ما دو نفر در قاب یک سفر

جشن هشتم راهنمایان گردشگری – مشهد

پوستر جشن

سفر ما در روز دوشنبه  39/11/62آغاز شد .وقتی میگم ما و این سفر ،ته دلم میلرزه ،ضربان
قلبم تند و تندتر می شه ،نه فکر نکنید تو این سفر کلی دویدما نه ،با وجود سفرهای خوبی که تا
بهحال داشتم این سفر برام یه سفر متفاوت بود .چون قرار بود همراهی داشته باشم که مطمئناً
شما خوب میشناسینش .بعد از دوری و فراق بسیار ،بعد از کلی سفر و خبر و داستان و کمپین
و  ...من و جناب "چیتبال کوشکی" همسفر شدیم .ما که مدتیه کارت راهنمایان گردشگری
خودمون رو به همت دوستان عزیزمون گرفتیم حاال میرفتیم تا در هشتمین جشن و گردهمایی
راهنمایان گردشگری در شهر مشهد شرکت کنیم .البته ناگفته نمونه که من زودتر از کوشکی
این موضوع رو فهمیدم .زمانی که "محمد گائینی" عزیز در دفتر انجمن یوز با "مرضیه نقیبی"
تلفنی صحبت میکرد ،نه نه ،فکر نکنید من گوش وایستادما ،نه خیلی اتفاقی شنیدم ،از اون
موقع تو پوست خودم نمیگنجیدم .خالصه حسابی دست و پامو گم کرده بودم اما نمیخواستم
چیتبال کوشکی بفهمه که من چیزی میدونم .به همین خاطر خودمو جمع و جور کردم.
به نظرم این سفر میتونست راهی باشه تا ما بیشتر با هم آشنا شیم .شاید چیتبال کوشکی
هم مثل من فکر میکرد چون وقتی محمد عزیز اومد سراغمون و خبر رو به کوشکی داد اون
خیلی این پا و اون پا میکرد ،هی از چادرش میومد بیرون و صدام میکرد ،تا من میومدم ببینم
چی میگه ،یه نگاه عمیق بهم مینداخت و با لبخند مرموزی میگفت هیچی حاال بعد صحبت می-
کنیم.
خالصه وسایلمونو جمع کردیم و با هماهنگی مرضیه سپرده شدیم به دست "محمدرضا افشاری"
و سمیرا فالح عزیز ،زوج راهنمای تهرانی که از دوستان خیلی خوبمون هستند و قرار شد به
همراه اونها با قطار به مشهد بریم.
اووووه که چقدر دوست و همکار راهنما تو ایستگاه راهآهن ب ا کلی انرژی با هم دیدار تازه می-
کردند .دلم میخواست بپرم میون اون همه انرژی ،اما خب چون چیتبال کوشکی همسفرم بود
باید خیلی باوقار رفتار میکردم و این خیلی سخت بود .البته من هم این مدلیم دیگه ،نمیتونم
جلوش نقش بازی کنم .خالصه احساسات و هیجاناتم رو ذخیره نگه داشتم تا جای دیگه ازش
استفاده کنم.
قطار در حرکت بود و ما درگیر این موضوع بودیم که بابا این راهنمایان گردشگری اصال ً نمیدونن
خواب چیهها؟!!
جلسات و دورهمیهای مختلف تو کوپههای قطار با کلی انرژی ...
البته اینم بگم که مزاحمتی برای بقیه مسافرا نداشتند و در نهایت حاال اگه یادشون میومد کمی
هم استراحت میکردند.

