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اولین پرواز با هلیکوپتر تجربه عجیبی بود .در اوج پروازم بسیار خوشحال بودم
و هیچ استرسی نداشتم .اولین پرواز سولویی غرور عجیبی به آدم میدهد و یک
شوک بزرگ از نوع خوبش به آدم میدهد .به همین خاطر هم بعد از انجام اولین
پرواز تک نفره روی سر خلبان آب سرد میریزند تا متوجهتان کند شما همان آدم قبل
هستید و غرور برتان ندارد.

چــه حاال ،چه وقتــی که درصدد تحقــق رؤیایم
بودم .خیلیها میگویند چرا در فضای مجازی
فعال نیستی؟ پاسخم این است که اوالً دوست
ندارم زندگی شــخصیام وارد حاشــیه شود و از
طرفی دوســت دارم زمانی کــه از کار و آموزش
فارغ میشوم تنها و تنها وقتم را با همسر و پسر
 3سالهام بگذرانم.
قــرار گرفتــن در یــک محیــط و کار مردانــه را
چطور دیدید؟ لحظهای پشیمان نشدی؟
وقتی وارد این رشــته شــدم کاپیتان ارگاســی به
مــن گفت «دیگــر نمیخواهم تــو را با روحیات
زنانــه ببینــم .وقتی وارد این رشــته شــدی باید
روحیاتت هم تغییر کند» .ایشــان شــاید چیزی
حــدود  400- 500خلبان را آموزش دادهاند اما
در پــرواز مــن نگرانیهایــی وجود داشــت .من
تمام ســعی ام را کردم تا خودم را به استادانم
اثبــات کنــم .در تمــام ایــن مدت ســعی کردم
مثــل مــردان و از روی رفتــار آنهــا تقلیــد کنــم.
مثــاً یــک روزی مــن از اینکــه کســی دســت به
غذایــم بزنــد حالم بد میشــد اما بیــن همین
مردان یــاد گرفتم که گاهی در شــرایط ســخت
حیــن مأموریت قاشــق و چنگالی برای خوردن
غــذا وجود نداشــته و من بهعنــوان یک خلبان
فــارغ از جنســیتم باید خــودم را با این شــرایط
وفق بدهم .این شــد که ســعی کــردم همرنگ
جماعــت مردانــه گــروه آموزشــیمان بشــوم و
رفتار زنانه باعث نشود از گروه جا بمانم ،گاهی
هم شده در یک جمع مردانه وقتی با جدیت با
من صحبت میشــود شاید کمی ناراحت شوم
اما میدانم دلیل تمام این برخوردهای جدی
این اســت که من بخشــی از زنانگــیام را کنار و
هنگام پرواز احساسات زنانه را کنار بگذارم.
تا به حــال حین پــرواز در موقعیت خطرناک
گیر کردی؟
احتمــاالً در فیلمهــا دیدهایــد کــه گاهــی کنترل
هلیکوپتــر از دســت خلبــان خــارج میشــود و
بسرعت میچرخد .موقع نگه داشتن هلیکوپتر
در آســمان کــه بــه آن هــاور کــردن میگوینــد
ممکــن اســت هلیکوپتــر از کنترل خارج شــده و
با ســرعت دور خود بچرخــد .من هم یک بار در
چنیــن موقعیتی گیــر افتادم .هول شــده بودم و
از کاپیتــان خواســتم کمکــم کند .ولی ایشــان در
عوض درخواســت کمک من ســرم فریاد کشید
کــه «کمکت نمیکنم .یــا کنترلش کن یا خودت
را بکــش» .بــا ایــن کــه در موقعیت ســختی گیر
کرده بودم ولی به هر ضرب و زوری بود توانستم
دوباره کنترل هلیکوپتر را در دســت بگیرم .بعد
از فــرود کاپیتــان بــه من گفــت «وقتــی وارد این
رشــته شــدی یا باید ترس را کنــار بگذاری و مثل
دیگــر خلبانان مرد رفتار کنی یــا اینکه عالقهات
را کنــار بگــذاری و از رشــتهات کنــار بکشــی».
همانجــا بــود کــه تصمیــم گرفتم تــرس تمام
اتفاقاتی را که قرار اســت حین پرواز برایم بیفتد
کنار بگــذارم و مصممتر از قبــل هدفم را دنبال
کنم.
خلبان بودن در کنار مادر ،همسر و خانم خانه
بودن برایت سخت نیست؟
البته که هســت! ولی تمام ســعی ام را میکنم
کــه بین تمــام اینهــا تــوازن ایجاد کنــم .وقتی
وارد ایــن رشــته شــدم بــه مــن گفتنــد گاهــی

