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یک ســری تصورات عامیانه در مورد ســامتی
خلبانها و اینکه اصالً نباید دندان خرابی داشــته
باشــند وجود دارد ،اینها تا چــه اندازه به حقیقت
نزدیک است؟
متقاضیــان ایــن رشــته از طریق تســت مدیکال
سالمتشان چک میشود و نباید بیماری مزمنی
داشــته باشــند .اما اینکه دندانهای خراب اصالً
نباید داشــته باشــند تنهــا مختــص هواپیماهای
جنگنده است 2 ،تا  3دندان خراب مانعی برای
آمــوزش و پــرواز نیســت .البته یک خلبــان باید
بدن آمادهای داشته باشد و به اصطالح خودش
را روی فرم نگه دارد؛ حتی خلبانها الزم اســت
کمی هم آموزش ورزشهای رزمی ببینند.
در کارت تا چه اندازه جدیت به خرج میدهی؟
من در کارم خیلی ســختگیر هستم ،چون باید
بــه قوانین احترام گذاشــت .در هــر کاری باید به
قوانیــن کار احتــرام گذاشــت .شــغل مــا خیلــی
حساس اســت و البته حواس تیمی را میطلبد؛
پــس باید به قوانین احترام بگذاریم تا یک پرواز
ایمن داشته باشیم.
ادار ه یــک خانه ســختتر اســت یــا ادار ه یک
کابین خلبانی؟
بــه طــور حتــم ادار ه کابیــن خلبانــی؛ چــون در
هواپیما جان چند ده مســافر به اقدامات بموقع
مــن بســتگی دارد و کوچکتریــن اشــتباهی
بخشــودنی نیســت .البته همســرم همیشــه مرا
همراهی میکند و در هر شــرایطی پشــتیبان من
اســت.حتی در برخــی از پروازهایی کــه بهعنوان
کمک خلبان هدایت هواپیما را به عهده داشتم
همسرم هم حضور داشته و اگرچه به خاطر من
ترســی هم در دلش بوده اما از اینکه من خلبان

هواپیما بودم اظهار شوق کرده است .کار کردن
در حرفه خلبانی دشــوار اســت و همسرم تمام
تالش خود را میکند تا از لحاظ روحی و عاطفی
مــن را حمایــت کنــد و مــن قاطعانــه میتوانم
بگویم کــه زندگی متأهلیام را بیشــتر از زندگی
مجردی دوست دارم.
برخــی معتقدنــد در کشــور مــا خانمهــا برای
رسیدن به جایگاهی که استحقاقش را دارند باید
چند برابر تالش کنند؛ با این نظر موافقی؟
در کشــور ما تصــور غالب این اســت که خانمها
موجوداتــی ضعیــف هســتند و فکــر میکننــد
وظیفــه خانمهــا فقــط بچــهداری و خانــهداری
اســت و در نهایــت اگــر قــرار باشــد در شــغلی
مشــغول بــه کار شــوند ،میتواننــد در یــک کار
ســبک اداری فعالیــت کننــد؛ در صورتــی کــه
خانمهای زیادی در کشــور ما وجود دارند که بر
این تفکر خط قرمز کشیدهاند.
اگــر خلبان نمیشــدی چــه شــغلی را انتخاب
میکردی؟
مــن عاشــق رشــت ه بازیگــری هســتم و در کنــار
خلبانی تصمیــم دارم وارد رشــته بازیگری هم
بشــوم .اگر خلبان نمیشــدم خیلــی زودتر وارد
ســینما میشــدم .البته قرار اســت در مستندی
مرتبــط بــا خــودم بــه ســاخته آقــای مجتبــی
احمدی بازی کنم .اســم مستند هنوز مشخص
نیســت اما اگــر قرار باشــد انتخاب نــام آن را به
عهــده مــن بگذارند دلــم میخواهد نــام آن را
رؤیای من یا رؤیای پرواز بگذارم.

