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شهروند|کاظمعقلمند،جوان34سالهایاســتکهبهخاطرشخصیتمنحصربهفردشمعروف
شد.اصالتااهلروستایصومعهزرینشهرستانسرابدراستانآذربایجانشرقیاست،امامتولد
عبدلآبادتهرانبامدرکتحصیلیسیکل.آقایعقلمندامامانندنامفامیلیاشبازندگیاشعاقالنه
کنارآمدودرحالیکهآبدارچییکشرکتدرتهرانبود،درسخواندنراهمدرکنارکارششروعکرد.
درکناراینهاگاهیهمبرایدلخودشدروبالگ،فیسبوکواینستاگرامهممینوشتوهیچوقتفکر
نمیکردکهیکروز»روزمرگیهاییکآبدارچی«مسیرزندگیاشراعوضکند.کاظمعقلمندحاال
دیپلمشراگرفتهواالنترمسومرشتهعلومارتباطاتاست.اوکه10سالبهشغلخدماتیآبدارچی
مشغولبودودرایندورانازدواجکردوبچهدارشد،یکیازمعروفترینکاربراناینستاگراماستتا
جاییکهچندسالپیشاکانتاصلیحســنروحانی،رئیسجمهوریایرانهماورافالوکرد.پیجاو
کهنزدیکبه400هزاردنبالکننــدهداردبازتابیاززندگیمعمولیوروزانهاودرمحیطکاروخانهاش
استودربیوگرافیپیجشنوشتهاست:»براییکروزهمکهشده،دنبالچیزهاییکهندارینرو!از
چیزهاییکهداریلذتببر.«باهمهاینهاعقلمندکهباپیج»روزمرگیهاییکآبدارچی«معروفشد،
چندروزیاستکهازکارشاستعفاکردهومیگوید:»دیگرنمیخواهمآبدارچیباشم،امامنهنوزهم

همانآبدارچیهستم،آبدارچیایکهپیشرفتکرد.«

احمد بحری، محیط بان ســاکن اســتان قم مبدع طرح »نذر طبیعت« است. او که در اینســتاگرام پیجی به نام 
»روزمرگی های یک محیط بان« دارد، یک روز یکی از دنبال کننده های این صفحه به او پیام می دهد و می گوید پدرش 
یک محیط بان بوده و می خواهد برای شادی روح پدرش کاری انجام دهد. آقای بحری که آن موقع در حال تامین بودجه 
ساخت آبشخوری برای عقاب های سایت استان قم بود و در تامین بودجه آن مشکل داشت، از کمک نقدی فالوورش برای 
ساخت این آبشخور استفاده می کند و ماجرای نذر طبیعت از همین جا آغاز می شود و حاال او بانی پدیده دلپذیر نذرهای 

طبیعت شده است.

 محیط بانی که
 بانی

نذرهای طبیعت است

گفتوگوبا»کاظمعقلمند«
کهجاییکیازمعروفترینکاربراناینستاگراماست

 روزمرگی های  فوق العاده
 یک آبدارچی در فضای مجازی

آقایعقلمندبهعقبتربرگردیم.بهاینکه
اصالچهاتفاقیافتادکهشمااینقدرمخاطب

جذبکردیدودیدهشدید؟
یاد دیالوگ مرد  هزارچهره افتادم که مهران مدیری 
می گفت: »من فقط اشتباهی بودم« خیلی وقت ها هم 
درباره ام می نویسند معمولی ترین آدمی که معروف 
شد. من هیچ کاری نکردم برای این که معروف شوم. 
من هیچ کلیپی نساختم برای این که معروف شوم. من 
فقط یک پیج ساختم مثل همه کاربران اینستاگرام و 
خودم نفهمیدم چطور شد. من فقط اشتباهی بودم.

)می خندد(
شایددلیلشاینبودکهباعشقوعالقهاز

زندگیروزانهومعمولیتانلذتمیبردید.
اتفاقا چندوقت پیش یکی از دوستانم که خودش 
هم فالوورهای باالیی دارد، بــه من گفت فرق تو با ما 
این است که اگر می خواهیم یک عکس از غذای مان 
بگذاریم، خیلی شــیک چیدمانش می کنیم ولی تو 
با همان ماهیتابه ای کــه در آن غذا پخته ای، عکس 
می گیــری و می گــذاری. درحالی  که هــر دو ما در 
همــان ماهیتابه غذا درســت کردیــم ولی ما 
روی نشــان دادن واقعیت را نداریم ولی 
تو خودتــی و همان را هم نشــان 

می دهی.
البتهیــکاتفاقخیلی
جالبیکهبرایمپیشآمد،
اینبودکهپیجدکترحسن
روحانیشمارافالوکرد.
هیچوقتنفهمیدیدچه
شدکهرئیسجمهوری

