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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

ویــروس کرونا آمــد و تمام 
معادالت زندگی را در سراســر 
دنیا تغییر داد. در این میان عده ای 
هســتند که نخواستند همرنگ 
جماعت باشــند و در زمانی که 
بســیاری باوجود محدودیت ها 
به سفر می روند، جشن ازدواج و 
تولد می گیرند و از شرایط موجود 
مدام بــه جــان اطرافیانش غر 
می زنند؛ طور دیگری به زندگی و 
شرایط پیش آمده نگاه می کنند  
و با خودشــان و زندگی در صلح 
هستند. پرســتو کمام یکی از 
آنهاســت که از پِس پذیرش این 
بحران جهانی به زیبایی برآمده 
و به خلق تجربیــات زیبایی در 
زندگی  خود و اطرافیانش دست 
زده است. با هم به گفتگو نشستیم 

تا از این تجربیات برایمان بگوید.
    

  از خودت برای ما بگو.
پرســتو کمام هســتم. 29 سال 
دارم و در مقطع کارشناسی معماری 
خوانده ام. در یــک خانواده چهار نفره 
که یک برادر کوچکتر دارم رشد کردم. 
خانواده ای که به واسطه پدرم به شدت 
اهل سفر بودند. زندگی پدرم کامال با 
سفر عجین بود و این دیدگاه را داشت 
که بچه هــا تنها در مدرســه تمام آن 
چیزی که الزم هست را یاد نمی گیرند؛  
بنابراین من از آن دست دانش آموزانی 
بودم که همیشــه پدرم به مدرســه 
می آمد و برایم مرخصی می گرفت تا 
به ســفر برویم. چهار نفره و با ماشین 
شــخصیمان به اکثر نقاط ایران سفر 
کردیم. معموال شــب ها من و پدر در 
جاده بیدار بودیــم و او برایم صحبت 
می کرد و صبح به مقصد می رسیدیم 
و به دیدن جاذبه های آن جا می رفتیم.

بعدها من هم به سفر کردن ادامه 
دادم و به عنوان راهنمای طبیعتگردی 
مشغول به کار شدم. البته االن نزدیک 
به یک سال اســت که به خاطر کرونا 

سفر نرفته ام و توری اجرا نکرده ام.
  گرچه نمی توان منکر نقش 
پررنگ خانواده و سفرهایی که با 
آنــان می رفتید شــد؛ اما فکر 
می کنید چه اتفاقی جرقه شد تا 

سفر را بعدها هم ادامه بدهید؟

ســفرهای خانوادگی من اغلب به 
شکل ســفرهای خانوادگی مرسوم 
نبود و بسیار پرهیجان و ماجراجویانه 
بود؛ اما اولین جرقه برای ســفرهایم 
زمانی بود که در هنرســتان معماری 
تحصیل می کردم. درســی داشتیم 
به نام معماری اســالمی کــه در آن 
درس در مــورد بناهای تاریخی ایران 
صحبت می شــد و یکی از مطالب در 
مورد زیگورات چغازنبیــل بود و من 
هنوز هم یادم هست زمانی را که معلم 
داشــت برای ما از چغازنبیل صحبت 
می کرد و عکس هایش را می دیدیم و 
من در آن لحظه با خودم گفتم یعنی 
می شود یک روز این بنا را از نزدیک و به 

صورت واقعی ببینم؟
همینطــور هم شــد و قــدرت و 
شــهامتی پیدا کردم که برای دیدن 
مقاصد مختلف گردشگری از نزدیک 
و نه از طریق عکس، قدم های محکم و 

مطمئنی بردارم.
وقتی برای اولین بار به چغازنبیل 
رفتم دقیقا آرزویم محقق شــد و این 

حس خیلی خوبی به من می داد.
  چه شد که تصمیم گرفتید 
به رغم تفاوت رشته دانشگاهی، 
ســفر را بــه عنوان شــغل به 