از بچگی دوست
داشتم خلبان
شوم برای همین وقتی
به  18سالگی رسیدم
شروع به تحقیق کردم تا
متوجه شوم در ایران
چگونه یک خانم
میتواند خلبان شود.
اول به من میگفتند که
خانمها اص ً
ال نمیتوانند
خلبان شوند .برای
همین تصمیم گرفتم که
میهماندار شوم اما
عالقهام به خلبانی آن
قدر زیاد بود که دست
از تحقیق برنداشتم

برســیم به اولین مرتبهای که شما پشت فرمان
نشســتی و خواستی که پرواز را شــروع کنی ،اولین
پرواز چه حسی داشت؟
حــس غــرور داشــتم و ایــن غــرور بــه مــن لذتی
میداد که دوســت داشــتم همیشــه آن را تجربه
کنــم .آنقدر که تصمیم گرفتم برای پرواز با همه
هواپیماها آموزش ببینم .اولین باری که قرار بود
در پروازی باشــم که تعداد زیادی مســافر داشت
خیلی استرس داشــتم اما استادم به من روحیه
ن پروازهــا را با تو
مــیداد و میگفــت من بهتریــ 
تجربــه کــردم .در اولیــن پرواز با مســافر به کیش
رفتیــم؛ وقتــی روی زمین فــرود آمدیم به خودم
گفتم «دمت گرم آناهیتا!»

رؤیــای پــرواز از کودکــی بــا ماســت؛ آن قدیم ترها دســت هایمــان را از هم باز
میکردیــم و در حیــاط کوچک خانــه برای خودمــان اوج میگرفتیــم ،اما این
روزهــا خبــری از حیــاط و اوج گرفتنهــای مشــتاقانه نیســت و در نهایــت اگــر
رؤیایــی هم باشــد آن را با بازیهای کامپیوتری محقق میکنیم .البته هســتند
کســانی که به همین راحتیها هم دست از رؤیاهایشان نمیکشند؛ پاشنههای
کفش هایشــان را باال میکشــند و پا در راهی دشوار برای آموزش حقیقی پرواز
میگذارند .در کشور ما دو راه برای تحقق رؤیای پرواز وجود دارد؛ انتخاب رشته
هوانوردی در دانشــگاه هوایی ارتش یا گذراندن دورههای الزم در آموزشــگاه و
گرفتــن مــدارک مورد نیاز خلبانی؛ البته اگر خانم باشــید رســیدن بــه این رؤیا
دشــوارتر اســت؛ زیــرا در دانشــگاههای ایــران هنوز خانمهــا نمیتوانند رشــته
هوانــوردی را انتخــاب کنند و تنها راه فراگیری این حرفه در آموزشــگاه اســت.
راهــی گران که برای به پایان رســاندن آن باید حداقــل  110میلیون تومان پول
نقد در جیب داشــته باشند .هماکنون در شهرهای شــیراز ،تهران ،تبریز ،اهواز
و مشــهد مراکزی برای آموزش خلبانی بــه دختران وجود دارد ،اما هزینههای
سنگین این آموزش باعث میشود دخترها از این رؤیا هم چشم بپوشند.
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واکنش مــردم چه بــود وقتی که متوجه شــدند
کمک خلبان یک خانم است؟
اولین باری کــه بهعنوان کمک خلبان برای پرواز
آماده میشــدم ،اســتادم دوســت داشت که من
انونــس کنــم ،گفــت که همیشــه مــا خودمــان را
معرفی میکنیم این سری کمک خلبان خودش
را معرفــی کنــد .مــن خــودم را معرفــی کــردم.
صدای مردم را میشنیدم که بلندبلند میگفتند
یاخدا ،یاابوالفضل ،خلبان ما خانم هست .بعد
میگفتند خدا را شــکر در آسمان ماشین نیست
تــا این خانــم پارک دوبــل انجام دهــد؛ اما خب
خانمهــا خیلــی اســتقبال میکردنــد؛ البتــه این
رفتارهــا عزم مــرا برای ادامــه فعالیتم لحظهای
خدشهدار نکرد.

