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سمیرا هاتف در گپ و گفت
با روزنامهدیواری حق:

با ده میلیون
#دیلمای را
راه انداختم
مشتریها دوست دارند بدانند
تا به حال عاشق شدهام یا نه
خانواده از دستپخت مادرم تعریف میکنند
ومهمانها ازدستپختخودم
معصومه رحیمی :زندگی ماشینی باعث
ش�ده که انس�ان به دنب�ال مکانی دنج
و آرام در دل طبیع�ت باش�د .به همین
دلی�ل «اقامتگاههای بومگ�ردی» در
اطراف ش�هرهای بزرگ ،چند سالی اس�ت فعالیت
خود را شروع کردهاند تا با احیای ارزشهای بومی و
سنتی ،همچنین استفاده از اسباب و اثاثیهی قدیمی،
گردشگران را به سمت سکونت در خانههایی با رنگ
و بوی کهن جذب کنند« .بومگردی» نمونهی خوبی از
کسب و کار محلی است که به رونق اقتصاد و صنعت
گردشگری روستایی کمک میکند و باعث افزایش
درآمد روستاییان میشود .گیالن با توجه به نوع آب
و هوا ،مناطق سرسبز فراوان و دسترسی آسان اکثر
روستاها به ش�هر ،جزو اس�تانهای موفق کشور در
زمینهی جذب توریست از طریق بومگردی محسوب
میش�ود« .دیلمای» در روس�تای تازهآباد جنگاه از
توابع سیاهکل ،یکی از این اقامتگاههای بومگردی
است که با استقبال خوب عالقهمندان مواجه شده.
گفتوگوی من با مدیر این مجموعه را میخوانید.
حق :خانم هاتف! «دیلمای» به چه معنی است؟
بانویی از تبار دیلم.
حق :شروع دیلمای از کجا بود؟
از پنج س��ال قبل .وقتی درس��م تمام ش��د ،دوست داشتم
#کارآفرین باش��م و به خاطر عالقه به زادگاه��م «تازهآباد
جنگاه» در #روستا بمانم.
حق :فارغالتحصیل چه رشتهای هستید؟
ارشد توسعهی روستایی از دانشگاه تهران.
حق :واکنش خانواده در مورد تغییر کاربری خانه به
بومگردی چه بود؟
مادرم از ابتدا راضی بود ولی پدرم آن اوایل مخالفت میکرد.
دوست داشت ادامهی تحصیل بدهم و استاد دانشگاه شوم.
حق :برای رضایت پدر چه کاری انجام دادید؟
بازسازی و زیبایی خانه باعث رضایتش شد.
حق :از برخورد اهالی روس�تا با مهمانهای دیلمای
بگویید؟
اوایل مش��کل خاصی نداش��تند ولی االن با مطرح ش��دن
بومگردی ،کمی نارضایتی اهالی را احساس میکنم .قطعا
آرامش جامعهی بومی در اولویت قرار دارد .من هم همیشه
کیفی کار کردهام و اصوال پذیرای گردشگر انبوه نیستم.
حق :دیلمای با چه هزینهای شروع به کار کرد؟
خانهی پدری را بازس��ازی کردیم؛ بهع�لاوهی ده میلیون
تومان .این را هم بگویم که فاصل��هی اقامتگاه بومگردی
دیلمای با جنگل ،تنها سه دقیقه است.
حق :از وامهای گردشگری استفاده نکردید؟
نه ،الزم نداشتیم.
حق :پذیرایی و بازدید از منطق ه بر عهدهی چه کسی
است؟

خودم.
سعی میکنیم به سمت «توسعهی پایدار» حرکت کنیم اما
حق :متولد چه سالی هستید؟
هنوز خیلی مانده که از صفر تا صد کار ،به شکل ارگانیک و
شصت و هفت.
مولد انجام شود.
حق :مجردید یا متأهل؟
حق :در ترویج فرهنگ گردشگ�ری ،حواستان به
مجرد.
حفظ محیط زیست هست دیگر؟
حق :احتمال تعطیلی بومگردی بع�د از تأهل وجود همیشه سعی کردهام با اتکا به دانش بومی ،به فهمی عمیق
دارد؟
از #اصالت و #فرهنگ و #طبیعت برس��م؛ چ��ون ایدهآل
هر که بانوی دیلم خواهد ،جور دیلمای کشد!
