
  

  
  

  

  در شيراز 2017استقبال از سفيران كنوانسيون 
  

  كازرون –سفرنامه شيراز 

  1394آبان ماه  24تا  20
  

   



هاي فراواني رسانيري كنوانسيون راهنمايان گردشگري جهان در تهران فعاليتهاي فرهنگي و اطالعادر جريان هستين كه در راستاي برگز
. بود بچه هاي راهنما از استانهاي مختلف از نوشهر تا بوشهرركابزني  برنامه كنوانسيون هم صورت گرفته؛ يكي از اقدامات كميته ورزش

در قالب يه برنامه دوازده روزه از ساحل درياي شمال تا خليج هميشه فارس رو با دوچرخه طي كردن و در هر شهر سفيران كنوانسيون 
  چيتبالهاي ورزشكار هم براي استقبال از دوچرخه سواران به شيراز رفتند. . توقفي داشتند براي رسوندن پيام كنوانسيون به هموطنهامون

ز اونجايي كه سال گذشته كوشكي براي سفر هيماليا و همراهي با تيم كوهنوردي رفته بود شيراز و خيلي بهش خوش گذشته بود (گزارش ا
لبر هم دوست داشت اين سفر رو تجربه كنه و خب صدالبته يه سفر هيماليا رو هم ميتونين در پوشه چيتبالها درهمين وبسايت بخونين)؛ د

زحمت كشيده بودند و مقدمات و تجهيزات رو خيلي بود كه براي سفر كوشكي  شيرازي بخشي از برنامه هاي اين سفر هم ديدار دوستان
  .فراهم كرده بودن

ومد. استقبال از دوچرخه انش باشيم و فرصتي پيش نميومميكرد چندروزي مه موندعوتنازنين ي  "توانانادره "مدتها بود از طرف ديگه 
براي اين سفر شوق و ذوق داشتند بعد از حضور در هشتمين جشن راهنمايان كه سال گذشته . چيتبالها سواران در شيراز بهانه خوبي بود
اييست ميتونست مقصد خوبي دومين سفر دونفره شون محسوب ميشد و خب شيراز كه شهر عشق و زيبدر مشهد برگزار شد اين سفر 

  و انگيزه مضاعف.سالت چيتبالها بوده ر ن ورزشي هم كه هميشهابراي دومين سفر باشه. و همراهي با كارو

چيتبالها هم با شنيدن اين ايده و ديدن تصوير صورت بگيره هواپيمايي معراج  قصد داشتيم اين سفر باگاييني عزيز  محمدبنا به پيشنهاد 
هماهنگيهاي  نتونستيم متاسفانه وقت كم بود و  جلد نشريه داخلي هواپيمايي معراج عالقمند بودن اين پرواز جور بشه وليهواپيما روي 

  )در جريان هستين كه هواپيمايي معراج تصوير يوز رو نقش زده بر يكي از هواپيما هاش( الزم رو انجام بديم.

  
كيش اير به سمت شيراز پرواز كرديم. تاحاال كارت پرواز اين شكلي قيقه شب با هواپيمايي آبان با پرواز ساعت نه و پانزده د  20چهارشنبه 

ل نديده بوديم. نه اسم مسافر رو داشت نه شماره پرواز و نام مقصد! زمان عبور از گيت هم هيچ تابلو يا راهنمايي نبود فقط متصدي ها كنتر
واب نميدادن بليط مسافرها رو براي كدوم پرواز چك ميكنن! البد خودشون بليط ايستاده بودن و تگ بليط رو جدا ميكردن حتي ج

  ميدونستن چكار ميكنن ديگه!