اوه یادم رفت بگم که سمیرا و محمدرضای عزیز دوستای سی و یک گونهی عروسکیمون رو هم
با خودشون آورده بودند .من و چیتبال کوشکی بهطور جداگونه با دوستامون دیدار کرده بودیم؛ من
در سفر کرمان همراه مرضیه ،و چیتبال کوشکی در قسمتی از سفر به دور مرز ایران به همراه
محمدرضا و سمیرا در سفرشون با شعار "ایران ،مرز مهمان نوازی".
خالصه ما هم دیداری تازه کردیم و کلی حرف واسه گفتن داشتیم ،برای اونها سوال بود که
چطور من و چیتبال کوشکی با هم به این سفر اومدیم .خالصه از تیکههای دوستان بینصیب
نموندیم .البته نمیتونم ابراز عالقه چیتبال کوشکی رو نادیده بگیرم ،اما وقتی نمیدونم ته این
داستان سفیده یا سیاهه یا خاکستری ،ترجیح میدم این شوخیها و تیکه اندازیهای دوستان رو
نشنیده بگیرم و با لبخندهام ذهن درگیر و مشوشم رو مخفی کنم.
راهنمایان اهل تهران ،قم ،مرکزی ،کردستان ،زنجان ،کاشان و اصفهان ،شیراز ،کرمان و گروه
خوشهسار بومگردی با قطار در ساعتای مختلف و مابقی راهنمایان طبق قرار با اتوبوس از استان-
های خودشون به مشهد رسیدند.
ماه هم ساعت سه صبح رسیدیم و در هتل بزرگ طرقبه مشهد مستقر شدیم.
برنامه روز اول بازدید از حرم مطهر امام رضا (ع) در شهر مشهد و حضور در کارگاههای آموزشی
بود ،من و چیتبال کوشکی و بقیه دوستای عروسکیمون موندیم هتل ،استراحت کردیم و کلی
بازی.
روز دوم فرارسید و قرار شد ما به همراه مرضیه در برنامهها شرکت کنیم .سرشار از اشتیاق
بودیم .کارت راهنمایی مومو وصل کردیم و در میان جمعیت قرار گرفتیم .اولین برنامه بازدید از
مقبره حکیم بزرگ ابوالقاسم فردوسی بود .سوار اتوبوسها شدیم تا به سمت این دیدار ارزشمند
بریم .من و چیتبال کوشکی حس فوقالعادهای داشتیم .مطمئنم اونم مثل من داشت فکر می-
کرد که به حکیم بزرگ چیا بگه؟؟
تو خیالبافیهای خودم بودم که یهو متوجه شدیم خانم “روبی روی” عضو هیات مدیره فدراسیون
جهانی راهنمایان گردشگری ،همراه خانم "مهسا مطهر" عزیز ،دبیر کانون انجمنهای صنفی
راهنمایان گردشگری کشور ،به اتوبوس ما اومدند.خانم روبی روی بعد از انتخاب شدن ایران در
کنوانسیون پراگ به عنوان میزبان دو سال بعد برای برگزاری کنوانسیون جهانی راهنمایان
گردشگری ،به عنوان مهمان ویژه در جشن روز جهانی راهنمایان گردشگری ایران شرکت کردند.
الزمه همینجا یه "خسته نباشید" بگم به همه عزیزانی که برای انتخابی میزبانی ایران تالش
کردند.
خالصه خانم "روبی روی" قراربود تا به همه اتوبوسها سر بزنن که همه راهنمایان بتونن
باهاشون در ارتباط باشن .البته اینم بگم که ما به همراه مرضیه در اتوبوسی بودیم که مشترکا
راهنمایان مازندران و تهران در اون بودند .البته این اولش عجیب بود که نیمی از راهنمایان
مازندران و تهران تو اتوبوسای دیگه بودند ،اما بعد فهمیدم که این از تدابیر جشن امسال بوده تا
گروههای مختلف ارتباط بیشتری با هم داشته باشند.

ابتدا خانم "روبی روی" ،کمی صحبت کردند و بعد هرکسی مایل بود میرفت کنارشون و
باهاشون گپ میزد .یهو مرضیه اومد سراغ ما و گفت که ما هم میتونیم گپی با ایشون داشته
باشیم .من و کوشکی کمی جا خوردیم اما طبق خواستهی مرضیه رفتیم و مرضیه مارو به ایشون
معرفی کرد و از اهداف و برنامههامون گفت .راستی ما راجع به زیستوپ عزیز و سی و یک گونه-
ی دیگه هم صحبت کردیم .براشون خیلی جذاب بود و بهمون تبریک گفتن و برای گروهمون آرزوی
موفقیت کردن .از اون همه استقبال و خوش ذوقیشون خوشم اومد .ما هم براشون آرزوی
سالمتی و شادی کردیم.

