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گـــــــزارش


خلبانی
سمیرا شبانی ،اولین بانوی
که موفق به پرواز با هلیکوپتر شده است

تا حاال به سقوط فکر نکردم
الهام فیروزبخت

بســیاری از مــردم فکــر
میکنند پریــدن با هلیکوپتر
باید آسانتر از هواپیما باشد
ولــی خانــم شــبانی «اولین
زن خلبــان هلیکوپتر ایران»
میگویــد دقیقــاً برعکــس
اســت .خلبانی اصوالً شغل
ســختی اســت ،پریــدن بــا
هواپیما دشوار است ،پریدن
بــا هلیکوپتــر دشــوارتر .روز
خانم شــبانی از  ۵و  ۶صبح
شروع میشود ،هر روز لباس
خلبانــیاش را میپوشــد و
راهــی آموزشــگاه «ســاخه»
یا همــان مرکــز هلیکوپتری
ایران میشــود تا آرزویش را
پرواز کند .او بخوبی میداند
اولینهــا همیشــه وظیفــه
بیشــتر و ســنگینتری روی
دوش دارنــد و میخواهــد
بهعنــوان اولیــن کســی کــه
هلیکوپتــر را ماننــد یک پر از
روی زمین بلند کرده ،پرچم
بانــوان را همچنان بــاال نگه
دارد .او میگویــد هــر پــرواز
تجربههایــی بــه تجربههای
قبلــی اضافــه میکنــد و
ظ تر
شــیرینیاش هر بار غلی 
میشود.

گــروه بودم .از اطرافیان میشــنیدم کــه پرواز با
هلیکوپتر ســختتر از هواپیما است اما باورش
برایم ســخت بود که پــرواز دادن هواپیما با آن
جثه بزرگ از هلیکوپتر آســانتر باشــد .تا اینکه
خــودم برای اولین بار پــرواز تک نفره هلیکوپتر
را تجربــه کــردم .یکــی از بهتریــن تجربهها بود
کــه همــراه شــد بــا بهتریــن اتفــاق زندگــیام.
وقتی ســاعت  ۱۷موفق بــه پرواز تک نفره یا به
اصطالح «سولو» شدم ،پســرم را باردار بودم و
خودم از این اتفاق بیخبر بودم.
پریدن با پرههای فلزی چه حسی دارد؟
اولیــن پــرواز با هلیکوپتــر تجربه عجیبــی بود .در
اوج پروازم بسیار خوشحال بودم و هیچ استرسی
نداشــتم .اولین پــرواز ســولویی غــرور عجیبی به
آدم میدهــد و یک شــوک بــزرگ از نوع خوبش
بــه آدم میدهــد .بــه همیــن خاطــر هــم بعد از
انجــام اولیــن پرواز تک نفره روی ســر خلبان آب
ســرد میریزنــد تــا متوجهتــان کنــد شــما همان
آدم قبل هســتید و غرور برتــان ندارد .خیلیها از
من میپرســند تا بــه حال به ســقوط فکر کردهام
یــا نــه؟ و من میگویم نــه! حتی یکبــار! من برای
رســیدن به خلبانی هلیکوپتر تالشهای فراوانی
کــردهام و ســختیهای زیادی را تحمــل کردم که
حتی کوچکترینشــان قابل بازگو کردن نیســت.
دوســت نــدارم با فکــر به ســقوط تمام شــیرینی
رؤیایی را که دیگر رؤیا نیست از بین برده و تمام
تالشی را که برای رسیدن به هدفم کردهام پیش
خودم زیر سؤال ببرم.
به نظر میرســد پــرواز با هلیکوپتر آســانتر از
هواپیما باشد؟ اینطور نیست؟
خیلیهــا اینطــور فکــر میکنند ولــی واقعیت
ایــن اســت کــه شــروع کار بــا هلیکوپتــر بســیار
ســخت اســت .هلیکوپتــر میتواند در آســمان
متوقــف شــود و امدادرســانی کنــد .همچنیــن