 



 

هيجان انگيز بود چون تا لحظه اي كه سوار هواپيما شديم همه مسافرها از هم ميپرسيدن اين پرواز شيرازه ديگه؟ كيش عجيب و خيلي 
  ايره ديگه؟ 

ديگه شروع شد. تو يه ساعت و ده دقيقه اي كه پروازمون طول كشيد نميتونستيم نفس بكشيم از بس و به اين ترتيب يه سفر شيرين 
فاصله صندليها كم بود. به همين خاطر هيچ فعاليت خاصي نكرديم حتي امكانش نبود متمركز فكر كنيم. فقط دلمون پر شوق ديدار نادره 

  .وار مونو همراهي با دوستان دوچرخه س و خانواده مهربونش بود

شيم كه بخبر باكرديم از برنامه هاي بچه هاي شيراز براي استقبال و همراهي كاروان دوچرخه سوارها  يقبل از رسيدن به شيراز خيلي سع
اين بود كه به محض رسيدن به نتونستيم از برگزاركننده برنامه اطالعاتي كسب كنيم. در شيراز متاسفانه عليرغم پيگيريهاي دوستانمون 

زنگنه كه براي عكاسي و مستندسازي برنامه دوچرخه سواري از نوشهر تا بوشهر خيلي زحمت خانم پوري دوستجون مهربونمون از به شير
  كشيد زنگ زديم قرارشد صبح زود باهم هماهنگ بشيم.

شون تخت جمشيد منتظرد صحبت كرديم و برنامه ريزي كرديم. قرارش با پوري و عمو پرويزخيلي زود آماده بودن، صبح دلبر و كوشكي 
  باشيم. 

  

  



  
اگه زير البته نشسته بودن پشت شيشه. هرچي ميگفتم داريم ميريم تو جاده ميافتين گم ميشين  بعدشرفته بودن برچسبها رو ببينن 

  با دلبر وارد مذاكره شدم و نتيجه بخش بود!!  ! سر نترسي دارن اين يوزها!گوششون بدهكار نبود ! اصالماشينها نرين

  
  ورودي تخت جمشيدنيم ساعتي توو راه بوديم تا رسيديم به 



  
  خوش و بشي با شتر عزيز

  

  
  نادره توانا و چيتبالها در ورودي سايت جهاني تخت جمشيد 

  



  
چيتبالها فروشگاه هاي سوغات رو در محوطه تخت جمشيد بررسي كردن. كتابها خوب بود يادبودهاي تخت جمشيد و ايران به زحمت 

  متوسط ... كاش اوضاع بهتر بشه 

 

  !!ميفروشنخب اينم نكته جالب توجه ايه كه توو فروشگاه هاي سوغات تخت جمشيد برج ايفل 



يه هداشتن نيازي به ت ايكوموساز اونجاييكه كارت  كوشكي و دلبر از سايت جهاني تخت جمشيد بازديد كردنتا دوستان از پاسارگاد برسن 
يا شغل مرتبط با  تكساني كه تحصيالاداره ميشه.  يونسكوبليط هم نبود. ايكوموس شوراي جهاني بناها و محوطه هاي تاريخيه كه زيرنظر 

ها، سايتها و كنفرانسهاي بشن و با اين كارت از تخفيف وروديه موزهايكوموس د ميتونن عضو ي تاريخي دارنو محوطه ها گردشگري و بناها
  تحت حمايت يونسكو بهره مند بشن.

  
  

وضعيت مرمت سنگ در يه سايت جهاني مثل تخت جمشيد بايد بهتر از ايني كه هست باشه. پرسنل پايگاه و راهنماهاي مجموعه خيلي 
  .نظم و سازمان يافته تر انجام بشهم ،اعتبار و انجام پروژه هاي اكتشاف و مرمت علمي زحمت ميكشن فقط كاش تخصيص

  
دقيقه ديگه به ورودي تخت جمشيد مي رسن سريع پنج تا  بهمون اطالع داد كهعمو پرويز شمالي كاخ آپادانا بوديم كه  نروو پلكا

   ...ديديم كه ركابزنهاي پرتوان و پرنشاطمون دارن ميانبرگشتيم پايين و رفتيم ميدونگاه جلوي ورودي سايت و از دور 
  



  
  استقبال از بچه هاي دوچرخه سوار

  

  
   يعضو تيم ركابزن انبانويكي از چيتبالها در دستان مينا رستگاري. 



