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و تجربه اشتراک دانش  
 با سرکار خانم منصوره عبدلی و تجربه های دریانوردی مصاحبه

 

 

خاطرات یک سر آشپز 

 کشتی

 ، یسری حویزاوی IMOسفیر حسن نیت 

دانش  مستند سازیو تجربه،  در پی فراخوان اشتراک دانش

مند شما، سرکار شفاهی، تخصص منحصر بفرد و تجارب ارزش

از  تصمیم به همکاری با ما گرفتند وخانم منصوره عبدلی 

صحبت کردند موهبت های این حرفه و دغدغه های آن با ما 

 با ما به اشتراک گذاشتند. و تجربه های خود را

والی که شاید دغدغه ی دریانوردان س 5در ادامه ایشان به 

به تجربه های خود را با ما زیادی است، پاسخ خواهند داد و 

   اشتراک خواهند گذاشت.
 

 

 

 

 خانم منصوره عبدلی سرکار

 چیست؟ وظیفه شما بر روی کشتی

رتبه و درجه شما بر روی کشتی چیست؟ چه وظایفی  .1

 توسط شما باید انجام گردد؟

سالگی  50وارد سن  1401من منصوره عبدلی هستم، امسال سال 

شدم. در سمت آشپز کشتی مشغول هستم و وظیفه مهم آشپزی با من 

 ماه است که مشغول کار در دریا شده ام. 6هست و حدود 

حوه گذراندن دوره درسی و دانشگاهی شما به چه ن .2

 صورت بوده است؟

در ابتدا دوره ملوانی شرکت کردم ولی چون گفتند که ملوانی برای من 

بنده به ودن خانم بر روی کشتی بپذیرن خانم ها سخت و حاضر نب

عنوان آشپز مشغول به کار شدم که متوجه شدم خود آشپزی دوره ایی 

 جدا داره و در آن دوره ها هم شرکت کردم و مدرک آشپزی هم گرفتم.

در کالس های آموزشگاهی دریانوردی ثبت نام کردم که چون من 

به کرونا برخورده بودیم بیشتر زمان دوره آنالین بود و مدت دو 

هفته حضوری کالس ها بوشهر بود و البته بنده ساکن تهران بودم 

و بعد متوجه شدم و مجبور شدم اون دو هفته به بوشهر سفر کنم 

زار می شد اما چون عشق به دریا که این دوره ها در تهران هم برگ

و کار در دریا داشتم اصال هیچ شرایطی برام سخت نیامد و حاضر 

بودم بابت مدرک گرفتن و شرکت در دوره ها هر سختی ایی را 

پشت سر بگزارم. هر چقدر که به من میگفتن خانم نمیتونه تو دریا 

 بره و ما ندیدیم و برای خانم سخت ولی توجه به این حرف ها

 نداشتیم . 

 چرا شغل دریانوردی را نتخاب کرده اید؟ .3

با اینکه کار بنده در خشکی هم طالب بسیاری داشت و حتی با 

درآمدم بر روی دریا مطابقت می کرد ولی به دلیل عالقه و عشق 

به کارم و دریا، منصرف نشدم. من خیلی سال بود که آرزوی کار و 

دوست داشتم که توسط  و همیشهزندگی و سفر با کشتی را داشتم 

شغل و حرفه ام برم دنیارو بگردم و بهترین حالت کار بر روی کشتی 

 بود.

 یزدگ ایخسته کنندس در یاریها گفتند به من که کم م یلیخ 
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صحبتها  نیمن در جواب ا یتر هستند ول یخانم ها احساس یدار

