماه هم ساعت سه صبح رسیدیم و

های آموزشی حضور در کارگاه در شهر مشهد و( ع)برنامه روز اول بازدید از حرم مطهر امام رضا 

کلی  استراحت کردیم و  ،قیه دوستای عروسکیمون موندیم هتلمن و چیتبال کوشکی و ب بود،

.بازی  

سرشار از اشتیاق  .ت کنیمکها شرشد ما به همراه مرضیه در برنامه روز دوم فرارسید و قرار

اولین برنامه بازدید از  .مومو وصل کردیم و در میان جمعیت قرار گرفتیمی کارت راهنمای .بودیم

ها شدیم تا به سمت این دیدار ارزشمند سوار اتوبوس .مقبره حکیم بزرگ ابوالقاسم فردوسی بود

-مطمئنم اونم مثل من داشت فکر می .ای داشتیمالعادهقحس فومن و چیتبال کوشکی . بریم

بگه؟؟ اکرد که به حکیم بزرگ چی  

عضو هیات مدیره فدراسیون ” روبی روی“یهو متوجه شدیم خانم های خودم بودم که بافیخیال تو

 صنفی هایدبیر کانون انجمن ،عزیز "مهسا مطهر"همراه خانم  ،جهانی راهنمایان گردشگری

 بی روی بعد از انتخاب شدن ایران دروخانم ر.به اتوبوس ما اومدند ،کشورراهنمایان گردشگری 

ون جهانی راهنمایان یکنوانسبرگزاری برای  سال بعد پراگ به عنوان میزبان دو کنوانسیون

 .جشن روز جهانی راهنمایان گردشگری ایران شرکت کردندبه عنوان مهمان ویژه در  ،گردشگری

تالش به همه عزیزانی که برای انتخابی میزبانی ایران بگم  "خسته نباشید"یه جا الزمه همین

.کردند  

راهنمایان بتونن  همه بزنن که ها سرقراربود تا به همه اتوبوس "روبی روی"خالصه خانم 

البته اینم بگم که ما به همراه مرضیه در اتوبوسی بودیم که مشترکا  .باهاشون در ارتباط باشن

ان البته این اولش عجیب بود که نیمی از راهنمای .راهنمایان مازندران و تهران در اون بودند

تدابیر جشن امسال بوده تا  دیگه بودند، اما بعد فهمیدم که این از  مازندران و تهران تو اتوبوسای

.هم داشته باشند ارتباط بیشتری با های مختلفگروه  



رفت کنارشون و کمی صحبت کردند و بعد هرکسی مایل بود می ،"روبی روی"خانم ابتدا 

تونیم گپی با ایشون داشته هم می یهو مرضیه اومد سراغ ما و گفت که ما .زدباهاشون گپ می

ن مرضیه مارو به ایشو رفتیم وی مرضیه طبق خواسته من و کوشکی کمی جا خوردیم اما. باشیم

-ع به زیستوپ عزیز و سی و یک گونهراستی ما راج .هامون گفتمعرفی کرد و از اهداف و برنامه

آرزوی ی گروهمون و برا خیلی جذاب بود و بهمون تبریک گفتن شونبرا .ی دیگه هم صحبت کردیم

ون آرزوی براشهم  ما .خوش ذوقیشون خوشم اومد استقبال و اون همه از .موفقیت کردن

.کردیمشادی سالمتی و   

 

 

مهربون اینم ما و خانم روبی روی   

 

تو که  از دور داشتم میدیدمش .حکیم بودیممقبره صبرانه مشتاق دیدار بی .به توس رسیدیم

ان، العادهاین زوج فوق .ستانی رو دیدیمزوج نقال و شاهنامه خوان خوز میون جمعیت، ،مسیر

و بهمون گفتند که هم گپ زدیم بامرضیه برامون کلی از اجراهای قشنگشون تعریف کرد و وقتی 

تا به مقبره شدیم تر مشتاق ی منم آرش رو اجرا کنندقراره در مقبره حکیم فردوسی بزرگ، پرده

.برسیم  

 



 

 ما در دستان اردوان بیرگانی و مهرانگیز قالوند عزیز 

 

 

!پایان بودداشتنی بیمحبت این زوج دوست   



 