  
همراه با سرپرست هيات دوچرخه سواري شيراز و ورودي مجموعه تخت جمشيد  –دلبر و كوشكي در دستان بچه هاي دوچرخه سوار 

  راهنمايان سايت تخت جمشيد 

  
برنامه با گردشگران خارجي درخصوص كنوانسيون و هدف سرپرست تيم دوچرخه سواران پرويز شجاعي پارسا  - تخت جمشيدورودي 

  صحبت ميكنه ركابزني



. نهار هم مهمان آقاي براي بازديد رفتندپايگاه تخت جمشيد) و ورزشكار دلسوز (از پرسنل تيم كنوانسيون همراه آقاي افشين دهقان 
  دهقان و همسرشون بودند. 

آماده مي كرد. اين بود كه  جون نادرهاز شما چه پنهون فرداشب تولد دعوت بوديم كيك رو هم بايد يم خونه و نهار خورديم؛ برگشتماهم 
  كمك كردنهم  به نادره چندطبقه و مفصل رو ديدن و  دلبر و كوشكي از نزديك مراحل آماده شدن يه كيك

  
  پخت كيك تولد

و قصد داشتن در  براي استراحت رفته بودنفهميديم پنج برسن شيراز.  ساعت بچه هاي دوچرخه سوار كه قرار بودتماس گرفتيم با  عصر
  توو شيراز دوري زديم و بعدش حافظيه و بعد شام! همراه دلبر و كوشكي . ما هم رفتيم ند تا براي فردا پرانرژي باشنونبم محل اقامتشون

  
  يهحافظشب رفتيم  9ساعت  حدود



  
  همچين فالفلي تاحاال نخورده بوديم

يادتون هست كوشكي كه ميخواست بره شيراز براش چادر و باتوم و لوازم كوهنوردي درست كردن؟ بعد از جشن فالفل خوري رفتيم كه 
با تنقالت شيرازي از  ي خالق و هنرمندتيم طراح و توليد كننده وسايلش ديداري تازه كنه و دلبر هم باهاشون آشنا بشه. بچه هاكوشكي با 

  سال گذشته رو مرور كردنشيرين و خاطرات چيتبالها پذيرايي كردن 

  
  نتي شيراز (كيالك، مسقطي كازرون و قصب كه يه نوع خرما ست)تنقالت س



تا اين موقع باز  ها آش فروشي كوشكي و دلبر باورشون نميشدنادره شيراز گردي كرديم و گرامي ساعت يك بعد از نيمه شب با پدر و مادر 
  منحصر به خودشون دارن كه براي صبحانه ميخورن.  يهستن! شيرازي ها آش هاي

  
تهيه غذا، خوراك پزي و .... ولي آشپزخانه،  كترينگ، ديديم نوشتن . خيلي جاها"پزندگي"اون باال نوشته  :جالب بود ونبرامكه نكته اي    زير ديگ آش هست!  بينين واسه خروج گرما و بخار عكس سمت چپ مي پايينكه  ييدريچه هاضمنا م... يتا حاال نديده بود "پزندگي"

وابط آدمها واقعا پر از پيچيدگيهاي عجيبيه. اين كوشكي و دلبر تا صبح پچ پچ ميكردن و درمورد اتفاقات روز تحليلهاشون رو ميگفتن. ر
  ي همراه خودش داشت. بسفر درسهاي جال

  كوچه باغهاي شيراز رو ببينيم و پاييز زيبا رو . بيدار شديم كه بريم صبح زود طبق برنامه ريزي قبلي 

  
  (سمت چپ) شيرازيكنار صبحانه آش هم خورديم. آش كازروني (سمت راست) و آش 



  
 با برگزاري مراسم ازدواجشون در روز مليچيتبالها يادشون نرفته بود كه سال گذشته يه زوج شيرازي عالقمند به حفاظت از محيط زيست 