در تمــام مراحــل بودهانــد افتخار کــرده و برای
داشتنشان خدا را شاکرم.
مقصد این همه پرواز کجاســت؟ میخواهی
خلبان هلیکوپتر باقی بمانی؟
طبیعتاً همینطور اســت .من این چندین سال
تمام سختیهای این راه را به جان خریدم تا به
اینجا برســم .هلیکوپتری رشــتهها و شاخههای
فراوانی دارد .اما آرزویم پرواز روی آب اســت و
به شــاخه امداد و نجات هم خیلی عالقه دارم
و امیدوارم در آیندهای نه چندان دور بتوانم به
هدف و آرزویم برسم.
خلبان شــدن آرزوی خیلیهاست .این رشته
را پیشنهاد میکنی؟
بــرای آموزشــگاههای خلبانــی فرقــی نمیکند

مأموریتهایتــان  15 -15اســت یعنی  15روز
خانــه هســتید و  15روز در مأموریــت! اولویــت
صــد درصدی من پســرم اســت اما شــاید حاال
پســرم «ارشــان» دوســت داشــته باشــد یــک
مادری داشــته باشــد که تماموقت و شبانه روز
کنارش باشــد و با او بازی کند اما من نگاهم به
آینده اســت .در طول روز سعی میکنم وظیفه
مادریام را با نحو احســن برایش انجام دهم و
از طرفی هم با رســیدن بــه اهدافم یک زندگی
خــوب و ایــدهآل بــرای پســرم بســازم و الگــوی
خوبــی بــرای آینــدهاش باشــم و ارشــان بتواند
بــه مــادرش افتخار کنــد .همانطور کــه من به
وجــود مادرم و منیژه تقیپور دوســتی که مانند
مادر دوم من بوده و همیشــه بهترین پشتیبانم
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شــما در دبیرســتان در چــه رشــتهای تحصیــل
کردهایــد .امــا چیــزی که خیلــی اهمیــت دارد،
یاد گرفتن زبان انگلیســی اســت .چــرا که تمام
دروس بــه زبــان انگلیســی بــوده و یــک خلبان
خوب باید به این زبان مســلط باشــد .از طرفی
وقتــی کســی وارد رشــته هوافضــا میشــود،
علــی الخصــوص خلبانــی هلیکوپتر ،انــگار در
تمام رشــتهها تحصیل میکند .شــما بهعنوان
یــک خلبان بایــد بیماریهــا را بشناســید ،باید
هواشناســی بلد باشــید و باید ابرها را بشناسید.
آیرودینامیــک ،شــناخت موتــور و ....تمــام
دروســی اســت کــه بایــد بــرای خلبان شــدن با
موفقیــت بگذرانید که به این دورهها اصطالحاً
«دوره زمینی» گفته میشود.
به نظر شــما اگر خانمی در این رشــته آموزش
ببیند ،آتیه کاری برایش وجود دارد؟
وقتــی یــک فــردی بهعنــوان خلبــان اولیــن
پــروازش را انجام میدهد یا به اصطالح ســولو
میشود ،یعنی دیگر از پس پرواز و چند و چون
کار برمیآید .این ربطی به جنسیت فرد ندارد،
یعنــی اگر خانمــی در این رشــته تحصیل کرده
و تــک نفــره پــرواز کند نشــاندهنده این اســت
که میتواند در هر شــرکت هواپیمایی مشــغول
به کار شــود .در کشــورهای دیگر خانمها خیلی
راحــت جــذب مشــاغل مربــوط بــه این رشــته
میشــوند ،امــا در کشــور مــا چــون هنــوز ایــن
موضوع جــا نیفتاده فرصتهای شــغلی برای
یک خانم خلبان هلیکوپتر کمتر از مردان بوده
و شاید بشــود گفت این تناسب  4به یک است.
یعنی ممکن اســت  4شرکت به یک خلبان آقا
پیشنهاد کار بدهند در حالی که شاید یک خانم
تنها یک پیشــنهاد کاری داشــته باشــد کــه البته
این فقط مختص رشته ما نیست.

