iran BANoO
شماره صد و سی و شش
یکشنبه  29مرداد 1396

اینکه بنشــینم به ممتحن گفتم من دفعه قبل
همه ســؤالها را جــواب داده بودم چــرا مردود
شــدم؟» ممتحــن او را دعوت به نشســتن کرد.
دوباره ســؤالهایش را پرســید و باز اتفاق دفعه
قبل افتاد .راحلــه هر بار تک و تنها راهی تهران
میشــد و از خــراب شــدن اتوبوس و ســه صبح
مانــدن در ترمینــال بیراننده گرفتــه تا عفونت
ریــه و بدترین خاطرات زندگیاش را از تهران با
خود سوغات میآورد«.بار سوم رفتم گفتم چرا
من را رد میکنید؟ من نمره اول آموزشــگاهم.
ممتحــن گفت برای خــودت نمره اولــی! نمره
اولــیات رو بــه رخ ما نکش .اینجــا نمره معنا و
مفهوم ندارد .آنقدر ریز و درشت بار من کرد که
مــن زدم زیر گریه .گفت دریــا جای مامان بازی
نیســت .دریا آدم مقاوم میخواهــد .نه اینکه تا
کســی بهت سخت گرفت یا اتفاقی برایت افتاد
بزنــی زیــر گریــه!» راحلــه فهمیده بود مشــکل
بــا اطالعــات و توانایــی او نیســت .بــار چهــارم
حاضرجوابــی را کنار گذاشــت «بار چهارم رفتم
گفتــم ســام .گفــت دوباره کــه آمــدی؟ هیچی
نگفتم .ســؤالها را پرســید و آخر کار گفت ببین
قبول نیســتی! اما چون میبینیم از رو نمیروی
و هــر دفعــه بلنــد میشــوی میآیــی ،قبولــت
میکنــم .چــون نمیخواهــم دوبــاره ببینمــت.
خیلــی دلــم میخواســت جوابــش را بدهم اما
گفتــم خیلــی ممنــون و آمــدم بیــرون ».راحله
هیــچ وقــت نفهمید چــرا ممتحــن آنقــدر از او
بــدش میآمــد یا چرا آنقــدر در برابــر پذیرفتن
یــک زن در ایــن آزمــون کــه هیــچ منــع قانونی
نداشــت مخالفت میکرد امــا االن فکر میکند
آن ســختگیری برایــش الزم بود .هــر چند هنوز
آنقــدر از پایتخت دلگیر اســت که اگــر در تهران
به او کشــتی طال هم بدهند حاضر نیست بیاید
و بگیرد.
راحله؛ سکان دار دریانوردی ایران
اما چه شــد که در بین این همه دریا نورد راحله
بهعنــوان دریانــورد نمونــه ســال انتخاب شــد؟
«کســانی کــه دریانــوردی میکننــد واقعــاً همه
نمونــه هســتند .در قبال کســانی که جانشــان را
برای نجات مســافران از دست دادهاند و خیلی
از کاپیتانهــا دریانــوردان بزرگــی کــه روی دریــا
هستند اصالً رویم نمیشود بگویم من دریا نورد
نمونه هستم .همه دریانوردان دوری از خانواده
برای زمانهای طوالنی را تجربه میکنند و برای
خود مــن اینکه روی شــناور هســتم و نمیدانم
پدر و مادرم حالشــان چطور اســت و اگر اتفاقی
بــرای خانوادهام بیفتد پیششــان نیســتم و اصالً
باخبــر نمیشــوم خیلــی ناراحتکننده اســت.
از ایــن جهــت غروبهــای دریــا دلگیرتریــن
لحظــات زندگیام هســتند» راحله تــا لحظهای
هم کــه نامش را بهعنوان دریانورد نمونه ســال
خواندنــد خبــر نداشــت و اصــاً هیــچ وقــت به
ایــن موضوعــات فکر نمیکرد« .در مراســم روز
دریانــوردی مــن دیــدم همــه افــراد درجــه باال
هســتند .با خواهرم رفتم یک گوشــه نشســتم و
داشــتم راحــت میوه میخــوردم! گفتنــد نوبت
میرســد به معرفی دریانورد نمونه و نخســتین
بانــوی دریانورد که کارســختی را انجام داده و...
در آن مراســم خبرنــگاران خانم زیادی بودند و
من فکر میکردم آنها هم دریانوردند و در طول
این ســالها اصالً تصور نمیکردم نخستین زن
دریانــورد باشــم که یــک لحظه نام خــودم را از
مجری شــنیدم .جا خوردم .اصالً نمیدانســتم
چــه کار کنــم! وقتی هم پرســیدم که چــرا من؟
متوجه شــدم اخــاق را خیلی در نظر داشــتند.
تعامــل با همــکاران و درک مســافران .در همه
آزمونها هم پیوســته شــرکت میکنم و با نمره