 ما و راهنمایان گردشگری قشمی 

 

 

کبیرفردوسی آرامگاه مقابل  من و چیتبال کوشکی در  

  

 

 

 

 

 



به شکل بناهای پرسپولیس و مقبره کورش  آرامگاه حکیم بزرگ .باالخره به نزدیکی مقبره رسیدیم

درخواست کادر اجرایی در محوطه جمع شدیم مقبره به  هقبل از ورود ب .در پاسارگاد ساخته شده

سپس برای عرض ادب به فردوسی حکیم به داخل  .ازمون استقبال شد و با موسیقی محلی

.مقبره رفتیم  

 

 

 

 

از شمال و جنوب ایران با لباسای محلیشون،  خوب همراه دو دوست  

آرامگاه حکیم  دردافساری و مونا گلناز مریم   

 

های یقی و رقص خراسونی برامون برنامههای مختلف موسو گروه آمدیمسپس به بیرون محوطه 

.با نوشیدنی گرم پذیرایی شدیم گوناگونی اجرا کردند و  

 



 

های بومی خراسونی بودرقص ،های فرهنگیقسمتی از برنامه  

 

 

 

خیلی هم خوشحال ،گروه رقص محلیاعضای دستان  ما در  

 

 

 



 

و رقص بومی دیگه ما در دستان اعضای یک گروه موسیقی  

 

 

 

 

خوب قزوینی  ما و احسان حالجیان از راهنمایان  

در حد فاصل مشهد و  ،بینالودشهر جدید بعداز به اتمام رسیدن مراسم در توس به سمت 

بعد از گشتی در  .ی صنایع دستی و خوراک برپا بوددر بینالود جشنواره .حرکت کردیم ،نیشابور

فتیم و باز خوشمزه به تماشای کشتی محلی خراسونی رمحوطه و نوش جان کردن آش رشته 

راستی اینم بگم که با عمو  .تازه شد خالصه روحمون کلی شاد و .هم موسیقی و رقص محلی

شنا شدیم و کلی آز دوستان خوب موزه عروسک کاشان عزیز ا "ده فاطمه نجار"و  "سهرابی"

حاال مرضیه قولشو داده  .بزنیم شون سررابی ازمون دعوت کرد که به موزهعمو سه .افتخار کردیم

.(-:چیزی متوسل شیم ،پنجولی کنه یا باید به گازی،ببینیم عمل می  



گروهی از راهنمایان به . بود Come2Iranها در بینالود اجرای بخشی از کمپین یکی از برنامه

ها اون .بدنترتیب رو جالبی برنامه  با طرح نوشتاری یک محوطه جمع شدند تاصورت داوطلب در 

و " مسیح شریف"مدیریت برنامه با . دبودن و تصویر برداری از اونیک صحنه  ایجاددر تالش برای 

چترهای رنگی سبز و سفید و قرمز رو یان راهنمادر این برنامه قرار شد که  .بود" مجید عرفانیان"

 .شدمیبرداری تصویراین صحنه  از هوا ازهمزمان کردند و و بسته می طی سه حرکت باز

اعتنا به همه بیاما هوا یهو خیلی سرد شد  .برداری بودندعکاسان هم بر بلندایی مشغول عکس

بود که راهنمایان ایران آمادگی و  اون این همه تالش برای .هوا به کار خودشون مشغول بودند

  .کنند ذوق خودشون رو برای میزبانی از راهنمایان گردشگری و مردم کشورهای دیگه بیان

 خدا قوت به همگی دست مریزاد و

 

 

خیلی هم زیبا  تصویری که در نهایت گرفته شد،  

 

ابتدا به  .صورت پکیج در اتوبوس نوش جان کردیم و به سمت نیشابور حرکت کردیمهناهارمون رو ب

.و در فضای زیبای اونجا جانی تازه کردیمخیام رفتیم حکیم عمر مقبره   

 



 

های مختلف راهنمایان عزیز از استانکنار  درخیام حکیم ما در محوطه مقبره   

 

 

 

  

  "محبوبه" وست خوب قزوینیمونا و دم

 



ایش در زمینه عطار غیر از شعرهای زیب .سپس با فاصله کوتاهی به مقبره عطار نیشابوری رفتیم