زندگی تان گره بزنید؟
بله من رشــته ام معماری اســت، 
اما انتخــاب کــردم کــه راهنمای 
طبیعتگردی باشم. بعد از چند سفری 
که رفتم شوق عجیبی در وجودم حس 
کردم که جاهایی که سفر کردم و حس 
خوب گرفتم را با دیگران تقسیم کنم. 
به همین دلیل تصمیم گرفتم این شغل 
را داشته باشم تا وقتی که مردم درگیر 
روزمرگی هایشان هستند آخر هفته ها 
را با  من به سفر بیایند و از هوا و مناظر 

خوب لذت ببرند.
و همیشــه وقتــی بــه مقصــد 
می رسیم گوشه ای می نشــینم و به 
مسافرهایم نگاه می کنم و دیدن شوق 
و خوشحالی آن ها به من حس بسیار 
خوبی می دهد و رضایت درونی کسب 
می کنم. بنابراین این شغل را باوجود 
سختی های بسیار زیاد، انتخاب کردم.

  وقتی خواستید سفرهایتان 
را به تنهایی آغاز کنید، واکنش 

خانواده  چطور بود؟
من در دوران لیسانس بابل درس 
می خواندم و گاهی هم دانشگاهیانم را 
به جنگل و روستاهای اطراف می بردم. 
اما جدا از این تجربه، اولین ســفر من 

بدون خانواده در 20 سالگی رقم خورد 
و وسایل سفر تهیه کردم که به جنوب 
بروم. پدرم کال اعتقاد داشت که باید 
سفر بروم تا راه و رسم زندگی کردن و 
رو به رو شدن با بحران ها و مشکالت را 
یاد بگیرم. به همین دلیل بسیار از من 

حمایت می کرد. 
مادرم کمی احساســاتی تر بود و 
مدام اتفاقاتی که ممکن بود رقم بخورد 
را پیش بینی می کرد. اما پدرم او را قانع 
کرد که من از پس خــودم برمی آیم و 
همین باعث شــد من قدرتی درون 
خودحس کنم و به این باور برسم که 
دختری مســتقل و توانمند هستم. و 
این گونه شــد که به همراه تعدادی از 

دوستانم راهی سفر به جنوب شدیم.
ســفرهایم را با هیچهایک ادامه 
دادم، اما پس از مدتــی دیگر فقط با 
ماشین شخصی خودم یا وسایل نقلیه 

عمومی به سفر رفتم.
  شما در سفر همسفر زندگی 
خود را انتخاب کردید. برایمان از 
این آشنایی بگویید. سفر چقدر 
به شــناخت بهتر از همسرتان 

کمک کرد؟ 
 من به خاطر این اتفاق خوب خیلی 
خوشحال هستم، اما واقعیت این هست 
که دختر مستقل و مدام در سفری بودم 
که به ازدواج فکر نمی کردم. اما روزی 
تصمیم گرفتم در کل آدم عاشــقی 
باشم و این در ابتدا با عشق ورزیدن به 
وسایلی که داشتم و سپس به طبیعت 
اتفاق افتاد و باعث شــد به یک تعادل 
بهتری برســم و بعدها با علی ارتباط 

خوبی ایجاد کنم.
علی هم طبیعت گرد بود و بیشتر 
کوهنــوردی می کرد. به واســطه ی 
تورهــای طبیعتگردی کــه برگزار 
می کردم چند ســفر با ما همراه شد و 
در این سفرها به یک شناخت نسبی 
از یکدیگر رســیدیم و متوجه شدیم 
خط فکری و دیدگاهمان نســبت به 
موضوعات مختلف ازجمله موسیقی، 
طبیعت، و حتی نگاه کــردن به یک 
منظره تا حد زیادی مشابه است؛و این 
گونه بود که به یکدیگر عالقه مند شدیم 
و پس از مدتی فهمیدیم هدف هایمان 
در زندگی واقعا یکی است و می توانیم 
با در کنار هم بــودن زندگی یکدیگر 
را کامل تر کنیــم بنابراین تصمیم به 

ازدواج گرفتیم. 
در تصمیم من برای ازدواج مهم این 
بود که فرد مقابل کامال به من اعتماد 

