گردشگران خارجی جوان شدهاند
میانگین سنی گردشگران ورودی به ایران در «پسابرجام» کاهش یافته است

مریم طالشــی /دو -ســه ســال هســت که همه ما با ایــن تصویر
رو به رو میشــویم؛ چند جوان که یکیشــان نقشــهای دســتاش
گرفتــه و بقیه در حــال گفتوگــو با هم هســتند .از دور هــم معلوم
است که گردشگرند؛ گردشگر خارجی و احتماالًدر پیدا کردن مسیر
و نشــانیمکانیکهقصد دارند بروند ،دچار مشکلشدهاند .اینجور
وقتهــا لیال اگر بر حســب اتفاق با چنین صحنهای مواجه شــود،
خیلی زود وارد عمل میشود .عاشق این کار است؛ جذب گردشگر
به شیوه خودش« .لیال زمانی» با گردشگران دوست میشود .آنها
را به خانهشــان دعوت میکند و در طول زمانــی که در ایران حضور
دارند ،همراهشان میشــود تا هرکاری از دستاش برمیآید برای
خوشایندشان انجام دهد 8« :سال میشــود که این کار را میکنم.
مخصوصــاًآن زمانــی کــه نگاه دنیــا به ما بد بود .دوســت داشــتم
به گردشــگری کــه میبینــم بگویــم ایرانیهــا آنطور کــه در اخبار
میخوانید نیستند.
اولش از اصفهان شــروع شــد .آنجا خودم خانه خالــهام میهمان
بودم .کنار پل خواجو 3 ،گردشــگر ایتالیایی بودند که میخواستند
بروند رســتوران .کمکشان کردم و همراهشــان تا رستوران رفتم.
این شروع دوســتیمان بود .دو روز بعد منزل خالهام دعوتشان
کردم .خیلی خوششان آمده بود .میگفتند فقط در هتل و اماکن

آدمهــای تحصیلکــردهای هســتند و از خیلــی کشــورهای دیگــر
بــه ایــن لحــاظ پیشــرفتهترند.یک توریســت امریکایــی بــود فکــر
میکنــم ،کــه میگفت جالب اســت کــه در ترکیــه ،وقتــی از مردم
آدرس میپرســم 90 ،درصدشــان اصــاً انگلیســی نمیداننــد؛
حتی جوانهای امروزی .با اینکه کشورشــان هم توریســتی اســت.
حتی در خــود اروپا هم میگفت همینطور اســت .مثــاً در ایتالیا
هم خیلی ســخت انگلیســی میدانند و معموالً نمیتوانند خوب
صحبــت کننــد .جوانهــای ایرانــی اما خــوب انگلیســی صحبت
میکنند و این آدم را غافلگیر میکند».
تــا چنــد ســال پیــش معمــوالً توریســتها را میدیدیــم
که در قالب گروههای  10 -12نفره مشغول بازدید از اماکن تاریخی
هســتند .خیلــی هــم حواسشــان جمع بود کــه یک وقــت از گروه
عقب نمانند .شــاید نوعی اضطراب از قــرار گرفتن در محیطی که
آمادگــی مقابله با حوادث احتمالیاش را ندارند .آن هم به دلیل
مطالبــی کــه قبالً در مــورد ایران خوانده یا شــنیده بودنــد .حاال اما
توریســتها انگار ابایــی ندارند از اینکه حتی تنهایی به ایران ســفر
کنند و قهرمان ماجراجویی تازهای باشــند.ژوزف یکی از آنهاست.
فرانســوی اســت .در دانشــگاه ســوربن درس خوانــده و همانجــا
بــه یکی از همکالســیهایش که ایرانی اســت ،عالقهمند شــده .تا
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دیــدم کــه روی آن مناطق پرخطــر را با دایرههای قرمز مشــخص
کرده بودند و زیر نقشــه توضیح داده بودند که تا حد امکان از ســفر
بــه ایــن مناطق خــودداری کنیم .روی ایــران هم چنــد دایره قرمز
دیدم .خیلی شوکه شدم و واقعاً ترسیدم .تمام تصورم از آن همه
عکسهای زیبا یک باره به هم ریخت.
تــا جایی نگران شــده بودم کــه تصمیم گرفتم ســفرم را به کل
لغــو کنم اما نــگار ناراحت شــد .او مرتب به مــن اطمینان میداد
کــه ایــران کشــور امنــی اســت و هیــچ خطــری آنجــا مــن را تهدید
نمیکنــد .راســتاش خانوادهام هــم خیلی نگران بودنــد و از من
خواســتند از ایــن ســفر چشمپوشــی کنــم و تصمیمگیــری در این
مــورد خیلی ســخت بــود .یک طرف عالقــهام به نگار بــود و طرف
دیگــر ،تــرس خــودم .عاقبت با یک شــرط حاضر شــدم بــه ایران
بــروم ،آن هــم این بــود که تمام مــدت اقامت در ایــران را در خانه
بمانــم و اصــاً بیــرون نیایم .نــگار شــرطم را پذیرفت و مــا راهی
ایــران شــدیم ».ژوزف از همــان ابتــدای ورود به ایــران خیلی زود
میفهمــد که تــرساش بیمــورد بوده .طــی  3هفتــه اقامتاش
همــراه بــا خانواده نــگار بــه اصفهان ،شــیراز ،کرمان و کیش ســفر
میکنــد و مجــذوب فرهنــگ ایرانــی میشــود .حاال آنقدر عاشــق
ایــران اســت کــه مــدام در مــورد ســفر بعــدی از همســرش نــگار
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عکس :علی محمدی/ایران