من «گردشگری تجربهگرا و مش��ارکتی» است .در مورد
حق :از درآمد بومگردی راضی هستید؟
حفاظ��ت از محیط زیس��ت باید عرض کنم ک��ه از خانهی
الهی ش��کر! خیلی بهتر از کارمند 
ی است .هر چند #کرونا بومگردی دیلمای ،زبالهی تر خارج نمیشود .به عنوان مثال
روی تعداد مشتریها اثر منفی گذاشته و االن هم که فعال «پس��ماندهای گیاهی» یا به کمپوست تبدیل میشوند یا
تعطیل کردهایم تا انش��اءاهلل ش��ر این ویروس دفع شود .خوراک طیور میشوند.
البته تا زمانی که #گیالن وضعیت مناس��بتری داشت ،با ح�ق :در اقام�تگاه بومگ�ردی دیلم�ای ،چند نفر
رعایت پروتکلهای بهداشتی،
«کارآفری�ن» محس�وب
بهص��ورت مح��دود پذی��رای
میشوند؟
مشتریها بودیم.
مستقیم ،دو نفر و غیر مستقیم،
حق :بومگردی در کشور ما
پنج نفر.
چه جایگاهی دارد؟
ح�ق :کارآفرین�ی غی�ر
در س��الهای اخیر ش��ناخت
مستقیم؟
عم��وم نس��بت ب��ه خانههای
خری��د محص��والت خوراکی
بومگردی و اساسا روستاگردی
محل��ی و صنای��ع دس��تی از
افزایش پیدا ک��رده .اوایل واقعا
خانمهای روس��تا و یا استفاده
همیشه س�عی کردهام با اتکا به دانش
کس��ی اطالع��ی از ای��ن ن��وع
از وس��ایل نقلیهی اهالی برای
بوم�ی ،به فهم�ی عمی�ق از اصالت و
گردشگری نداشت.
حمل ونقل مهمانها به مناطق
فرهنگ و طبیعت برسم؛ چون ایدهآل
ح�ق :فض�ای مج�ازی در
بکر.
من«گردشگریتجربهگراومشارکتی»
ش�ناخت جایگاه بومگردی
حق :آیا فروش�گاه مجازی
است .در مورد حفاظت از محیط زیست
تا چه میزان تأثیر دارد؟
هم دارید؟
باید عرض کنم که از خانهی بومگردی
اصــ�لا بیشتریــ��ن رزرو از
قبال داش��تیم ولی ب��ا توجه به
دیلمای ،زبالهی تر خارج نمیشود .به
#اینستاگرام است.
مش��کالت ارس��ال در شرایط
عنوان مثال «پسماندهای گیاهی» یا به
حق :از سختی کار بومگردی
کنون��ی ،فع�لا در ای��ن زمینه
کمپوست تبدیل میش�وند یا خوراک
بگویید.
فعالیتی نداریم.
طیورمیشوند
من در ای��ن کار ،س��ازگاری با
ح�ق :ت�ورم و گران�ی ب�ر
محیط و مدارا ب��ا دیگران را یاد
سرویسدهی خانهی زیبای
گرفتم که روح و تفکرم را بزرگ کنم تا از مشکالت دلسرد شما چه تأثیری گذاشته؟
نش��وم .کار در محیط کوچک و بسته بس��یار سخت است؛ شما برای اینکه بتوانید جایگاه خود را حفظ کنید ،نهتنها
بهخصوص اگر مدیریتش با یک #زن باشد ،چالشها بیشتر باید از س��ود کار بزنی��د ،بلکه آنقدر بای��د روی کیفیت و
هم میشود.
خدمات کار کنید تا رضایت مش��تری باعث افزایش جذب
حق :فرص�ت مس�افرت و بازدی�د از بومگ�رد 
ی در توریست ش��ود .قیمت خیلی از اجناس ،روزبهروز افزایش
استانهای دیگر را دارید؟
پیدا میکند ولی ما نمیتوانیم به بازار نگاه کنیم و اال مشتری
من کار میکنم برای حال خوب خودم .مسافرت میکنم و خود را از دست میدهیم.