اینم ما و خانم روبی روی مهربون

به توس رسیدیم .بیصبرانه مشتاق دیدار مقبره حکیم بودیم .از دور داشتم میدیدمش که تو
مسیر ،میون جمعیت ،زوج نقال و شاهنامه خوان خوزستانی رو دیدیم .این زوج فوقالعادهان،
مرضیه برامون کلی از اجراهای قشنگشون تعریف کرد و وقتی با هم گپ زدیمو بهمون گفتند که
قراره در مقبره حکیم فردوسی بزرگ ،پردهی منم آرش رو اجرا کنند مشتاقتر شدیم تا به مقبره
برسیم.

ما در دستان اردوان بیرگانی و مهرانگیز قالوند عزیز

محبت این زوج دوست داشتنی بیپایان بود!

ما و راهنمایان گردشگری قشمی

من و چیتبال کوشکی در مقابل آرامگاه فردوسی کبیر

باالخره به نزدیکی مقبره رسیدیم .آرامگاه حکیم بزرگ به شکل بناهای پرسپولیس و مقبره کورش
در پاسارگاد ساخته شده .قبل از ورود به مقبره به درخواست کادر اجرایی در محوطه جمع شدیم
و با موسیقی محلی ازمون استقبال شد .سپس برای عرض ادب به فردوسی حکیم به داخل
مقبره رفتیم.

همراه دو دوست خوب از شمال و جنوب ایران با لباسای محلیشون،
مریم دافساری و مونا گلناز در آرامگاه حکیم

سپس به بیرون محوطه آمدیم و گروههای مختلف موسیقی و رقص خراسونی برامون برنامههای
گوناگونی اجرا کردند و با نوشیدنی گرم پذیرایی شدیم.

قسمتی از برنامههای فرهنگی ،رقصهای بومی خراسونی بود

ما در دستان اعضای گروه رقص محلی ،خیلی هم خوشحال

ما در دستان اعضای یک گروه موسیقی و رقص بومی دیگه

ما و احسان حالجیان از راهنمایان خوب قزوینی
بعداز به اتمام رسیدن مراسم در توس به سمت شهر جدید بینالود ،در حد فاصل مشهد و
نیشابور ،حرکت کردیم .در بینالود جشنوارهی صنایع دستی و خوراک برپا بود .بعد از گشتی در
محوطه و نوش جان کردن آش رشته خوشمزه به تماشای کشتی محلی خراسونی رفتیم و باز
هم موسیقی و رقص محلی .خالصه روحمون کلی شاد و تازه شد .راستی اینم بگم که با عمو
"سهرابی" و "فاطمه نجار ده" عزیز از دوستان خوب موزه عروسک کاشان آشنا شدیم و کلی
افتخار کردیم .عمو سهرابی ازمون دعوت کرد که به موزهشون سر بزنیم .حاال مرضیه قولشو داده
ببینیم عمل میکنه یا باید به گازی ،پنجولی ،چیزی متوسل شیم.)-:

یکی از برنامهها در بینالود اجرای بخشی از کمپین  Come2Iranبود .گروهی از راهنمایان به
صورت داوطلب در یک محوطه جمع شدند تا با طرح نوشتاری برنامه جالبی رو ترتیب بدن .اونها
در تالش برای ایجاد یک صحنه و تصویر برداری از اون بودند .مدیریت برنامه با "مسیح شریف" و
"مجید عرفانیان" بود .در این برنامه قرار شد که راهنمایان چترهای رنگی سبز و سفید و قرمز رو
طی سه حرکت باز و بسته میکردند و همزمان از هوا از این صحنه تصویربرداری میشد.
عکاسان هم بر بلندایی مشغول عکسبرداری بودند .هوا یهو خیلی سرد شد اما همه بیاعتنا به
هوا به کار خودشون مشغول بودند .این همه تالش برای اون بود که راهنمایان ایران آمادگی و
ذوق خودشون رو برای میزبانی از راهنمایان گردشگری و مردم کشورهای دیگه بیان کنند.
دست مریزاد و خدا قوت به همگی

تصویری که در نهایت گرفته شد ،خیلی هم زیبا

ناهارمون رو بهصورت پکیج در اتوبوس نوش جان کردیم و به سمت نیشابور حرکت کردیم .ابتدا به
مقبره حکیم عمر خیام رفتیم و در فضای زیبای اونجا جانی تازه کردیم.