قبل از آشنا شدن با نگار ،هیچ تصوری از ایران نداشته و راستاش
اصــاً هم عالقهمند نشــده در این بــاره اطالعاتی به دســت آورد.
آشــنایی بــا نــگار امــا ســرآغاز جســت و جــوی ژوزف دربــاره ایران
میشود .نخســتینبار که نام ایران را در گوگل جستوجو میکند،
تصاویــری از طبیعــت و اماکــن تاریخــی پیــش چشــماش قــرار
میگیرد.
بــه نظــرش تصاویــر طبیعــت ایــران خیلــی شــبیه مناظــر
طبیعی ســوئیس اســت ،البته قشــنگتر .تصاویــر را در ذهن خود
نگــه مــیدارد تــا زمانی کــه نگار پیشــنهاد میدهــد برای دیــدار با
خانــوادهاش بــه ایران ســفر کننــد« :وقتی بــرای انجــام مقدمات
ســفر به وزارتخانه خودمــان رفته بودم ،نقشــهای از جهان را آنجا

ســؤال میکنــد .حتــی تصویــر کاور فیسبــوکاش یکــی از صدها
عکس او در ایران است .ژوزف حاال عاشق ایران است .گردشگران
بــا خیابانهــای کشــورهای توریســتی عجینانــد؛ خیابانهــای
شــلوغ بمبئــی ،کوچههای آبی ونیز ،خیابان اســتقالل اســتانبول،
هایدپــارک لنــدن و ...حاال خیابانهای شــهرهای ایــران هم دیگر
بــرای توریســتها ،تنهــا معابــری برای گذر نیســت .توریســتها
دوســت دارنــد زیــر ســایه چنارهــای ولیعصر(عــج) قــدم بزنند،
دور میــدان تجریــش،آش بخورنــد و بــرای خرید اشــیای خاص و
آنتیک ،به جمعه بازار پاســاژ پروانه بروند .ایران برایشان کشوری
استامنبامردمیدوستداشتنیودرهاییکههمیشهبهرویشان
باز است.
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گردشــگری بودهانــد و هیــچ وقــت در خانههــای ایرانــی میهمان
نشــدهاند .وقتــی بــه کشورشــان برگشــتند هــم در ارتبــاط بودیم.
راستش از این کار خوشــم آمد .اینطور شد که با چند تا گروه دیگر
هم دوســت شدم .چند بار پیش آمد که آنها را به خانهمان بردم و
چند روز میهمانمان بودند و از من خواستند اگر به کشورشان سفر
کردم ،متقابالً میهمانشــان شــوم .این کار را خیلی دوســتدارم.
از اینکه دوســتانی از کشــورهای مختلف دارم ،خیلی خوشــحالم.
دوستان ایتالیایی ،چینی ،امریکایی ،هلندی ،آفریقایی و»...
لیــا ایــن را میگویــد و ادامه میدهــد« :قبال ،یعنی چند ســال
پیــش ،بیشــتر گردشــگران خارجی که بــه ایران میآمدند ،مســن
بودنــد .حاال امــا تعداد گردشــگران جــوان خیلی زیاد شــده و من
شخصاً از این قضیه خوشــحالم .آنها خیلی ایران را دوست دارند
و ایرانیهــا خصوصــاً جوانهــای ایرانی بــه نظرشــان خیلی اهل
معاشــرت و همینطور مدرن هســتند .وقتی با آنها حرف میزنم
متعجــب میشــوم از تصوراتــی که قبل از ســفر ،نســبت بــه ایران
داشــتند ».ایــن روزها چقــدر پیش میآیــد در خیابان با گردشــگر
خارجی مواجه شــوید؟ منظــور از خیابان ،خیابان ســی تیر و باقی
خیابانهای محدوده اماکن گردشگری نیست البته.
به هرحال در این اماکن همیشــه کم یا زیاد ،گردشــگر خارجی
خواهید دید« :چند وقتی است که در مترو زیاد توریست میبینم.
بیشترشان هم جوان هستند .خیلی راحت و عادی سوار میشوند.
انــگار سالهاســت دارنــد ایران زندگــی میکنند .اصــاً آدم حس
نمیکنــد که خودشــان را غریب احســاس کنند .یک بار یکیشــان
را دیــدم که خیلی راحت مشــغول خرید از دســتفروشهای مترو
بود ».اینها را علی  26ســاله و دانشــجو میگوید .دانشــجوی سال
آخرعمران.
بــه زبــان انگلیســی نســبتاً مســلط اســت و بــه همیــن خاطــر
میتوانــد بــا گردشــگران همکالم شــود و اگــر راهنمایــی و کمکی
الزم باشــد ،دریــغ نمیکنــد« :توریســتها خیلــی شــگفتزده
میشــوند از اینکه در ایران خیلیها هستند که انگلیسی میدانند.
انــگار اصالً انتظــارش را ندارند .یک بار یکیشــان گفــت ایرانیها
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