انه انجام دادن. كوشكي كه از نزديك با خاطره توانا و مسيح معنويان آشنايي داشت؛ دلبر هم دوست داشت خالق حركتييوزپلنگ آسيايي 
 رو مديريت ميكنن رفتگران طبيعت فارس گروه كهاز نزديك دوستاي عزيزش رو ببينه. اين زوج پرانرژي دوستدار طبيعت و حيات وحش 

                                    ه باغهاي شيراز كوچ لنشين و هزار رنگ دراون روز بنا داشتن ما رو ببرن به ديدار پاييز د

   
  پاييز زيبا و باغهاي شيراز



 

  درختهاش رو قطع ميكردن!داشتن باغي كه مخصوصا هيچي از چشم چيتبالها مخفي نمي مونه. 

  
  يه باغ ديگه كه خرمالوهاش رو جمع كردن بودن و ميبردن بازار

ه مگه دگريمنرو دعوت كرد بريم داخل و ازمون با خرمالوهاي شيرين پذيرايي كرد. از قديم گفتن هيچ مسافري از شيراز برصاحب باغ ما 
  ، راست گفتنن نوازي گرم شيرازي ها شده باشهاينكه غرق محبت و مهما

  
  بنشين بر لب جوي و گذرعمر ببينو خب 



 و باخبر شديم كه همراه تيم دوچرخه سوارها حافظيه هستن. سريع خودمون رو رسونديم و  صحبت كرديمعزيز با پوري زنگنه نزديك ظهر 
  ديداري تازه كرديمبا ركابزنان  و كنار آرامگاه حافظ

  
  بچه هاي دوچرخه سوار چيتبالها و -حافظيه 

  
  چيتبالها و بچه هاي دوچرخه سوار و گردشگران خارجي -حافظيه



  
  دوچرخه سواران و گردشگران خارجي بهمراهچيتبالها  - حافظيه

  آرامگاه سعدي رفتيم  ديداربعد از حافظيه سريع با بچه ها براي 

  
  چيتبالها رو ميتونين ببينين؟ –آرامگاه سعدي سفيران كنوانسيون در 



  
  از نماي نزديكتر عكس  همين

براي نهار كلم پلو شيرازي خورديم! كوشكي كه خيلي دلبر گفت پيش بچه هاي دوچرخه سوار مي مونه و ما با كوشكي برگشتيم خونه و 
  بينينخيلي راضي بود. خرما و انواع ترشي رو هميشه روي سفره شيرازي ها مي

  
از شيراز رفتن به سمت كازرون. قرار بود شب برسن و استراحت كنن تا فردا صبح زود  ،بچه هاي دوچرخه سوار يه روز زودتر از برنامه

  كردن رو شاداب و سرحال پيش ببرن ستان كازروني برنامه ريزيبرنامه هايي كه دو

  



  ؛تولد و خب كلي ورجه وورجه كردجشن شب كوشكي رفت 

  
نگران دلبر بود كه همراه بچه هاي دوچرخه سوار راهي كازرون دلهم كيك تولد تا ميز شام به همه جا سرك كشيد. يكمي كادوها و از 

  ! عكس سمت راست رو ببينين"يتكاتلِ"ما رو سركار گذاشتن يا واقعا به كتلت ميگن  ي طناز!شيرازي هاشده بود. آخرش نفهميديم اين 

حدود نه و نيم بود كه با عموپرويز صحبت كرديم و مطمئن  .پيگير مسافرهاي كازرون بوديملحظه به لحظه دورادور رفته بوديم تولد اما 
  شدن. خيالمون راحت شد. شديم رسيدن كازرون و با استقبال گرمي روبرو 

كوشكي بيصبرانه منتظر صبح بود، فكر كنم تا خود صبح راه رفت و از اينكه گذاشته دلبر تنها بره خودش رو سرزنش كرد. هر چي هم 
راهي ترمينال اميركبير  بهش گفتيم بچه ها همه مواظب دلبر هستن به خرجش نرفت كه نرفت... ساعت شش با سر و صدا بيدارمون كرد

  شديم كه با اتوبوس بريم كازرون. 