:فرمایدبزرگ میطور که مولوی همون ،ی باالیی برخوردار بودهعرفانی هم از مرتبه  

ایم خم یک کوچه هنوز اندر هفت شهر عشق را عطار گشت     ما  

لوت شب و تازه خ سخنانی با او گفتیم و با روحی تر، فضای عطرآگین مقبره عطار بزرگ در

اردوگاه تفريحي  بهیک برنامه فرهنگی و صرف شام  دربرای شرکت  .به او پس دادیم وهنگامش ر

ای گل و لبخندی عمیق با موسیقی محلی و شاخه. رفتیم (غرودبا)موزشي شهید رجايي آ

ه بودن و یک مون تهیه دیدهای متنوعی رو برابرنامه .استقبال شدیم و به داخل مجموعه رفتیم

.نیشابوری حلیم؛ العادهشام فوق  

پریسا بیات"راهنمای عزیز نیشابوریمون  ،م و گوشت فراوون و لپه درست میشهبا گند این حلیم  " 

قدر  گفت که بايد مردان قدرتمند اونبرامون می یم،شده بودهم دوست  کلی باکه دیگه حاال 

خالصه دلتون آب شه  .پیشیک زدن میگن ها از هم باز بشه که به اين کاربزنن که گوشت شهم

به  به.........اوووم .که خیلی خوشمزه بود  

گردشگری  یراهنما ،ود که خانم پریسا بیاتهای امشب تقدیر از برخی از دوستان بیکی از برنامه
 طورهمینحامیان نیشابوری . ها بودن، از جمله آجشن کادر اجراییو از اعضای  اهل نیشابور

منظور . وس و داماد جشن امسال تقدیم کردندرای به رسم یادبود به تازه علطف کردند و هدیه
چند روزی پس از  هستند که بختیاری های کرمان و چهارمحال وعارف و فرزانه از راهنمایان استان

کنار هم  دوشون در برای هر .شروع زندگی مشترکشون در جشن امسال شرکت کرده بودند
این رو هم بگم که از مرضیه شنیدیم که این زوج در روز  .سالمتی و شادی و پیروزی خواهانیم

  .ها رو برانگیختدادند که تحسین خیلیانجام عروسیشون حرکات نمادین زیبایی 

.کال و زنده باد به این زوجباری  

 :در مراسم ازدواجشون عارف و فرزانهاز جمله فعالیتهای 

و  های طبیعیبا تاکید بر جاذبه ان کرمانهای گردشگری است معرفی برخی از ظرفیت -1
ی استان با استفاده از تابلوهای عکاسی در مسیر ورود تاریخی بکر و کمتر شناخته شده

 مهمانان به تاالر
 آزادسازی دو کبوتر و بازگرداندن آنان به آغوش طبیعت -6
 (گوسفند)گناه  بی ن حیوانلوگیری از ریخته شدن خوج -9
گردشگری  انرو در نزدیکی تندیس هفتمین گردهمایی راهنمایدو نهال درخت سکاشت  -4

 (کنارش عکس گرفتم  ،سفرم به کرمان همون تندیسی که من هم در) ایران
بارت Responsible tourism based on Global peace وی کیک جشنشونر بر -5 طراحی  ع

 .کرده بودند

عکسی به یادبود هم  اما متاسفانه فرصتی نشد تا با ،به ما خیلی لطف داشتندفرزانه و عارف 

 .بگیریم



 

  یی که در نیشابور گرفتند مهربون و هدایا و فرزانه عزیز عارف و

گفت که بهم می .ل کوشکی منو کمی ناراحت کرده بودالبته درین لحظات شوخی های چیتبا

روی سر دختر دم بختی دست ر طبق رسوماتی که جدیدا ازشون باخبر شده اگه تازه عروسی ب

هم برو تا فرزانه رو سرت دست  گفت توبا خنده می .زودی باز میشهه ، بخت اون دختر ببکشه

حاال تو  ،گفتم چه بامزهبا لبخند صاف کردمو  رص خوردم اما صداموکفری شدم و ح اولش .بکشه

اومد و عذرخواهی کرد و گفت دقایقی از  البته بعد .و سکوت کرد خورد چرا نگران بخت منی؟ جا

