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گـــــــزارش

از چند ســالگی دوست داشــتی خلبان شوی؟
اصالً چرا خلبان؟
من از بچگی دوســت داشــتم خلبان شوم برای
همیــن وقتــی به  18ســالگی رســیدم شــروع به
تحقیــق کردم تــا متوجه شــوم در ایــران چگونه
یــک خانــم میتوانــد خلبــان شــود .اول به من
میگفتنــد که خانمهــا اصــاً نمیتوانند خلبان
شوند .برای همین تصمیم گرفتم که میهماندار
شــوم اما عالقهام به خلبانی آن قدر زیاد بود که
دســت از تحقیــق برنداشــتم و در همیــن حیــن
بــا کاپیتــان قدیــری آشــنا شــدم ،ایشــان مــن را
راهنمایی کردند؛ برای رسیدن به آرزویم به من
انگیزه دادند و من را به سمت رشت ه خلبانی هل
دادند.
در دانشگاه خلبانی خواندی؟
خیــر ،زمانــی که من شــروع بــه تحصیــل کردم
در دانشــگاههای مــا رشــته خلبانی بــه خانمها
آمــوزش داده نمیشــد .البتــه نمیدانــم هنــوز
هــم این وضعیت وجود دارد یا نه؛ در دانشــگاه
دیســپچ یا همــان بــرج مراقبت خواندم؛ کســی
که در برج مراقبت اســت موقعیت جغرافیایی،
وضعیــت جوی آب و هوا ،ارتفــاع و این موارد را
به خلبان اعالم میکند و یکی از شغلهای مهم
در فرودگاه اســت .در تمام رشتههای هوانوردی
خانمهــا میتواننــد وارد بشــوند .هیــچ منعــی
برای آنها وجود نــدارد؛ خانمها حتی میتوانند
مکانیک هواپیما شوند.
وقتــی ایــن رشــته در دانشــگاه بــرای خانمهــا
تدریس نمیشــود ،شــما برای گذراندن دورههای
آموزشی به کجا مراجعه کردی؟
ایــن رشــته در دانشــگاهها براحتــی بــه آقایــان
آمــوزش داده میشــود امــا بــرای خانمهــا
محدودیتهای بیشــتری وجــود دارد؛ در واقع
آموزشــگاههایی هســتند کــه در آنجــا خلبانــی
آمــوزش میدهند .خانمی که عالقهمند باشــد
میتواند هر آموزشــگاهی را انتخاب کند و بعد
از مشــاوره با افــراد خبرهای کــه در آنجا حضور
دارند صالحیتاش برای این رشــته مشــخص
میشــود .رشــته خلبانــی بــرای خانمهــا در
دانشــگاههای ما آمــوزش داده نمیشــد ،البته
آن ســالی که من برای آموزش اقدام کردم این
گونه بــود و درباره وضعیت فعلی آموزش این
رشــته برای خانمها در دانشــگاهها خبر ندارم؛
وقتی برای اولین بار به آموزشگاه رفتم مدارکم
را بــرای ثبتنــام بــه کاپیتــان قدیــری دادنــد.
ایشــان من را به اتاقشــان دعوت کردند و از من
پرسیدند برای چه میخواهید این کار را بکنید.
انگیــزه ات چیســت و مــن وقتی بــه او توضیح
دادم مطمئن شد که از پس این کار برمیآیم و
خودش آموزشم را قبول کرد .من هم به ایشان
گفتــم دوســت دارم در هواپیما باشــم ،عاشــق
پرواز و ارتفاع هستم.
اصال ترس از ارتفاع نداشتی؟
بــه هیج وجه ،عاشــق ارتفــاع هم هســتم .البته
مادرم همیشــه برای من نگران است ولی پدرم
هیچ نگرانی ندارد و معتقد است من بعد از هر
پروازی سالم برمیگردم.
در دوره آموزشی ،شما تنها خانم گروه بودی؟
بلــه ،از یــک جمع  23نفره من تنهــا خانم گروه
بــودم و البته آقایان میگفتند ما که آقا هســتیم
از پس این ســختی برنمیآییــم وای به حال تو!
عمــراً بتوانی پرواز کنی! امــا از آن تیم این روزها
فقط یکی از آقایان را میبینم.
حس شما آن موقع چه بود؟ لحظهای این فکر
از ذهنتان خطور کرد که آموزش را رها کنی؟
خیلــی اذیــت میشــدم امــا هیــچ وقــت ایــن