ما در محوطه مقبره حکیم خیام در کنار راهنمایان عزیز از استانهای مختلف

ما و دوست خوب قزوینیمون "محبوبه"

سپس با فاصله کوتاهی به مقبره عطار نیشابوری رفتیم .عطار غیر از شعرهای زیبایش در زمینه
عرفانی هم از مرتبهی باالیی برخوردار بوده ،همونطور که مولوی بزرگ میفرماید:
هفت شهر عشق را عطار گشت

ما هنوز اندر خم یک کوچهایم

در فضای عطرآگین مقبره عطار بزرگ ،سخنانی با او گفتیم و با روحی تر و تازه خلوت شب
هنگامش رو به او پس دادیم .برای شرکت در یک برنامه فرهنگی و صرف شام به اردوگاه تفريحي
آموزشي شهید رجايي (باغرود) رفتیم .با موسیقی محلی و شاخهای گل و لبخندی عمیق
استقبال شدیم و به داخل مجموعه رفتیم .برنامههای متنوعی رو برامون تهیه دیده بودن و یک
شام فوقالعاده؛ حلیم نیشابوری.
" این حلیم با گندم و گوشت فراوون و لپه درست میشه ،راهنمای عزیز نیشابوریمون "پریسا بیات
که دیگه حاال کلی با هم دوست شده بودیم ،برامون میگفت که بايد مردان قدرتمند اونقدر
همش بزنن که گوشتها از هم باز بشه که به اين کار میگن پیشیک زدن .خالصه دلتون آب شه
که خیلی خوشمزه بود .اوووم.........به به
یکی از برنامههای امشب تقدیر از برخی از دوستان بود که خانم پریسا بیات ،راهنمای گردشگری
اهل نیشابور و از اعضای کادر اجرایی جشن ،از جمله آنها بود .حامیان نیشابوری همینطور
لطف کردند و هدیهای به رسم یادبود به تازه عروس و داماد جشن امسال تقدیم کردند .منظور
عارف و فرزانه از راهنمایان استانهای کرمان و چهارمحال و بختیاری هستند که چند روزی پس از
شروع زندگی مشترکشون در جشن امسال شرکت کرده بودند .برای هر دوشون در کنار هم
سالمتی و شادی و پیروزی خواهانیم .این رو هم بگم که از مرضیه شنیدیم که این زوج در روز
عروسیشون حرکات نمادین زیبایی انجام دادند که تحسین خیلیها رو برانگیخت.
باریکال و زنده باد به این زوج.
از جمله فعالیتهای عارف و فرزانه در مراسم ازدواجشون:
-1
-6
-9
-4
-5

معرفی برخی از ظرفیتهای گردشگری استان کرمان با تاکید بر جاذبههای طبیعی و
تاریخی بکر و کمتر شناخته شدهی استان با استفاده از تابلوهای عکاسی در مسیر ورود
مهمانان به تاالر
آزادسازی دو کبوتر و بازگرداندن آنان به آغوش طبیعت
جلوگیری از ریخته شدن خون حیوان بیگناه (گوسفند)
کاشت دو نهال درخت سرو در نزدیکی تندیس هفتمین گردهمایی راهنمایان گردشگری
ایران (همون تندیسی که من هم در سفرم به کرمان ،کنارش عکس گرفتم )
بر روی کیک جشنشون ع بارت  Responsible tourism based on Global peaceطراحی
کرده بودند.

فرزانه و عارف به ما خیلی لطف داشتند ،اما متاسفانه فرصتی نشد تا با هم عکسی به یادبود
بگیریم.