چشمامو  .ترجیح دادم سکوت کنمسرمو انداختم پایین و من هم  ...کاش خودتو نزنی به اون راه

 ...و تم ای امان از دست فتگبستمو تو دلم 

روز  .و برای استراحت به هتل برگشتیم یمعداز صرف شام به سمت مشهد حرکت کردخالصه ب  

.ریمدر پیش رو دا روز بهتری هممطمئن بودم که  خوبی بود و  

برای  .رفتگروهی به سمت مقصد انتخابیش می هر، ف صبحانهوم فرا رسید و بعد از صرروز س
های مختلف قبل از چند مسیر انتخاب شده بود و استاناین روز که روز سفر نام گرفته بود 

به  ما .به کادر اجرایی اطالع داده بودند لخواه خودشونو انتخاب کرده وبرگزاری جشن مسیر د
 بازدید از دو گروه شاهی و مازندرانی در یک اتوبوس بودیم که هرنکرما دوستان راهنمای همراه

 دوست خوبمون  راهنمای این مسیر ما .کرده بودند سرای رباط شرف رو انتخابسرخس و کاروان
 -در حاشیه جاده قدیم نیشابور این کاروانسرا  که خانم پریسا بیات بود که برامون توضیح داد 

وقی با مصالح آجر و گچ ساخته سلج در زمان سلطان سنجر واقع شده و( جاده ابریشم)سرخس 
نقشه  .هکاخ مثله اما از داخل رگ شبییک قلعه بز از دور بهکاروانسرا شکل این  .شده

های  های گچی و طرح وجود کتیبه .هساختمانی رباط شرف با دیگر کاروانسراها تفاوت دار
تقریباً تمام  ، اما در کاروانسرای رباط شرفدهآجرچینی در بقیه کاروانسراها مرسوم نبو

 تو اون هوای .هستنددار  ایجاد شده طرح ها نمای دیوارها، گنبدها و طاق هایی که در  آجرچینی
العاده دلچسب فوق ،هانهای معماری ایربهترینبازدید از این کاروانسرا که جزء  ،و نم بارون مطبوع

به به  ...ذیرایی هم شدیم با نوشیدنی و کیکضمن پ در .بود  

 باید دورکه  یه مسیریتو اتوبوس ما  .رخ داد رفتمون به سرخس تو مسیر راستی یه اتفاق جالبی
و همه پیاده شدن که ماشین یه .گیر کردتو گل و الی ، بخاطر بارندگی و گلی شدن زمین ، میزد



عکس گرفتن و سرک کشیدنو و کلی  ور ور اون این ،با کلی انرژیدوستان راهنما  .سبک شه
 باالخره .، رد شناز مسیر بازی که جلوی اتوبوس بودهای دیگه فرمون میدادن که حتی به ماشین

اتوبوس ما موفق شدند و دور زدند و از اون وضعیت خالص شدیم و با خوشحالی  یخبره کاپیتان
وقتی سوار  .مدیریت بحران و به این میگن روحیه .یعنی کلی خوشم اومدا .سوار اتوبوس شدیم

. خاطر صبوری دوستان و همکاریشون کلی تشکر کرده اتوبوس شدیم راهنمای مشهدیمون ب
چیتبال کوشکی هم کلی  من و .های دو استان وا شهون اتفاق باعث شد یخ بین بچهاصال ا

  ( -: ین اتفاق بامزه ا انرژی گرفتیم از

 

(-:ی گیر کردن اتوبوس ما اینم لحظه  

 

 

 

در کاروانسرای رباط شرف اعضای رفتگران طبیعت  از ، احسان و سارا ما و زوج مهربون مشهدی  



 

 

 

خاطر حمایتاش ه دوست خوب شیرازیمون که کلی ب ،توانای گل ما و مرضیه و خاطره

 سپاسگزاریم ازش



 

در کاروانسرای رباط شرف  ، کادر اجرایی جشنما و پریسا بیات عزیز  

 

از استان گیالن ی و اجتماعی محیط فعال زیست ،بهزاد سواری عزیز ما و دوست خوب و عزیزمون  



 

 ، در کاروانسراچی منصور عزیزم چاییما و مرضیه و الها

 

 

 ما در اتوبوس راهنمایان عزیز خوزستانی 



 