  
  كوشكي بليط كازرون رو گرفته و مشتاقانه منتظره كه بره به ديدار آثار دوره ساساني در بيشاپور

همراه دلبر صبح زود با شش تا اونا هم شديم  باخبر عموپرويزبعد از تماس تلفني با . بليط گرفتيماتوبوس ساعت هفت و نيم صبح  براي
  در حال برگشتن هستن و يه ساعت ديگه ميرسن به بيشاپور. باالي كوه دوچرخه رفتن غار شاپور و بعد از خوردن صبحانه 



  
پشت سر ايشون هم بقيه اعضاي تيم در حال آماده  ،تيم ركابزنان كنوانسيوناعضاي مهدي حسيني از سيد دلبر همراه آقاي  -غار شاپور

  شجاعي پارسا براي ارسال اين عكس و همه محبتهاشون)پرويز (سپاس از آقاي  شدن براي عكس يادگاري هستن
  

، اينجا زيستگاه شير ايراني بودهگذشتيم كوشكي يادآوري كرد مي كه پر پيج و خم بود. از دشت ارژن ي وكوهستانشيراز به كازرون جاده 
همين نزديكي و كه اين روزها حالش پريشانه  درياچه پريشانهمچنين  و چوگانتنگ اي معروف هو كتيبه شهر باستاني بيشاپوربرامون از 

  و كلي بغض داشت وقت اين صحبتها گفت هاست

دوره و سريع با يه تاكسي رفتيم به سمت شهر باستاني  يمگشت كوتاهي تو شهر كازرون زدهمراه كوشكي دو ساعت بعد رسيديم كازرون. 
مابقي هنوز كاوش نشده و از زير  %70ن از خاك و در معرض ديد است و ن بيرواز او %30ساساني. شهري كه بنا به گفته كارشناسان تنها 

  مده. وغبار قرنهاي گذشته بيرون ني

و بعد از پيروزي بر والرين امپراتور روم پادشاه ساساني  شاپور اولميالدي و به دستور  266سال  دربيشاپور ها اومده اونطور كه در كتيبه
است. بيشاپور است و پس از آن ويران شدهآباد و مسكوني بوده هم تا قرن هفتم هجريو مستندات تاريخي گواهي ميدن كه  ساخته شده

 داره معبد آناهيتااي از آثار ارزشمند ساساني مانند گنجينه

  

  

  

  



و شاپور نشسته بودن پاي درد دل گويا  منتظر مونديم تا دلبر و بچه ها بيانحدود دو ساعت و  تنگ چوگان رسيديمخيلي زود ما 
ب رفتن آدر استان ايالم بوده و آبگيري سد كنگير و زيرساساني  دورانمخصوصا محور گفتگوها آثار ارزشمند  ؛به درازا كشيدهصحبتهاشون 

  تان و .... تپه هاي باستاني و بسياري آثار كشف شده در فصلهاي كاوش قبلي... اينا رو اضافه كنين به وضع نامطلوب كاخ سروس

وقتي و آموخته هامون درباره بيشاپور رو با هم مرور كرديم.  رودخونه رو ديديم دوطرفنگاره هاي سنگماهم همراه كوشكي اين فاصله توو 
  دوستامون رسيدن باهم رفتيم داخل محوطه تاريخي بيشاپور.

  

  چيتبالها همراه تيم كنوانسيون در شهر باستاني بيشاپور

، ايوان موزائيك، تاالر تشريفات شاپور كه خودش از بخشهايرگ سلطنتيه بيشاپور گفته مي شود شامل اباستاني شهر  محوطه اي كه
ست كه كاوش شده و مابقي هنوز مورد مطالعه و اكتشاف هخش اندكي از شهر بتشكيل شده البته اين فقط  معبد آناهيتاو  كاخ والرين

 اه زنده بودن شهر در دوره اسالميهكه گو هدار همه هاي مسكوني و حمام و مسجد قرار نگرفته. همچنين محدوده تاريخي بيشاپور خان