عارف و فرزانه عزیز و مهربون و هدایایی که در نیشابور گرفتند
البته درین لحظات شوخی های چیتبال کوشکی منو کمی ناراحت کرده بود .بهم میگفت که
طبق رسوماتی که جدیدا ازشون باخبر شده اگه تازه عروسی بر روی سر دختر دم بختی دست
بکشه ،بخت اون دختر به زودی باز میشه .با خنده میگفت تو هم برو تا فرزانه رو سرت دست
بکشه .اولش کفری شدم و حرص خوردم اما صدامو صاف کردمو با لبخند گفتم چه بامزه ،حاال تو
چرا نگران بخت منی؟ جا خورد و سکوت کرد .البته بعد از دقایقی اومد و عذرخواهی کرد و گفت
کاش خودتو نزنی به اون راه ...من هم سرمو انداختم پایین و ترجیح دادم سکوت کنم .چشمامو
بستمو تو دلم گفتم ای امان از دست تو ...
خالصه بعداز صرف شام به سمت مشهد حرکت کردیم و برای استراحت به هتل برگشتیم .روز
خوبی بود و مطمئن بودم که روز بهتری هم در پیش رو داریم.
روز سوم فرا رسید و بعد از صرف صبحانه ،هر گروهی به سمت مقصد انتخابیش میرفت .برای
این روز که روز سفر نام گرفته بود چند مسیر انتخاب شده بود و استانهای مختلف قبل از
برگزاری جشن مسیر دلخواه خودشونو انتخاب کرده و به کادر اجرایی اطالع داده بودند .ما به
همراه دوستان راهنمای کرمانشاهی و مازندرانی در یک اتوبوس بودیم که هر دو گروه بازدید از
سرخس و کاروانسرای رباط شرف رو انتخاب کرده بودند .راهنمای این مسیر ما دوست خوبمون
خانم پریسا بیات بود که برامون توضیح داد که این کاروانسرا در حاشیه جاده قدیم نیشابور -
سرخس (جاده ابریشم) واقع شده و در زمان سلطان سنجر سلجوقی با مصالح آجر و گچ ساخته
شده .شکل این کاروانسرا از دور به یک قلعه بزرگ شبیه اما از داخل مثل کاخه .نقشه
ساختمانی رباط شرف با دیگر کاروانسراها تفاوت داره .وجود کتیبههای گچی و طرحهای
آجرچینی در بقیه کاروانسراها مرسوم نبوده ،اما در کاروانسرای رباط شرف تقریباً تمام
آجرچینیهایی که در نمای دیوارها ،گنبدها و طاقها ایجاد شده طرحدار هستند .تو اون هوای
مطبوع و نم بارون ،بازدید از این کاروانسرا که جزء بهترینهای معماری ایرانه ،فوقالعاده دلچسب
بود .در ضمن پذیرایی هم شدیم با نوشیدنی و کیک ...به به
راستی یه اتفاق جالبی تو مسیر رفتمون به سرخس رخ داد .اتوبوس ما تو یه مسیری که باید دور
میزد ،بخاطر بارندگی و گلی شدن زمین ،تو گل و الی گیر کرد .یهو همه پیاده شدن که ماشین

سبک شه .دوستان راهنما با کلی انرژی ،این ور اون ور سرک کشیدنو و کلی عکس گرفتن و
حتی به ماشینهای دیگه فرمون میدادن که از مسیر بازی که جلوی اتوبوس بود ،رد شن .باالخره
کاپیتان خبرهی اتوبوس ما موفق شدند و دور زدند و از اون وضعیت خالص شدیم و با خوشحالی
سوار اتوبوس شدیم .یعنی کلی خوشم اومدا .به این میگن روحیه و مدیریت بحران .وقتی سوار
اتوبوس شدیم راهنمای مشهدیمون به خاطر صبوری دوستان و همکاریشون کلی تشکر کرد.
اصال اون اتفاق باعث شد یخ بین بچههای دو استان وا شه .من و چیتبال کوشکی هم کلی
انرژی گرفتیم از این اتفاق بامزه )-:

اینم لحظهی گیر کردن اتوبوس ما )-:

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

ما و مرضیه و خاطره توانای گل ،دوست خوب شیرازیمون که کلی به خاطر حمایتاش
سپاسگزاریم ازش

ما و پریسا بیات عزیز ،کادر اجرایی جشن در کاروانسرای رباط شرف

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

ما و مرضیه و الهام چاییچی منصور عزیز ،در کاروانسرا

ما در اتوبوس راهنمایان عزیز خوزستانی

ما و دوستان خونگرم کرمونشاهیمون

ما و راهنمایان عزیز مازنی و البته خاطره و سارا و احسان

بعد از کلی تبادل اطالعات و بازی و صحبت تو طول مسیر ،برای صرف ناهار به مشهد برگشتیم.
سپس طبق برنامه گروهی از دوستان که عالقهمند بودند با هماهنگی کادر اجرایی و گروههای
دیگه برای خرید سوغاتی پیاده شدند و مابقی به هتل رفتیم.
برای صرف شام هم به رستورانی در شهر مشهد رفتیم و جاتون خالی غذای مشهدی خوردیم،
آش شلهی خوشمزهی مشهدی در کنار دوستان عزیزمون حسابی چسبید .به به عجب آشی!
بعد از صرف شام برای استراحت به هتل برگشتیم.
صبح روز چهارم به خاطر اینکه قرار بود ما و عروسکای سی و یک گونه در معرض خطر به همراه
مرضیه ،تو نمایشگاهی که قبل از شروع همایش برگزار میشد حضور داشته باشیم ،باید زودتر و
با دوستانی که غرفه داشتن به محل برگزاری نمایشگاه و همایش میرفتیم .این شد که ما و
مرضیه به محل نمایشگاه رفتیم و شروع کردیم به آماده کردن میز غرفه .در کنار ما آژانس
مسافرتی ایوار ،هم غرفهای ما بود و "ملکه زاوشی" عزیز و آقای "محمد منظرنژاد" مهربون از
نمایندگان این آژانس در غرفه حضور داشتند .بهبه چه همسایگان خوبی...
ساعت هشت شد و دوستان عزیز راهنما برای بازدید از نمایشگاه به سالن اومدند .در نمایشگاه
استانهای مختلف برای معرفی ظرفیت هاشون ،هنرمندان مختلف با آثار هنری و صنایع دستی
استان خراسان و کلی چیزای خوب و عالی حضور داشتند .خداقوت به همگی!
من که چیتبال دلبر باشم و چیتبال کوشکی ،وسایلمون و بقیه دوستان عروسکیمون ،مرضیه و
همینطور تیشرت "زیست توپ"که در سفر محمدرضا و سمیرای عزیز به مرزهای ایران ،مزین
به اسم و امضای میزبانانشون شده بود در کنار هم منتظر دیدار دوستانمون بودیم .دوستان
عزیزمون به ما خیلی لطف داشتند و به دیدنمون اومدند .کلی صحبت کردیم و کلی عکس گرفتیم
با هم .ازهمگی سپاسگزاریم.

ما...

ما و مرضیه و سی و یک گونه در کنار عمو سهرابی مهربون کاشونی و خاله نخودی ،در
نمایشگاه