داشته باشد، اجازه بدهد مستقل باشم، 
اعتماد به نفس و استقاللم را نگیرد و در 

سفرها مرا همراهی کند.
  احتماال شــما هم مانند هر 
دختری برنامه ریزی  و آرزوهایی 
برای مراســم ازدواج داشتید. 
ازدواج در دوران کرونا چطور رقم 

خورد؟
 ما از سال گذشته برنامه ریزی کرده 
بودیم تا در تابستان امســال ازدواج 
کنیم. اما دنیا وارد ماجرای کرونا شد 
و هیچ کاری هم نمی شــد انجام داد و 
تصمیم گرفتیم شــرایط پیش آمده 
را قبــول کنیم و بپذیریــم، و همین 
باعث شد تا ما خیلی خالق تر شویم و 
برای عروسیمان تجربه های خوب و 
خاطره انگیزی رقم بزنیم که شاید در 
شرایط عادی انقدر درگیر تجمالت و 
رسم و رسوم می شدیم که هیچ وقت 
آن ها را تجربــه نمی کردیم و گرچه 
شرایط بد و دشواری را در جهان تجربه 
می کنیم، اما من از این تجربیاتم لذت 
بردم. و یکی از نکات مثبت این بود که 
باعث شد هزینه های نجومی نکنیم و 
صرفا شبی خاطره انگیز داشته باشیم 

و به یک سری از آرزوهایمان برسیم.

خالقیت ما به ایــن صورت بود که 
بســته  های هدایایی تهیــه کردیم و 
درون آن ها یک نامه گذاشتیم و برای 
افراد خانواده و دوستانمان فرستادیم. 
درون نامه خواسته بودیم این هدیه را 
که نماد عشــقمان است از ما بپذیرند 
و بــه آن ها اطالع دادیم کــه در فالن 
روز و ســاعت مراســم عقد ما برگزار 
می شود و به صورت مجازی و از طریق 
 تماس تصویری در مراسممان حضور 

داشته باشند.
 طبــق عالقــه خودمــان و پدر و 
مادرهایمان لباس عروسی و دامادی 
به تــن کردیم، عکاســی کردیم و به 
محضر رفتیم. بجز پدر و مادرهایمان 
مهمان حضوری دیگری نداشــتیم و 
اعضای خانواده و دوستانمان در حالی 
که لباس های مهمانی بر تن داشتند از 
طریق تماس ویدیویی شاهد مراسم 
عقد مــا بودند و بســیار حس خوبی 
داشت از اینکه آن ها را در کنار خودمان 
و با امنیت و سالمتی حس می کردیم.

در آن زمان هنــوز کافه ها تعطیل 
نبودند و بعد از مراسم عقد با لباس های 
عروسی به کافه ی یکی از دوستانمان 
رفتیم و به علت محدودیت در تجمع 
تنهــا در کنار پنــج نفر از دوســتان 
صمیمی مان که دوست داشتیم حتما 
در روز ازدواجمان حضور داشته باشند 

جشن کوچکی گرفتیم.
من همیشــه این آرزو را داشــتم 
که جشن ازدواجم در یک کافه باشد 
و همیشــه فکر می کــردم در ایران 
امکان پذیر نخواهد بود، اما کرونا باعث 
شــد ازدواجمان همانطور که دوست 

داشتیم رقم بخورد.
  شما اغلب روزهای سال را در 
ســفر بودید، اما با این وجود، از 
زمان شیوع کرونا به سفر نرفته  و 
تور برگزار نکرده اید. این روزها به 
چه فعالیت هایی مشغول هستید؟ 
دیدگاهتان نسبت به این دوران 

چگونه است؟
از همان ابتدا تصمیم گرفتم برای 
ســالمت روان خودم هم که شده در 
شــرایط فعلی تور اجرا نکنم چراکه 
سالمت مسافران مســئولیت بسیار 
بسیار سنگینی است. با یکی از دوستانم 
به ســاخت کارهای دستی و هنری و 
فروش آن ها به صورت آنالین مشغول 
شدیم، اما متاسفانه به دلیل اینکه برای 
خرید مواد اولیه باید به بازار برویم این 
ریســک را نمی کنیم و در حال حاضر 
این کار هم تقریبا معلق اســت. این 
روزهای کرونایی مشغول یادگیری دو 
زبان هستم تا بعدها به من کمک کند. 
همچنین مشغول یادگیری کارهای 
دســتی جدید و خواندن کتاب های 

مختلف هستم.