  

 هايسفراولين (گزارش  همراهيشون كرده چيتبالهاكه از اولين روز تولد شجاعي پارسا ي پرتالش و مهربونچيتبالها و پرويز  -بيشاپور
  رو در پوشه چيتبال در همين سايت بخونين)دلبر  وكوشكي 

ميگفتند. اطراف  "قلعه دختر"به دست نيافتني ترين دژ در مجموعه هاي استحكاماتي اطراف شهرها اونطور كه در متون تاريخي اومده 
  شهرهاي ساساني و هخامنشي بسيار از اين قلعه ها مي بينيم. اينهم قلعه دختر بيشاپور:

 
 و روزهاي ابهت و شكوه اين شهر رو در دوره ساساني  تجسم ميكنن هبيشاپورقلعه دختر و استحكامات شهر باستاني به كوشكي و دلبر نگاه 

 



  

  

با كنار هم قراردادن سنگهاي رنگي هنرمندان ايران دوره ساساني براي اولين بار در تاريخ هنرجهان جاييكه  ه،ايوان موزاييك ديوار اونپشت 
ي منطقه ناس. آثار باقيمانده اين موزاييكه پس از كاوشهاي باستانشكردندروي ديوارها خلق ان خانواده شاهي ريز طرحهايي از گل و بانو

  شوند: ها نگهداري ميها كه در موزههايي از اين يافتهنمونههاي اروپايي منتقل شد. ها به موزهبهمراه ساير يافته

  

  ن باستان نگهداري مي شودموزاييكهاي كشف شده در بيشاپور. قاب سمت راست در موزه لور و سمت چپ در موزه ايرا



  
  تاالر تشريفات ارگ بيشاپور

  

  
  بيشاپورتاالر تشريفات ارگ  -چيتبالها و بچه هاي دوچرخه سوار 



  
هم هستند و فعاليتهاي چشمگيري براي حمايت از  چيتبالها در دستان دوستداران و حافظان محيط زيست كازرون كه دوچرخه سوار

  كازرون انجام دادنپلنگ و ساير گونه هاي جانوري 

 

   بسيار به چيتبالها عالقمند بودن زيست محيطي شهر كازرون كه -فعاالن فرهنگي -يكي از راهروهاي معبد آناهتيا



  
  چيتبالها در دستان تيم ركابزني  -ورودي معبد آناهيتا 

  

  ايرانيان صحبت  برايآب  ارزشدلبر و كوشكي درباره توو مسيري كه به سمت ستونهاي يادبود ميرفتيم؛ بعد از بازديد معبد آناهيتا 
مي كردند. از زمزمه هاشون شنيدم كه قصد دارن برنامه هايي براي كودكان و بزرگترها داشته باشند از ضرورت حفاظت از منابع آب بگن؛ 

نشستهايي با شنيدم كه قصد دارن . حتي ستات و صدمات سدسازي بگن و اينهمه مشكالت ناشي از برداشت بي رويه آب از چاههاراز خط
محوطه اجازه ميدن  چطورصادر ميشه كنگير مقامات سازمان ميراث فرهنگي داشته باشن و پيگيري كنن وقتي دستور كاوش در منطقه 

  شده به همين راحتي بره زيرآب؟ آغازتازه  كاوشهاي
  



  
  ركابزنان كنوانسيونن عضو تيم ايكي ديگه از بانوچيتبالها در دستان خانم ليلي مرزبان راهنماي گردشگري از استان يزد 

  اينهمه سرسبزي در دومين ماه پاييز؟ بهار بيشاپور در چندصدسال گذشته چقدر فرحبخش و پرنشاط بود؟دلبر ميگفت 

  
  بيشاپور در يادبودچيتبالها، سفيران كنوانسيون و ستونهاي 



به و يكبار ديگه با همراهي دلبر تماشا كرديم  وه شاپور رننقش برجسته هاي حاشيه رودخا وطه بيشاپور راهي تنگ چوگان شديم.بعد از مح
  توضيحات آقاي محمودي مدير پايگاه بيشاپور گوش داديم 