کرمونشاهیمون  ما و  دوستان خونگرم   

 

 

البته خاطره و سارا و احسان ومازنی  عزیز راهنمایان وما   



 .برای صرف ناهار به مشهد برگشتیم ،ت و بازی و صحبت تو طول مسیرابعد از کلی تبادل اطالع

های گروه کادر اجرایی و هماهنگی بامند بودند برنامه گروهی از دوستان که عالقهسپس  طبق 

.برای خرید سوغاتی پیاده شدند و مابقی به هتل رفتیمدیگه   

 ،برای صرف شام هم به رستورانی در شهر مشهد رفتیم و جاتون خالی غذای مشهدی خوردیم

!آشیبه به عجب . ی مشهدی در کنار دوستان عزیزمون حسابی چسبیدی خوشمزهشله آش  

.به هتل برگشتیم بعد از صرف شام برای استراحت  

همراه ه بدر معرض خطر ما و عروسکای سی و یک گونه  بود خاطر اینکه قراره ب صبح روز چهارم

باید زودتر و  ،یمششد حضور داشته باتو نمایشگاهی که قبل از شروع همایش برگزار می ،مرضیه

این شد که ما و . رفتیمبا دوستانی که غرفه داشتن به محل برگزاری نمایشگاه و همایش می

ما آژانس در کنار . کردن میز غرفه مرضیه به محل نمایشگاه رفتیم و شروع کردیم به آماده

از  مهربون "محمد منظرنژاد"عزیز و آقای  "زاوشیملکه "ای ما بود و هم غرفهمسافرتی ایوار، 

...به چه همسایگان خوبیبه .نمایندگان این آژانس در غرفه حضور داشتند  

در نمایشگاه  .ساعت هشت شد و دوستان عزیز راهنما برای بازدید از نمایشگاه به سالن اومدند

 ثار هنری و صنایع دستی ، هنرمندان مختلف با آنهای مختلف برای معرفی ظرفیت هاشواستان

  !خداقوت به همگی. و کلی چیزای خوب و عالی حضور داشتنداستان خراسان 

مرضیه و  ،سایلمون و بقیه دوستان عروسکیمونو ،شکیدلبر باشم و چیتبال کو چیتبال که من

  مزین  ،ایران های به مرزکه در سفر محمدرضا و سمیرای عزیز "زیست توپ"شرت همینطور تی

دوستان . هم منتظر دیدار دوستانمون بودیم کنار د درشده بونانشون به اسم و امضای میزبا

کلی عکس گرفتیم  کلی صحبت کردیم و .دیدنمون اومدند به عزیزمون به ما خیلی لطف داشتند و

.مازهمگی سپاسگزاری .هم با  

 



 

...ما  

 

 

 در ،و خاله نخودیکاشونی کنار عمو سهرابی مهربون  یک گونه در ما و مرضیه و سی و

  نمایشگاه 

 



 

 

مایش میرسوندن تا د و همه خودشونو باید به سالن هه اتمام رسیب 3:45راس ساعت نمایشگاه 

این ساعت  .مراسم روز جهانی راهنمایان شروع بشههای گذشته مثل سال 3:59راس ساعت 

 ،فردکتر سلطانیجناب آقای  ضمن بهمون اطالع دادند که در .دیگه برندی شده برای این روز عزیز

ما  .صنایع دستی و گردشگری در این مراسم حضور دارند ،فزهنگیسازمان میراث  ریاست محترم

طبق  دارااما همه غرفه .کردیمهمه چیزو جمع میخیلی سریع که تو سالن نمایشگاه بودیم باید 

 بیانو وسایلشونوبعد  خواسته کادر اجرایی قرار شد که خودشونو به سالن همایش برسونن و

و بقیه وسایل مواظب  و چیتبال کوشکی خواست که تو غرفه بمونیم و من از  مرضیه هم .نببر