شــیوع ویروس کرونا بــرای من 
خیلی ســخت بود و هنوز هم گاهی 
خســته می شــوم و غر می زنم،  اما 
ســعی کردم و می کنم تــا آگاهی و 
پذیرش را در وجــودم تقویت کنم. ما 
به واسطه سفرهایی که رفتیم آدم های 
منعطف تری هستیم به این دلیل که 
در سفر اتفاقاتی رقم می خورد که نیاز 
به صبر، تصمیم و واکنش های آنی و در 
کل انعطاف پذیری باال هست و گاهی 
الزم اســت که راهت را عوض کنی. 
سعی کردم آگاهی ام را باالتر ببرم که 
منعطف باشــم و بپذیرم که  شرایط 
این گونه اســت و فعال بایــد در خانه 
بمانم تا افراد بیشــتری بیمار نشوند، 
 و در نهایت ایــن دوران و بیکاری من 

طوالنی تر نشود.
در کل فکــر می کنــم پذیرش و 
آگاهی خیلــی مهم اســت، چراکه 
زندگی همیشــه مطابق میل انسان 

پیش نمی رود.
  در دوران پساکرونا اولین 
مقصدی را که برای سفر انتخاب 

می کنید کجاست و چرا؟
در منطقــه ســوادکوه منطقه ای 
هســت به نام ســنگده. اولین سفر 
داخلی ای که بخواهم بروم آنجا خواهد 
بود. به این دلیل که من عاشــق این 
منطقه هســتم و از جملــه مراکزی 
اســت که من و همســرم هر سال و 
در تمام فصول به آن جــا می رفتیم، 
تشکر می کردیم و خواهش می کردیم 
اجازه بدهد باز هم به دیدارش برویم 
و حاال یک ســال اســت که نه تنها به 
آن جا بلکه به هیچ ســفری نرفته ایم. 
مناظــر و انــرژی خــوب آن جــا را 
بســیار دوســت دارم؛ و دوست دارم 
مجــدد از کنار صخره هــا و درختان 
 راش بــروم و به کلبه ای کــه در آنجا 
قرار دارد برسم. اولین سفر خارجی ای 
که دوســت دارم پس از ایــن دوران 
بروم هند است. ما در سال 97 سفری 
به هند داشــتیم و آن جا برایم خیلی 
جذاب و دوست داشــتنی بود و چون 
هند بسیار وسیع است و ما تنها بخش 
کوچکی از آن را دیدیم، دوست دارم 
باز به این کشور سفر کنم و بقیه مراکز 

دیدنی اش را هم ببینم.

گپ و گفتی با پرستو کمام، اهل سفر و راهنمای طبیعت گردی

از بیکاری و خانه نشینی تا ازدواج خالقانه در دوران کرونا

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

راهنمایان گردشگری در خانه، 
سودجویان در سفر!

شــاید هیچ صنعتی بعد از ظهور کرونا آنقدر 
درگیر سردرگمی، مشکالت و خسارات هنگفت 
نشده باشد که گردشگری درگیر آن شده و این از 
هیچ کس پوشیده نیست، اما تمام افراد متخصص و 
فعالین با تجربه این حوزه بر این آگاه بوده و هستند 
که عالرغم تمام سختی و مشکالت، سفر یکی از 
راه های باال بردن ریســک انتقال و شیوع ویروس 
کرونا است و صنعت گردشگری در جهان چاره ای 
ندارد جز آنکه برای ســفرهای ضروری پروتکل 
بهداشتی ارائه دهد، سفرهای غیر ضروری را نفی 

کند و منتظر بماند تا شرایط بهتر شود.
در این میان تمام راهنمایان گردشــگری ای 
که در رشــته های مرتبط تا مدارج عالیه تحصیل 
کرده انــد، دوره هــای مختلف آموزشــی را طی 
کرده اند، و سال ها تجربه ی تورگردانی در جای جای 
وطن و همچنین کشورهای دیگر دارند یک سال 
است که با وجود کرونا در خانه نشسته اند و هرگز 
حاضر به برگزاری و اجرای تور و به خطر انداختن 