  

  
  اهورامزداچيتبالها محو تماشاي نقش برجسته تاج ستاني بهرام اول از 

  

  
ال بهرام دوم سوار بر اسب ديده مي شود در حالي كه دست بر شمشير دارد و يكي از سرداران ايراني در مقابل او قرار دارد . اعراب نيز در ح

  .آوردن هدايا ( اسب و شتر ) ديده مي شوند



  

ديده كه اسيرشده كشته شده، والرين كه نقش پيروزي شاپور اول بر امپراتورهاي رومي. در مركز نقش صحنه پيروزي شاپور بر گرديانوس 
  .باشدنقش برجسته دوره ساساني مي ناين نقش برجسته بزرگتري شوند.بزرگان ساساني و اسراي رومي ديده مي ،شود. پشت سر پادشاهمي

  

همين  كه در باستان شناسيساساني هرپادشاه تاج منحصر به خودش داشته و اين دودمانيه نكته جالب براي دلبر و كوشكي اين بود كه در 
يابي كتيبه ها و سكه ها ست. همينطور يكتاپرستي در ايران باستان و حضور اهورامزدا و ساليه روش شناسايي شاهان ساساني و نكته 

ران پيروان اديان باستاني ايكه موجب زندگيست براي  و از طرف ديگه تقدس آب براشون جالب توجه بود ي از فره ايزدياعتبار يافتن شاه
  زمين براشون تحسين برانگيز بود.

احترام به  چقدر ما امروز به نگاه پاكيزه خواه و محترم دار كه نزد ايرانيان باستان رايج بوده نياز داريم. احترام به حيات،كوشكي ميگفت: 
  طبيعت، احترام به هرآنچه زيربناي زندگيست

  
  نقش برجسته هاي ساسانيروبروي  -تنگ چوگان

  رويز شجاعي پارسا درباره كنوانسيون و برنامه تيم ركابزني براي گردشگران اتريشي توضيح مي دهدپ



استان فارس كه از روستاهاي زيبا و هدف گردشگري  "دوان"كوشكي به همراه عمو پرويز و بچه هاي دوچرخه سوار براي ديدن روستاي 
مهمون كازروني هاي خونگرم و مهربون  "آش كارده"هست رفت. قرار بود شب هم براي ديدن مراسم پختن يه آش سنتي كه بهش ميگن

  وشهر بشن.باشن. فردا صبح زود هم راهي ب

براي ديدن نتيجه طرحي كه سالها پيش سازمان عمران و بهسازي براي مرمت شهري اجرا بهمراه دلبر برگشتيم شيراز. فردا صبح  هم ما
كه  "مسجد مشير"از اقبال خوش در  و محله ارامنه هم گفته مي شده. هكرده رفتيم به محله سنگ سياه كه يكي از محالت قديمي شيراز

  و تونستيم صحن و ايوانهاي اين مسجد زيبا رو ببينيم در شيراز گفته ميشه باز بود زيباترين مسجد دوره قاجاريه 

  
  مسجد مشيرايوان اصلي 

  
  

  
ه ثروتهاي ملي ما از مرمت غلط متحمل ميشن! استفاده از سيمان در بناهاي تاريخي كازاره سنگي و كاشيهاي زيباي مسجد مشير و دردي 

  خودش زخم مهلكيه ؛كه نيست هيچمرهم 



  
  دختران از آثار دوره زنديه در محله سنگ سياهامامزاده بي بي 

چه روز خوبي برامون شروع رفتيم سري بزنيم و هم سراي مشير رو دوست دارم. حال و هواي زنده و رنگي رنگي داره. اين بار و اما بازار وكيل... 
واقع طرح رو روي  در. كارهاي بينظيري دارن از نقاشي روي شيشه. آشنا شديم(و برند رنگينه) با آقاي شاهد نطاق و همسرهنرمندشون  شد!! 