ملوان ِ
زبل هرمزگان
آزمون ملوانی خوان اول از هفت خوان ماجراهای راحله و دریاست .هر
توگو تأکید میکند که خــودش اصالً هیچ
چنــد او چند بار در طــول گف 
ســختی و دشــواری در گذرانــدن آموزشــها و انجــام وظایفش نــدارد اما
از بیــرون که نگاه میکنی هر کســی نمیتواند به آســانی بــا این حجم از
ممانعت روبهرو شود بیآنکه تأثیری در انگیزه و ارادهاش بگذارد .بعد
از گذراندن دوره سی تایم در ،یعنی مدت زمانی که باید روی کشتی کار
کند ،زمانی رسید که باید راهی کار روی کشتی جدیدی در کیش میشد.
اما در اسکله کیش به او اجازه ورود ندادند و حتی با نشان دادن کارت
هم قبول نکردند که او قرار اســت از این به بعد همکارشــان باشد! تا
مدتــی هر کدام از کشــتیهای مجــاور او را روی عرشــه میدیدند به
حراست اطالع میدادند که شخصی غیرقانونی آمده وارد اسکله
شده و روی عرشه یکی از شناورهاست! برخورد مسافران هم که
همیشه حاکی از تعجب و سؤال است و راحله به این سؤالها
و بعضــاً کنایههــا عادت کرده «شــما نمیدانیــد من با چه
دردسری در ذهن اینها جا انداختم که ما با هم همکاریم
و من هم مثل شــما درجه دار هســتم .مســافران اما
بســتگی دارد مــال کجــا باشــند .بندریهــا خیلی
راحت و عــادی برخورد میکنند چون آنهایی
که لنج دارند همه زنان و دخترانشان روی
لنج خودشــان کار میکنند و به زنان
راحله
اطمینــان دارنــد .امــا مســافران
یک
طهماسبی
ً
دیگــر مثــا شــیرازیها
است
سروســتان
پایش
میگوینــد کاکــو
و پــای دیگــرش بندرهای اســتان
هرمــزگان؛ طــی این پنج شــش ســال روی
سه کشــتی بندرلنگه ،بندرعباس ،بوشهر و کیش کار
ش او را
کردهاست .در دوره آموزشی یکی از دوستان 
همراهی می کرد اما حــاال اگر خواهرها همراهش
نباشــند اکثــراًتنهــا زندگــی میکنــد .خــودش
میگوید سی و دو ســالگی سنی است که دیگر
بایــد تصمیمــش را بــرای ازدواج بگیــرد و
چون بعید میداند مردی حاضر باشــد با
شــرایط کاری او کنار بیایــد وپای حرف
اول ازدواج بایستد و مانع کارکردن
او روی دریــا نشــود ،تــا اینجــا
شــغلش را ترجیــح داده
است.