جان خود و مسافرین و خانواده هایشان نشده اند.
حال ســودجویانی فضا را به زعم خودشــان 
مناســب دیده اند و بدون هیچ گونه علم و دانش 
و تجربــه و حتی مجــوزی، برای اجــرای تور در 
شــبکه های اجتماعی به تبلیغات و جمع آوری 
مسافر و سپس اجرای تورهای بدون مجوز و بیمه 

دست زده اند.
دفاتــر هماهنگــی و بررســی، همچنیــن 
انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری استان ها 
اقدام به شناســایی و برخورد قانونــی با این افراد 

کرده اند.
در همین راســتا،  بــازرس انجمــن صنفی 
راهنمایان گردشگری تهران از ادامه پایش و رصد 

تورهای غیرمجاز خبر داد و گفت: 
گرچه محدودیت تردد جاده ای برقرار شــده 
اما تبلیغات اینســتاگرامی و مجازی برخی تورها 
همچنان ادامه دارد و بازرســی ما متوقف نشــده 
است. برخی از این تورها از دست بازرسان متواری 

شده اند.

مسعود سلمان زاده درباره روند بازرسی تورها در 
استان تهران گفت: با توجه به محدودیت ترددهای 
بین شهری و تعطیلی بیشتر اقامتگاه های کشور از 
جمله اقامتگاه های کویری از اول تا پانزدهم آذرماه، 
تورهای کویر اجرا نمی شوند، اما رصد و بازرسی ها 
متوقف نخواهد شــد و مطابق هفته های گذشته 

نظارت ها برقرار خواهد بود.
او ادامه داد: اولویت و اصل این بازرســی ها بر 
حفظ امنیت شغلی راهنمایان گردشگری است. 
به این معنی که با بازرســی های این چنینی از 
فعالیت غیرراهنمایان به عنوان راهنمایان رسمی 
و دارای مجوز جلوگیری خواهد شد. همچنین اگر 
اتفاقی در جریان این سفرها برای راهنما رخ دهد 
و یا حقوق راهنمای رسمی و دارای کارت معتبر 
ضایع شــود، از این طریق مــورد حمایت واقع 
خواهد شد. در حقیقت، هدف و اولویت اصلی این 
بازرسی ها، پایش تورهای غیرمجاز و شناسایی 
افراد راهنمانمــا و بــدون کارت و جلوگیری از 

فعالیت است
او با اشــاره به کاهش تعداد تورهای داخلی، 
اظهار کرد: بررسی ها از زمان آغاز بازرسی ها نشان 
می دهد مردم کمتر به سفر با تور یا گروه تمایل 
نشان می دهند و ترجیح شان بیشتر سفر با وسیله 
نقلیه شخصی اســت. آن هایی هم که با تور سفر 

می کنند میانگین سنی شان زیر ۵0 سال است
وی اضافه کرد: به هر حال مسافری که با گروه 
سفر می کند و قرار است چند ساعت در محیط 
بسته اتوبوس حضور داشته باشد قطعا در معرض 
ویروس کرونا خواهد بــود، مخصوصا این که در 
تمام توصیه های سازمان جهانی بهداشت تاکید 
شده اســت حضور همزمان چند نفر در محیط 
بدون تهویه و بسته احتمال انتقال ویروس کرونا 
را بیشتر می کند و پرهیز از مسافرت را نیز توصیه 

کرده است..

گزارش

این روزهای کرونایی 
مشغول یادگیری دو زبان 

هستم تا بعدها به من کمک 
کند. همچنین مشغول 

یادگیری کارهای دستی 
جدید و خواندن کتاب های 

مختلف هستم

سعی کردم آگاهی ام را 
باالتر ببرم که منعطف باشم 

و بپذیرم که  شرایط این 
گونه است و فعال باید در 

خانه بمانم تا افراد بیشتری 
بیمار نشوند، و در نهایت این 

 دوران و بیکاری من 
طوالنی تر نشود
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