و در اثر گرماي كوره دو قطعه شيشه در هم  ؛شيشه ميكشند شيشه دوم را روي آن ميگذارند و مجموعه رو داخل كوره مي برند براي پخت
  آميخته ميشوند.

  
و يادآوري اينكه هميشه  هاي خوش سفرهه در واقع سهيم كردن اونها در لحظههميشه شيرين و پرهيجانبراي عزيزها وغات گرفتن س

شيرازي ها آويزهاي ظريفي درست ميكنن از مهره هاي رنگي و تكه هاي . دلبر هم يه چيزهايي گرفتروي همين اصل . يادشون هستيم
اين آويز رو با سنجاق قفلي به لباس وصل ميكنند و عقيده دارن جلو انرژي هاي منفي يا به اصطالح چشم خوردن رو  كوچك سنگ نمك.

   دوتا آويز نمكي گرفتيم هم ميگيره. از يه پيرمرده نازنين تو بازار وكيل 



  
  سوغاتي هاي شيراز( قاب نقاشي روي شيشه و آويزيهاي مهره و نمك)

  
اينكه بافت قديم شيراز رو بيشتر حس كنيم از محله دروازه كازرون پياده برگشتيم تا فخرآباد و بستني فروشي  توو راه برگشتن واسه

  پالود بستني فخرآباد رو امتحان كنين ما حتماش؛ اينبار كه رفتين شيراز حتقديمي



ي كه براش شناسنامه صادر كرده اما فرصت نشد. و قرار بود دلبر براي ديدن چندتا ديگه از دوستان بره. مخصوصا براي تشكر از آقاي دكتر
باغ ارم و مسجد نصيرالملك.... از بس اين چند روز خوش گذشته بود يواشكي بهم گفت يه بار ديگه ما رو بيار شيراز. هم پاسارگاد بريم هم 

پس حاال حاالها صبور بايد بهار ببيني آخري رو حتما البته دلش نارنجستان قوام و باغ عفيف آباد هم ميخواست كه بهش گفتم اين دوتا رو 
    (;باش 

با قشم اير برگشتيم تهران. برعكس پرواز رفت اين دفعه اوضاع خيلي خوب بود. ولي نه من حرف ميزدم نه دلبر. من غرق روياي شيرين و 
كوشكي بود كه همراه بچه هاي دوچرخه سوار رفته  خاطرات خوش اين سفر فوق العاده عالي بودم و دلبر هم عالوه بر همين موارد تو فكر

  بود تا بوشهر....

سمينار ورزش و  براي شركت در كهسه شنبه د روزي موند و عاقبت كوشكي پيش چندتا از دوستان چن ، جناببعد از برگشت از بوشهر
از فعاليتهاي دانيال توحيدي و  سمينار وتو !وزكه بياد پيشم و فردا برگرده خونه شون توو انجمن ي !!اومده بود افتخار دادمحيط زيست 

هاي در اطالع رساني در مورد فك خزري، مرجانها و ماهي ها و حفاظت از تنوع زيستي زير آب و گونه خصوص فرهنگسازي ودر كوشا داب 
به هيجان اومده بود از دور هي صدام ميكرد كه بيا منو ببر با اين بچه هاي بينظير صحبت كنم. آخر سمينار با هم  معرض خطر خيلي

بهشون افتخار ميكنيم و دوست داريم باهاشون همكاري  تشكر كرديم گفتيم ها و زحمات فوق العاده اي اين دو تا پسر گلرفتيم و از تالش
  كنيم 

  
    هقابل ستايشهاشون براي ميهن تالشگرفتيم با سه فرزند خلف ايران كه  هم رييه عكس يادگادر انتها 

  كوشا داب، دانيال توحيدي و آرش نورآقايي)از راست (
  

  كوشكي بعد از ده روز از سفر برگشت و رفت پيش دلبر خاطرات اين روزها رو براش تعريف كنه. و باالخره 

 تا سفري ديگر خوب و خوش باشين 