غرقمــان نکنی! نندازیمــان تو آب! خانمها واقعاً میترســند با تعجب
میگویند یک دختر سکان گرفته دستش! یا مثالً میپرسند :بلدی؟ من
هم شوخی میکنم و میگویم نه! تازه دارم یاد میگیرم! برای نخستین
بار که درجه افســری گرفتم با دبدبه و کبکبه روی عرشه ایستادم و برای
خــودم فیگور گرفته بودم .یک مســافری صدایم کــرد گفت خانم برای
مــن یک لیوان آب مــیآوری؟ آب را بردم اما بهــم برخورده بود .گفتم
نگاه درجههام کن ،من افسرم ،گارسون نیستم .گفت چه فرقی دارد؟ تو
هم گارسونی! گفتم دستتان درد نکند .تصورشان این بود که اگر زنی در
شناور باشد ،نمیتواند دریانورد باشد و البد میهماندار است!»
راحله حاال  32سال دارد و حدود پنج سال است کار دریانوردی میکند .در
دریانوردی نخستین درجه ملوان است .بعد از آن سه درجه افسری ،بعد
کاپیتانی و دســت آخر فرماندهی .راحله بعد از آن یک ســالی که معطل
مــدرک ملوانی شــد باقی مراحل را بســرعت طــی کرده و حاال افســر دوم
است و منتظر آزمون افسری بعدی که در شهریور ماه برگزار میشود .افسر
دوم پزشک کشتی است و عالوه بر انجام کارهای امدادی اولیه باید بیمار
را بــرای انتقــال به کشــتی نجات آماده کند .پزشــکی کشــتی منظور همان
کمکهای اولیــه و امداد آموزشهای امدادی دریاســت که در دورهها یاد
گرفتهاند .وظیفه دیگر راحله تعیین مســیر شــناور و نقشــه خوانی اســت.
غیر از آن در صورتی که ناخدا و جانشــینش هم مشــکلی داشــته باشند یا
شــرایط خاصی باشــد هدایت اصلی شــناور با افسر دوم اســت و میتواند
در زمانهای ســکانگیری و تغییر مســیر ،ســکان شــناور را در دست گرفته
و هدایتــش کند «هــر جا که هر کــدام از همکارها نتوانند کارشــان را انجام
دهند من کمک میکنم ».آرزوی راحله در این مســیر هم اول فرماندهی
کشتیهای زیر سه هزار و بعد کشتیهای تجاری نامحدود است.

باال قبول میشوم .هر چند هیچ وقت اصالً فکر
ایــن برنامههــا نبودم و برای خــدا کار میکردم.
امیدوارم شایستگیاش را داشته باشم».
کار روی دریــا یعنی به اســتقبال هر پیشآمدی
رفتــن .راحله تاکنــون حادثــه دریایــی را تجربه
نکــرده امــا در یکــی از ســفرها تمــام سیســتم
راداری و جیپــیاس شــناورش از کار افتــاده و
مســیر دو ســاعته را در  12ســاعت طی کردهاند.
خودش معتقد است که روی زمین در حوادثی
کــه پیشآمده نشــان داده کــه از عهده شــرایط
ســخت بــر میآیــد «دو مــاه پیــش در جــاده
ماشــینی چــپ کــرده بــود بــرای کمــک پیــاده
شــدیم ،دیــدم دختــر مرده امــا خــدا قدرتی به
مــن داد کــه خیلــی راحت برخــورد کــردم و به
مــادرش گفتــم کــه چیــزی نشــده و کمکهای
اولیــه را رویش انجام دادم تا آمبوالنس برســد.

در مراسم روز دریانوردی من
دیدم همه افراد درجه باال
هستند .با خواهرم رفتم یک گوشه
نشستم و داشتم راحت میوه
میخوردم! گفتند نوبت میرسد به
معرفی دریانورد نمونه و نخستین
بانوی دریانورد که کارسختی را انجام
داده و ...در آن مراسم خبرنگاران
خانم زیادی بودند و من فکر میکردم
آنها هم دریانوردند و در طول این
سالها اص ً
ال تصور نمیکردم نخستین
زن دریانورد باشم که یک لحظه نام
خودم را از مجری شنیدم .جا
خوردم .اص ً
ال نمیدانستم چه کار کنم!
وقتی هم پرسیدم که چرا من؟ متوجه
شدم اخالق را خیلی در نظر داشتند.
تعامل با همکاران و درک مسافران
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در دریــا هــم وقتــی جــان خــودت ،مســافران و
ســرمایه یک بنده خدا زیر دست توست مجبور
هســتی بهتریــن و ســریعترین عکسالعمــل را
نشــان بدهــی .هیچ حقوقــی هم این ســختی را
جبران نمیکند .بعضیها فکر میکنند ما روی
عرشــه پول پارو میکنیم .در صورتی که اگر یک
افســر  6میلیون تومان حقوق میگیــرد باید دو
تومــن هــم وام بگیــرد کــه تــازه بتوانــد در دو تا
کالس آموزشــی دوره بعد ثبتنــام کند ».البته
پیــام مهم دیگــر انتخــاب او بهعنــوان دریانورد
نمونه ،معرفی این حرفه به بانوان و خانوادهها
بود« .درســت اســت جامعه تبعیض میگذارد
امــا فکر ماســت که آینــده را میســازد .زنان اگر
همــه بخواهند پشــت هم باشــند و یک مشــت
شــوند کسی نمیتواند کاری کند .یک انگشت را
میشود شکست اما مشت را نه».