تو  شهیکه هم یکه دنبال ارزو نیا تینها کنمیگفتم که امتحان م

 لیماه تبد ۷به  یباشم ول تیذهنم بود رفتم قرار بود سه ماه نها

داشته باشم و من  یادامه همکار لامسا وریشهر انیشد و قرار تا پا

 کار کردم  یروز مرخص کیماه بصورت مدام بدون  5

اما من را شدم  یمعرف یکشت نیچند یابیشرکت کار قیطر از

از صاحبان  یکیشدند اما  هیها وارد حاش یبعض یحت نمیپذیرفتند

کردند و واقعا لطف  تمیحما یلیاستخدام شدم وخ یشرکت و کشت

بود  1من و هم داشتند شرکت بنام قهرمان  یهم هوا یکردند وکل

 .بود 1هم قهرمان  یدر خزر و نام خود کشت

بنده استارا هوسان  یوارد کار شدم خط کار 1400 وریمن شهر و

 اسکه باکو بود

 یاول وقت یهستند روزا یخوب و همراه یبچه ها یکشت پرسنل

 یلیاما خ شدمیر مشکل مچاشناخت نبود تو غذا درست کردن د

چرا  که  خودش و گرفت و درست شد یعیروال طب نهایزود تمام ا

 .عاشقانه کارم و انجام بدم کنمیم یعس من

تا از معایب حرفه  5تا از موهبت ها و  5 .4

 بدید.دریانوردی را برای ما شرح 

هم با   یگرید یایتجربه متفاوت داره  انگار دن یانوردیدر :محاسن

 یبرات محل زندگ ستیفرق داره زمان و روز و شبش مهم ن اشیدن

رفت و  نهیچون هز شهیپس انداز م شتریمدت بآو کارت با هم در 

مسافت و  یکل یستیو مجبور ن یکنینم ریگ کیامد نداره تراف

 یبا کل میبش داریزودتر ب تچند ساع یتا سر کار بر یبگذرون

  .شندیم خانواده بهیغر یادمها

 میریگیکنار هم قرار م ادیز یداره وقت ادیز هیحاش: بشیمعا

از هم بد گفتند  گهید کنندیو شروع م ادیم رونیب بهایناخودآگاه ع

 نکهیو ا  زندیریم رونیها هم درد و دلهاشون و ب یلیخ یو حت

 رندیگیجدا کنار هم قرار م یا لهیمتفاوت و از هر قوم و قب یادمها

امکان داره  یگاه یمتفاوت حت راتظنمتفاوت و  تیترب کیو با 

بدن  یفرسودگ یزودتر از خشک ایو در در وفتهیاز هم اتفاق ب یدزد

 ایدر در گهیبود  و د یمراقب سالمت دیبا یلیو خ ادیبه وجود م

نورد بدون آذوقه بمونه و تا چند ایکه در ادیم شیپوقتها  یگاه

 ب هم باشهآبدون غذا و  یوقت

 وفتهیمن تو خطر ن یباشه که سالمت نیا دیاز دغدغه ها  شا یکی

 .کار کنم یو کشت ایتو در شتریتا بتونم ب

تخصص منحصر بفرد شما و تجربه های ارزشمند  .5

 شما در دریا چیست؟

که تونسته من و منحصر به فرد کنه دقت و عشق به کارم  یزیچ

 ییارائه بدم و با با مواد غذا تیفیو با ک یعال ییباعث شد که غذا

غذا ها رو به بچه ها بدم که  نیو با هنر در کارم بهتر ییبایبه ز

 میوردآکم  ییکه مواد غذا یوقتها  ویت یباشند حت یراض شهیهم

خوب درست  یبیمن ترک موندیکه م چهبا هر  شدیو داشت تموم م

  کردمیم

نزدم تا  میکار میوقت از تا چیخندان و شاد بودم و ه شهیهم و

استراحت کنم و سر وقت غذا اماده کردم و به بچه ها دادم  شتریب

 من فرق نداشتند  یو تمام پرسنل برا

روبرو  یخراب ایشدم همان روز با در یکه سوار کشت یروز نیاول

 ایو در شمیم ادهیمن تا برسم اسکله پ کردنیو همه فکر م میشد

 کردمیتو اشپزخانه که داشتم غذا درست م ادمی شدیدائم بد رول م

طرف اشپزخانه به اون طرف اشپزخونه  نیبا قابلمه دستم از ا

کنترل کنم  ظرفها  شدیم یخود بخودو به سخت کردمیحرکت م

 جیاب داخل پس زدیم موج که یحت یاز پنجره کشت یول ختندیریم

م گرفت ده اه من خنظاون لح یول امدیهست م یکه راهرو کشت یو

بود با قابلمه  یکشت کیافتادم که تو  نیچاپل یلرچا لمیف ادی

 ختیریم یداخل کشت ایو اب در شدیو اونطرف م ین طرفدستش ا

ون چ بود یما اون شکل یکشت قایدق ایتو در کردیم یو با سطل خال

 بود یمیهم قد یلیخ

شبها هم تو مس روم  یلیمن رخ داد  خ یاتفاقات جالب برا یلیخ

 مینداختیتخته راه م یخنده و باز یکل میشستیم
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 مسائل و دغدغه های امروز شما چیست؟ .6

 ایدر، ایتمام خانمها که دوست دارن کار کنند تو در یبرا امیپ کی

تو  یو مدت مینینب یماه ها بشه که خشک دیفرق داره شا یبا خشک

 ونیاقا نیسخت ب یبود مهربان ول یجد دیکار با یتو میباش یکشت

 یاز لباس انچنان گهیمهم اونجا د یلیرفتار خ میقرار کار کن یادیز

درست  هیهست که زود حاش ییجا یکشت ستین یخبر شیو ارا

به جنبه خود فرد رفتار کرد  دیبا یافراد کشت با همه شهیم

 تیژستش و معروف ینه برا دیکن عشقش انتخاب یو برا یانوردیدر

 .دیانتخاب کن ایخود در یرو برا ایدر

ARD-011   اشتراک دانش 

 

 

 

 