چه شد که وارد رشته هوا فضا شدی؟
ســال  65در شــهرکرد به دنیا آمدم اما بزرگ شده
اهــوازم .فرزند آخر خانواده هســتم و تفاوت ســنی
زیــادی با بــرادران و خواهرانم دارم .ســال  84بود
که وارد دانشــگاه شدم و رشــته هوانوردی – تأمین
و نگهــداری هوافضــا -را انتخــاب کــردم .از همان
بچگی عاشق خلبانی بودم و البته به ستاره شناسی
هــم عالقه زیادی داشــتم .پــدرم عالقــه زیادی به
هواپیماهای جنگنده داشــت .ســه ســاله بــودم که
جنــگ تحمیلی به پایان رســید ،من با همان ســن
کمم با این نوع هواپیماها آشــنا بودم اما میتوانم
بگویم پدرم اصلیترین مشــوق من بود و دوســت
داشــت مــن خلبــان جنگنــده بشــوم .مــا در اهــواز
زندگی میکردیم و من برای تحصیل در این رشته
بایــد بــه تهــران میآمدم .جدایــی از خانــواده هم
برای من و هم برای آنها ســخت بود ،اما من کامالً
مصمم بودم که دنبال آرزوی خودم و عالقه پدرم
بروم .خلبان هواپیما بودن خیلی جذاب اســت اما
خلبانی هلیکوپتر چیز دیگری است.
یعنی اول خلبان هواپیما شدی؟
اوایل که چون بــرای خلبانی هلیکوپتر خانمها
را نمیپذیرفتنــد ،هــر بــار یــک شــرط جدیــد
میگذاشــتند .یکــی از شــروط این بود کســی که
میخواهــد بــا هلیکوپتــر پــرواز کند بایــد حتماً
مــدرک خلبانــی هواپیمــا را داشــته باشــد .بــه
همین دلیل یک دوره دو ســاله خلبان هواپیما
بــودم .بعــد از اتمــام دوره حــدود دو ســال
بــود کــه دائماً بــا مســئوالن مربوط بــه آموزش
هلیکوپتــری مکاتبــه داشــتم و میتوانم بگویم
روزی نبــود کــه مــن از فرســتادن درخواســت
دســت کشــیده باشــم .تا اینکه اردیبهشــت 97
برای شــروع آموزش با من تماس گرفته شــد و
کالسهای زمینیمان تشکیل شد .یک گروه 7
نفره بودیم که ششتایشــان مرد و من تنها زن
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هلیکوپتر توانایی تردد در مناطق صعبالعبور
را داشته و چندین برابر بیشتر از هواپیما قدرت
مانور دارد .شــما بهعنوان خلبان یک هلیکوپتر
در دوره آموزشــی یــاد می گیری که روی شــیب
تنــد ،روی قله ،روی ســطوح ناهمــوار ،روی آب
و ...بنشــینی و یــاد گرفتــن هــر کــدام از اینهــا
ســختیهای خــاص خــودش را دارد .عــاوه بر
ایــن در هواپیما خلبان میتوانــد در مواقع نیاز
هواپیما را روی حالت  Autopilotبگذارد اما در
هلیکوپتر چنیــن گزینهای وجود نــدارد .خلبان
هلیکوپتــر باید تمام حواســش به پرواز باشــد و
بتواند دو دســت و دو پایش را به هم هماهنگ
کنــد و انجــام این هماهنگی به قدری ســخت و
نیازمنــد تمرکز اســت که اصالً نمیشــود حین
پرواز به چیز دیگری فکر کرد.
احتمــاالً خیلیهــا بــا شــنیدن ایــن خبــر کــه
شــما اولیــن خلبــان هلیکوپتــر ایــران هســتی
چشمهایشان گرد میشــود .واقعاً خلبان شدن
یک زن همینقدر تعجب برانگیز است؟
برخوردهــا متفاوت اســت .خیلیها از شــنیدن
ایــن خبــر خوشــحال میشــوند ،از طــرف دیگر
هــم هســتند کســانی کــه فکــر میکننــد مــن با
پــول و پارتی توانســتهام وارد این رشــته شــوم.
بعضیهــا میگویند احتماالً پــدرش پارتیاش
شــده در حالی که من حدود  10ســال اســت که
پــدرم را از دســت دادهام و از نظــر مالی در حد
متوســط بودهایــم .شــاید اوایــل بــرای اینکه به
مــردم بقبوالنــم فکرهایــی کــه در مــورد نحوه
ورود من به این رشــته میکنند درســت نیست
و من تنها با اراده و پشتکار خودم توانستهام به
هدفم برســم ،اما حاال دیگر خیلی تالشی برای
ایــن قضیــه نمیکنم و ســعی میکنــم انرژی و
وقتــم را برای چیزهای مهمتر بگذارم .من هم
همیشــه ســعی کردهام از حاشــیهها دور باشم.