لذت میبرم از زندگی و باز این چرخهی #کار و #سفر ادامه حق :آیا تا به حال مهمان خاص هم داشتهاید؟
دارد .بومگردی به تبادل اطالعات مدیران در مناطق مختلف اگر منظورتان مشاهیر یا سلبریتیها باشند ،بله! ولی نگاه ما
نیاز دارد.
این است که همهی مهمانهای دیلمای را #خاص بدانیم.
حق :اگر دیلمای نبود ،سراغ چه شغلی میرفتید؟
ما در اقامتگاه خودمان ،مشتری درجهی یک و دو نداریم.
باز هم در حوزهی گردشگری فعالیت میکردم و احتماال ح�ق :فعالیتهای م�ورد عالقهی مدی�ر دیلمای در
#تورلیدر میشدم.
اوقات فراغت؟
حق :محصوالت دیلمای ،ارگانیک است؟
گردش در روس��تا ،دنبال کردن دورههای آموزش��ی مورد

عالقهام مثل عکاس��ی .گاهی هم #فیلم میبینم یا #کتاب
میخوانم.
حق :سؤال تکراری مهمانها از سمیرا هاتف؟
شروع کار دیلمای از کجا و چه زمانی و با چه هزینهای بوده.
خیلی دوست دارند از میزان درآمدم بدانند و حتی اینکه تا
به حال #عاشق شدهام یا نه.
حق :یک خاطره تعریف کنید از دیلمای؟
سالهای اول ،اقامتگاه هنوز گازکشی نشده بود و بخاری
نفتی داشتیم .یک روز صبح ،مهمانها از خواب بیدار شدند
و ما دیدیم که صورت همهشان س��یاه شده .متوجه شدیم
لولهی بخاری ،دود را پس زده و اسباب شرمندگی ما را فراهم
کرده .الحمدهلل چند سالی میشود که روستا گازکشی شده.
حق :مش�تریها با مدیریت یک خان�م در اقامتگاه
بومگردی دیلمای ،مشکلی ندارند؟
مدیریت خانم احساس امنیت منتقل میکند و چون اینجا
خانواده ساکن است ،باعث شده اکثرا دخترها و خانمها تنها
و با اطمینان کامل ،حتی یک هفته اقامت داشته باشند.
حق :با توجه به اینکه یک�ی از جنبههای بومگردی
آش�نایی با غذاهای محلی است ،آشپزی در دیلمای
بر عهدهی چه کسی است؟
ت و دستپخت
دستپخت مادرم برای خانواده محبوب اس 
خودم ب��رای مهمانها .اکث��ر مهمانها گمجکب��اب ،مرغ
شکمپر ،میرزاقاسمی و باقاالقاتوق سفارش میدهند.
حق :چطور هم به کارهای آشپزخانه و هم به بازدید از
منطقه میپردازید؟
با مدیریت درس��ت زمان .پخت غذا برای من تا حدودی به
#مهارت و یا #عادت تبدیل ش��ده .یعنی راحت از پس غذا
برمیآیم .گاهی تا دو صبح دور آت��ش با مهمانها صحبت
میکنم؛ در حالی که باید زودتر از آنها برای تدارک صبحانه
بیدار شوم .سخت است ولی نشدنی نیست.
حق :به گسترش دیلمای فکر کردهاید؟
بله! گس��ترش و البته کیفیت باالتر اما ش��رایط جامعهی
روس��تایی گاهی به این راحتی توس��عهی بعضی کارها را
برنمیتابد.
حق :چ�را ما از س�میرا هاتف ،هیچ عکس�ی در پیج
اینستاگرام اقامتگاه دیلمای نمیبینیم؟
حفظ حریم شخصی برایم مهم است .اتفاقا وقتی تصویری
از خودم نیست ،همهی نگاهها جذب محیط زیبای دیلمای
میشود و طبیعت محشرش و رضایت مشتریهایش .هدف
تبلیغ کار است ،نه قیافهی صاحبکار.
حق :آیا صرف عالقه به بومگردی برای شروع فعالیت
کافی است؟
خیر! اعص��اب آرام ،اخالق خوب ،مش��تریمداری در عین
رعایت حال همس��ایهها ،برخورداری اقام��تگاه از محیط
طبیعی و تاریخی ،دستپخت خوب و آشنایی با فوت و فن
غذاهای بومی همگی از الزامات هستند .مسئلهی مالی هم
برای شروع همهی فعالیتها غیر قابل چشمپوشی است.