توگوی با آناهیتا نیکوکار
گف 
جوانترین زن خلبان ایرانی

خلبان شدن برای زنان
خیلی گران تمام میشود
«خلبان شــدن رؤیــای کودکی من بــود ،هروقت کــه هواپیمایی را در
الهه خانی
آسمان میدیدم خودم را در آن تصور میکردم و آرزویم این بود که با
هواپیما پرواز کنم .از همان وقت عشق هواپیما در وجود من ماند و با من شکل گرفت .بزرگتر
که شــدم تصمیم گرفتم شــغلی انتخاب کنم که در هواپیما باشــم ».این صحبتهــا را آناهیتا
نیکوکار میگوید در حالی که بســیاری از ایرانیها ،خلبانی را شــغلی ســخت ،حساس و مردانه
میدانند؛ حتی خیلی از خانمها هم تصوری نســبت به خلبان بودن یک زن نمیتوانند داشته
باشــند و شــاید هم این تصور ،تا همین چند ســال پیش تنها یک رؤیا بود اما این رؤیا ،حاال چند
سالی اســت که به واقعیت پیوسته و در حال حاضر آناهیتا نیکوکار و هفت بانوی دیگر خلبان
هستند .نیکوکار ،زن جوانی که در  26سالگی رؤیای کودکیاش را به واقعیت تبدیل می کند ،در
ســال 71به دنیا آمده و دوره دبیرستانش را در رشــته کامپیوتر به پایان رسانده است و پس از آن
برای ادامه تحصیل در رشــته بــرج مراقبت ادامه تحصیل میدهد ،اما رؤیای همیشــگی پرواز،
نیکوکار را به کالسهای آموزش خلبانی میکشاند.
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برخوردها باعث نشد که تصمیم بگیرم از رؤیای
کودکیام بگذرم؛ وقتی برای پدر و مادرم تعریف
میکــردم ،پدرم میگفــت که تــو میتوانی .پدر
همیشه حامی من بود؛ اگرچه محدودیتهایی
برای مــن وجود داشــت اما زمانی که به ایشــان
گفتم میخواهم خلبان شوم بدون کوچکترین
تردیــدی در موفقیتم مرا حمایت کردند .همان
طور کــه گفتم آمــوزش خلبانــی در ایــران برای
خانمهــا گران تمام میشــود اما پدرم تا آخرین
 1000تومانی هزینههایی که برای آموزشــم الزم
بود را پرداخت کرد.
وقتی آموزش را شــروع کردی تا اولین باری که
بهعنوان کمک خلبــان پرواز کــردی چقدر زمان
برد؟
دو ســال طــول کشــید ،البتــه بــرای افزایــش
آمادگــیام در هر زمینــه در کالسهای متنوعی
شــرکت کــردم ،روزهــای زیــادی بود که اســتادم
ســاعتها مــرا دور محوطــهای میدوانــد تــا
آمادگــی بدنــیام را بــاال ببــرد؛ امــا مهمتریــن
نکتــه هــم ایــن بــود کــه دولــت بخوبــی از مــن
حمایت کرد.
از کار شما حمایت هم شد؟
دولــت بین من و آقایانی که هم دوره من بودند
برای کار هیچ تفاوتی قائل نشد ،خانمهای دیگر
را هم حمایت کردند.
در حــال حاضــر چنــد خانــم خلبان در کشــور
فعالیت میکنند؟
مــن  8نفــر آنهــا را میشناســم .شــاید در ایــن
مــدت تعــداد آنهــا بیشــتر هــم شــده باشــد اما
مــن اطالعی نــدارم .در واقع مــا  8خلبان خانم
هســتیم که بیشــترین میزان فعالیت را داریم و
در ایرالینهای مختلف مشغول به کار هستیم.
االن کمــک خلبان هســتی تــا بخواهی خلبان
ش داری؟
شوی چقدر راه در پی 
 5ســال ســابق ه کاری احتیــاج اســت که بســتگی
بــه میــزان فعالیــت و آمادگــی ذهنمــان دارد
کــه چقــدر مطالــب را میتوانیــم درک کنیــم.
چون یــک خلبــان همیشــه بایــد اطالعاتش به
روز باشــد و دورههــای آموزشــی بــا هواپیماهای
مختلــف را بگذرانــد .یــک خلبان بایــد بتواند با
ی ام دی ،ایربــاس ،بویینگ و ...پرواز
هواپیماهــا 
کنــد .البته فعــاً من فقط با هواپیمــای ام دی و
ایربــاس میتوانم پرواز کنم .اگر باهوش باشــید
و شخصی که بهعنوان اســتاد کنار شما هست از
شما راضی باشــد ،خیلی زودتر از این مدت هم
میتوانید خلبان شوید؛ البته در حال حاضر یک
خلبان خانم داریم که توانســته به سمت استاد
خلبانی دست پیدا کند.
در هفته چند مرتبه پرواز داری؟
من هفتهای یک یا دوبار پرواز میکنم که آن هم
بســتگی به درخواســت ایرالیــن دارد؛ در واقع با
ایرالینهای مختلف همکاری میکنم تا ســابقه
کاریام بیشتر شود.
فکر میکنی چرا خانمها هیچ وقت به ســمت
خلبانی نمیروند؟
یکی از دالیل آن هزینههای باالی آموزش است
و البتــه نکتــه مهمتــر اینکــه برای خلبان شــدن
تحقیق نمیکنند و گمان میکنند در این رشــته
بــه موفقیت نمیرســند .آمــوزش و یادگیری در
این رشــته پایانی نــدارد و از آغاز تا بازنشســتگی
آموزش همچنان ادامه دارد.
گفتی هزینههای آموزش ســنگین است ،برای
شروع آموزش خلبانی چقدر باید هزینه کرد؟
آن ســالی که من شروع کردم  110میلیون تومان
بــود ،امــا امروز هزینهها بســیار ســنگینتر شــده
است.