نمایشگاه راس ساعت  3:45به اتمام رسید و همه خودشونو باید به سالن همایش میرسوندن تا
راس ساعت  3:59مثل سالهای گذشته مراسم روز جهانی راهنمایان شروع بشه .این ساعت
دیگه برندی شده برای این روز عزیز .در ضمن بهمون اطالع دادند که جناب آقای دکتر سلطانیفر،
ریاست محترم سازمان میراث فزهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در این مراسم حضور دارند .ما
که تو سالن نمایشگاه بودیم باید خیلی سریع همه چیزو جمع میکردیم .اما همه غرفهدارا طبق
خواسته کادر اجرایی قرار شد که خودشونو به سالن همایش برسونن و بعد بیانو وسایلشونو
ببرن .مرضیه هم از من و چیتبال کوشکی خواست که تو غرفه بمونیم و مواظب وسایل و بقیه
بچه ها باشیم و خودش با ملکه عزیز دوان دوان رفت .ما همین طور متعجب نگاش میکردیم.
چیتبال کوشکی حتی بلند گفت :بدجنس کجااااااا...؟ اما نشنید و رفت.
خالصه ما موندیمو سکوت و بچهها ،کمی استراحت کردیم و راجع به دوستانی که اومدن
دیدنمون گپ زدیم .اما خب حوصلمون سر رفت .من غر نزدم که چیتبال کوشکی یه وقتی
سرزنشم نکنه ...خالصه مدتی گذشت و با فک و نهنگ آبی مشغول صحبت بودم که یهو صدای
مرضیه رو شنیدم که داشت با یکی از دوستان مشهدی صحبت میکرد .گوریل سر قرمز که باالتر
نشسته بود بلند گفت بروبچ مرضیه اومد .بعد دیدیم که بله خانم اومده ...مرضیه اومد و کلی
ازمون عذرخواست که تنهامون گذاشته و باخودش بردمون به سالن همایش .البته خب حاال که
فکر میکنم میبینم که وسایلش زیاد بود و نمیتونست مارو هم از اول ببره .ممنون که اومدی
دنبالمون مرضیه )-:

ما و دوستان خوب کادر اجرایی جشن در گوشهی سالن همایش

همه به احترام ایستادیم و سرود ای ایران را نجوا کردیم

ما و راهنمایان خوب قمی

ما و راهنمایان خوب مازنی

باز هم ما و راهنمایان عزیز مازنی

اینم ما و دوستان خوب راهنمای کرمونیمون

ما و راهنمایان عزیز یزدی .من کلی با یوزای روی لباسشون حل کردم )-:

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

برای تقدیر از عزیزان ایستادیم

عکس دسته جمعی کادر اجرایی جشن هشتم روی سن
البته ما هم هستیما ،البالی گال )-:

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

ما و خانم "مهسا مطهر" دوست داشتنی

بهبه ما و دو عزیز خوزستانی" :ژاله کاظم زاده" و "فروغ نوذری" با لباسای محلی خوشگلشون

افتخار بسیار بزرگی که نصیب ما شد دیدار با استاد چیره دست دو تار و صاحب سبک مقامی،
استاد عثمان محمد پرست بود .ایشون استاد مسلم در موسیقی خراسانی هستند .استاد آثار
معروف و مطرح زیادی دارن که از مطرحترین اونها ،مقام نوایی از اشعار طبیب اصفهانی است که
استاد با پنجه سحرآمیزش از چاوشی و سرحدی گرفته تا دیگر مقامهای این دیار ،اجراهای
گوناگونی رو در عین وحدت آفریدهاند .استاد عثمان همچنین بازی در چند فیلم رو تو کارنامه
درخشان فعالیتهاشون دارند و نکته جالب دیگه هم اینه که ایشون فعالیتهای خیرخواهانه در
زمینه مدرسه سازی هم انجام میدن .به وجودشون میبالیم و به افتخارشون میایستیم.

ما و مرضیه و استاد "عثمان محمدپرست" بزرگوار

ما و دوست خوب مازنیمون "محمد کاظم حالجی ثانی"،
راهنما و پژوهشگر گردشگری روستایی و خوراک

چیتبال کوشکی و "مجتبی باغبانی" مهربون ،یه عکس مردونه )-:
مجتبی مثل خیلی از عزیزان ،هرسال تو جشن راهنمایان کلی زحمت میکشه،
خداقوت بهش!

این متن شعریست که دوستان گیلکی زبان برای خانم روبی روی عزیز با گویش زیباشون در
انتهای مراسم خوندند
(باریکال به خالقیتشون! خانم روبی روی هم خیلی خوششون اومد)

بله اینم ما و عمو آرش خندون که حسابی مخلصشونیم!