 .کردیمهمین طور متعجب نگاش می ما .بچه ها باشیم و خودش با ملکه عزیز دوان دوان رفت

. ؟ اما نشنید و رفت...بدجنس کجااااااا :چیتبال کوشکی حتی بلند گفت  

به دوستانی که اومدن  ها، کمی استراحت کردیم و راجعبچه سکوت و ما موندیموخالصه 

 نزدم که چیتبال کوشکی یه وقتی ن غرم. رفت خب حوصلمون سر اما .دیدنمون گپ زدیم

که یهو صدای  منهنگ آبی مشغول صحبت بودبا فک و خالصه مدتی گذشت و  ...کنهنسرزنشم 

گوریل سر قرمز که باالتر . کردیکی از دوستان مشهدی صحبت می مرضیه رو شنیدم که داشت با

اومد و کلی مرضیه  ...هبعد دیدیم که بله خانم اومد .اومدته بود بلند گفت بروبچ مرضیه نشس

البته خب حاال که . و باخودش بردمون به سالن همایش هازمون عذرخواست که تنهامون گذاشت

ممنون که اومدی  .هم از اول ببره بینم که وسایلش زیاد بود و نمیتونست ماروکنم میفکر می

(-: دنبالمون مرضیه  

 

ی سالن همایش تان خوب کادر اجرایی جشن در گوشهما و دوس  

 



 

سرود ای ایران را نجوا کردیم  همه به احترام ایستادیم و  

 

 

 ما و راهنمایان خوب قمی 

 



 

 ما و راهنمایان خوب مازنی 

 

 باز هم ما و راهنمایان عزیز مازنی 



 

راهنمای کرمونیمون خوب اینم ما و دوستان   

 

(-: حل کردمکلی با یوزای روی لباسشون  من. راهنمایان عزیز یزدیما و   



 

 

مرضیه و راهنمایان خوش ذوق گیلکی  ما و ...به به چقد رنگ  

 

 

 

 برای تقدیر از عزیزان ایستادیم

 



 

نجمعی کادر اجرایی جشن هشتم روی سعکس دسته    

( -:البالی گال  ،البته ما هم هستیما  

 

 

از پیشکسوتان راهنمایان گردشگری  بزرگوار، "ساسان"ما و آقای   

 



 

دوست داشتنی  "مهسا مطهر"ما و خانم   

 

 

با لباسای محلی خوشگلشون "فروغ نوذری"و  "ژاله کاظم زاده" :خوزستانی ا و دو عزیزبه مبه  

 



 ،و صاحب سبک مقامی تار دودیدار با استاد چیره دست  بزرگی که نصیب ما شدبسیار افتخار 

استاد آثار  .سیقی خراسانی هستنددر مو ایشون استاد مسلم .محمد پرست بوداستاد عثمان 

، مقام نوایی از اشعار طبیب اصفهانی است که هااونترین مطرحکه از  نح زیادی داررمعروف و مط

های این دیار، اجراهای اوشی و سرحدی گرفته تا دیگر مقاماستاد با پنجه سحرآمیزش از چ

استاد عثمان همچنین بازی در چند فیلم رو تو کارنامه  .اندحدت آفریدهعین و گوناگونی رو در

های خیرخواهانه در دارند و نکته جالب دیگه هم اینه که ایشون فعالیت هاشونفعالیت درخشان

.ایستیمبالیم و به افتخارشون میبه وجودشون می .میدنانجام هم  مدرسه سازی زمینه  

 

 

  واربزرگ "پرستمحمدعثمان "ضیه و استاد ما و مر



 

، "محمد کاظم حالجی ثانی"ما و دوست خوب مازنیمون   

پژوهشگر گردشگری روستایی و خوراک راهنما و  

 

 

 



 

(-:یه عکس مردونه  ،مهربون "مجتبی باغبانی"چیتبال کوشکی و   

  ،کشهتو جشن راهنمایان کلی زحمت میهرسال  ،مثل خیلی از عزیزان مجتبی 

!خداقوت بهش  

 

شعریست که دوستان گیلکی زبان برای خانم روبی روی عزیز با گویش زیباشون در  این متن

 انتهای مراسم خوندند

(ی روی هم خیلی خوششون اومدخانم روب !باریکال به خالقیتشون)  



 

  !آرش خندون که حسابی مخلصشونیم بله اینم ما و عمو

 

توسط کادر اجرایی راهنمایی  برنامه در سالن همایش به اتمام رسید و همه برای صرف ناهار