برنامه در سالن همایش به اتمام رسید و همه برای صرف ناهار توسط کادر اجرایی راهنمایی
شدند .ناهار خوشمزهی دیگهای هم در کنار دوستان خوبمون در مشهد نوش جان کردیم .خب
دیگه وقت خداحافظی بود .جشن راهنمایان به اتمام رسیده بود و هر گروهی با برنامهریزی انجام
شده از قبل عازم استان خودش میشد .ما هم باید به همراه مرضیه به مازندران میرفتیم تا روز
یکشنبه به اتفاق او ،برای شرکت در نمایشگاه محیط زیست به تهران برگردیم .خالصه با دوستان
عزیز سایر استانها که بهمون خیلی لطف داشتند ،خداحافظی کردیم .همیشه لحظه
خداحافظی سخته .اونم با کسانی که کلی خاطره برامون ساختن .وقتی که داشتیم از دوستان
جدا میشدیم چیتبال کوشکی بهم گفت چه خوب که تو هستی .بعد سرشو انداخت پایین .من
که نگاهم هنوز جا مونده بود روی چشماش که داشت میدرخشید دلم میخواست بهش بگم
که منم خوشحالم که تو هستی .خواستم بگم که با وجود همه تلخیهای زندگی حس میکنم
دلم قرصه وقتیکه هستی .اما هیچی نگفتم .نمیدونم عقلم بهم میگفت ،االن زوده که این
حسو داشته باشمو بروزش بدم .شاید این حس ،عادت باشه و دارم اشتباه میکنم .اصال شاید
با وجود اون هم تلخیها بهم چیره بشن .شاید هیچ اتفاق خوبی با باهم بودن ما نیفته.
وااااااااااای بر من! دلم میخواست زار زار گریه کنم تا سبک شم اما نمیشد .این افکار منفی باید
دست از سرم ور میداشتن .مرضیه هم مشغول صحبت با دوستان بود و نمیشد باهاش حرف
بزنم .سعیمو کردم که خودمو آروم کنمو به خودم مسلط باشم .بعد از خداحافظیها سوار
اتوبوس شدیم و راهی دیار مازندران .تو کل مسیر فکر میکردم .وقتی به جاده نگاه میکردم
چشمک چراغهای دور و نزدیک انگار امیدهای دلمو روشن میکردن .مرضیه انگار حس کرده بود که
من یه چیزیم هست .منو گرفت تو دستاش .انگار اصال هیچ مشکلی نداشتم .وقتی که باهام

حرف میزد انگار دلم قرص بود که ما تنها نیستیم و اتفاقات خوبی تو راهه .به چیتبال کوشکی
نگاه کردم ،اون هم مشغول فکر کردن بود .این فکر کردنا و وجود اون همه لطف دوستامون که تو
این سفر هم بهمون ثابت شده بود ،یعنی امید هست ،یعنی کارهایی هست برای انجام دادن و
ما هم باید پیش بریم به سمت کامروایی .یعنی باید چشمامونو ببندیم رو سختیها و پیش بریم.
یعنی قطعا اتفاقات خوبی چشم انتظار ما هستند .آره اینه  ...همینه ...
بودن در کنار دوستان مازنی برامون بسیار دلچسب بود .درضمن دوست جدیدی هم پیدا کردیم به
نام "سروش خراسانی" عزیز که اهل استان گلستانه .با سروش عزیز کلی در مورد حیات وحش
و محیط زیست صحبت کردیم .وقتی به گرگان رسیدیم سروش از ما جدا شد .براش بهترینها رو
آرزو داریم .ما هم ظهر روز شنبه به مازندران رسیدیم.
از انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان خراسان رضوی ،از تمامی دوستان کادر اجرایی و
دبیر جشن هشتم جناب آقای "فروزانفر" گرامی ،تشکر میکنیم .از همه دست اندرکاران به
خاطر مهمون نوازی و برنامههای متنوع بی نظیر و تمام محبتی که داشتند سپاسگزاری می-
کنیم .از تمام دوستان خوبمون که بهمون کلی لطف کردند تو این سفر هم سپاسگزاریم و سپاس
از شما که ما رو میخونین و همراهمون هستین .دوستتون داریم.
به امید باهم بودنهای شاد برای کشورمون ایران
چیتبال دلبر و کوشکی