خب . هم در کنار دوستان خوبمون در مشهد نوش جان کردیم ایی دیگهناهار خوشمزه .شدند

ریزی انجام رسیده بود و هر گروهی با برنامه جشن راهنمایان به اتمام .دیگه وقت خداحافظی بود

 رفتیم تا روزمازندران میما هم باید به همراه مرضیه به  .شدشده از قبل عازم استان خودش می

خالصه با دوستان  .برای شرکت در نمایشگاه محیط زیست به تهران برگردیم ،به اتفاق او یکشنبه

همیشه لحظه . ها که بهمون خیلی لطف داشتند، خداحافظی کردیمعزیز سایر استان

ستان وقتی که داشتیم از دو. اونم با کسانی که کلی خاطره برامون ساختن .خداحافظی سخته

من . بعد سرشو انداخت پایین. شدیم چیتبال کوشکی بهم گفت چه خوب که تو هستیجدا می

خواست بهش بگم دلم می درخشیدکه نگاهم هنوز جا مونده بود روی چشماش که داشت می

کنم های زندگی حس میخواستم بگم که با وجود همه تلخی .که منم خوشحالم که تو هستی

االن زوده که این  ،گفتدونم عقلم بهم مینمی. اما هیچی نگفتم .که هستیدلم قرصه وقتی

اصال شاید . کنمو دارم اشتباه می، عادت باشه شاید این حس .بروزش بدم شته باشموحسو دا

  .شاید هیچ اتفاق خوبی با باهم بودن ما نیفته. ها بهم چیره بشنبا وجود اون هم تلخی

منفی باید  این افکار .کنم تا سبک شم اما نمیشدخواست زار زار گریه دلم می !من بری ااااااااوااا

رف شد باهاش حمرضیه هم مشغول صحبت با دوستان بود و نمی. داشتندست از سرم ور می

ها سوار بعد از خداحافظی .و به خودم مسلط باشمسعیمو کردم که خودمو آروم کنم .بزنم

کردم وقتی به جاده نگاه می .کردمتو کل مسیر فکر می. اتوبوس شدیم و راهی دیار مازندران

مرضیه انگار حس کرده بود که  .امیدهای دلمو روشن میکردنو نزدیک انگار  ی دورهاچشمک چراغ

 باهاموقتی که  .انگار اصال هیچ مشکلی نداشتم .منو گرفت تو دستاش .یه چیزیم هستمن 



به چیتبال کوشکی  .انگار دلم قرص بود که ما تنها نیستیم و اتفاقات خوبی تو راهه زدحرف می

که تو و وجود اون همه لطف دوستامون  این فکر کردنا .مشغول فکر کردن بود ، اون همنگاه کردم

یعنی کارهایی هست برای انجام دادن و  ،مید هستیعنی ا ،هم بهمون ثابت شده بود این سفر

 .ها و پیش بریمببندیم رو سختی باید چشمامونویعنی . باید پیش بریم به سمت کامرواییهم  ما

  ... همینه ...آره اینه  .اتفاقات خوبی چشم انتظار ما هستند قطعایعنی 

درضمن دوست جدیدی هم پیدا کردیم به . کنار دوستان مازنی برامون بسیار دلچسب بود بودن در

با سروش عزیز کلی در مورد حیات وحش . هاهل استان گلستان کهعزیز  "سروش خراسانی"نام 

ها رو براش بهترین .گرگان رسیدیم سروش از ما جدا شدوقتی به  .و محیط زیست صحبت کردیم

.به مازندران رسیدیم شنبه ظهر روزهم ما  .آرزو داریم  

و  تمامی دوستان کادر اجرایی از ،استان خراسان رضویراهنمایان گردشگری از انجمن صنفی 

ه باز همه دست اندرکاران . کنیمتشکر می ،گرامی "فروزانفر"جشن هشتم جناب آقای دبیر 

-ند سپاسگزاری میو تمام محبتی که داشت بی نظیر های متنوعو برنامه خاطر مهمون نوازی

سپاس و از تمام دوستان خوبمون که بهمون کلی لطف کردند تو این سفر هم سپاسگزاریم  .کنیم

. تون داریمتدوس .رو میخونین و همراهمون هستین از شما که ما  

های شاد برای کشورمون ایران دنبه امید باهم بو  

 چیتبال دلبر و کوشکی         

 

 