شمارافالوکرد؟
نه هیچ وقت نفهمیدم؛ 
ولی یک شــب ساعت 
یک بامــداد چنــد تا 
کامنت پشــت سر هم 
برایم آمد کــه دیدی 
رئیس جمهوری تو را فالو 
کرده؟ من هم با شــوخی و 
خنده جــواب دادم آره دیدم. بعد 
که دیدند من با خنده جواب دادم، گفتند 
شوخی نمی کنیم برو خودت ببین. همسرم 
هم کنارم نشسته بود و باز من با خنده گفتم 
بریم پیج رئیس جمهــوری را ببینیم بچه ها 
به شوخی می گویند مرا فالو کرده. رفتم پیج 
اصلی حسن روحانی را ســرچ کردم و دیدم 
حدود 200 تا پیج برایم آمد خالصه یک پیجی 
بود که دیدم 660 هزار تا فالور دارد و حدس زدم 
این پیج اصلی رئیس جمهوری باشد؛ چون بقیه 
پیج ها فالوور زیادی نداشــت. پیج را باز کردم و 

دیدم دو نفر را فالو کرده باز با شوخی به خانمم گفتم 
االن من را فالوکرده ببین. بــاز کردم دیدم منم! آمدم 
بیرون. گفتم گوشــیم هنگ کرده. دوباره زدم دیدم 
منم. باورم نمی شد 10 بار از اینستاگرام آمدم بیرون 
و گوشیم را خاموش و روشن کردم تا باالخره باورم شد 

که بله رئیس جمهوری مرا فالو کرده.
چهحسیداشتیازاینکهرئیسجمهوری

شمارافالوکرده؟
باورم نمی شــد دســت و پایم می لرزید. البته قبال 
هم یک ســری از آدم های معروف مثل خانم بهنوش 
بختیاری مــرا فالو کــرده بود ولی هیچ کــدام مثل 

رئیس جمهوری برایم این قدر جذاب نبود.  
رئیسجمهوریتاچهمدتفالوورتانبود؟

چند ساعت بعد آنفالو کردند. بچه ها به شوخی به من 
می گفتند حاال خیلی خوشحال نباش احتماال گوشی 
دست نوه های رئیس جمهوری بوده دستشان خورده 
تو را فالــو کردند بعد هم که خودشــان دیدند آنفالو 

کردند. )می خندد(
اولینباریکهباپیجشمابرخوردکردموبا
عنوان»روزمرگیهاییکآبدارچی«روبهرو
شــدم،فکرکردمبهخاطرواژه»روزمرگی«
دلنوشــتههایتانهمغمگینیاگالیهآمیز
وناامیدکنندهاســتامابرخالفبارمعنایی
منفیکهدارد،محتوایشنشانمیدهدکهبا
همهداشتههاونداشتههااززندگیتانلذت

میبرید.
درســت می گویید؛ »روزمرگی« بار معنایی منفی 
دارد و یعنی تکراری بودن روزها. من خودم نمی دانستم 
این کلمه با محتوایی که قرار است پیجم داشته باشد، 
تضاد دارد اما صددرصد اشتباه بود. االن هم خیلی ها به 
من می گویند اسمش را عوض کنم اما واقعا نمی توانم 
چون همه تبلیغاتی که برای من شده یا کسانی که در 
موردم حرف می زنند، نوشــته اند پیج روزمرگی های 
یک آبدارچی و این برایم برند شــده و دیگر نمی توانم 

تغییرش دهم. 
اینسادگی،خوشبختی،آرامشورابطه
خوبتانباهمسروبچههاواقعیتصددرصد
زندگیتاناســتیــاازرویفضایمجازی

نمیشودقضاوتکرد؟
 من پیج نســاختم که معروف شوم و یک دفعه این 
اتفاق افتاد؛ ولی در کل قبال هم در یکی از مصاحبه هایم 
گفتم که چیزی که شما می بینید صد درصد زندگی 
واقعی من اســت؛ ولی یک هــزارم از زندگی من هم 
نیست. یک عکس یک ثانیه ای نمی تواند همه لحظات 
24 ســاعت زندگی ام را نشان دهد. می خواهم بگویم 
من هم غم دارم، مشــکل دارم، عصبانی می شوم، با 
همسرم بحث می کنم، سر بچه هایم داد می زنم و.... ولی 
هیچ وقت این چیزها را  در پیجم به اشتراک نمی گذارم 

چون می خواهم شــادی هایم را با مخاطبانم تقسیم 
کنم.

آقایعقلمندبعدازاینکهپیجشمادیده
شد،طبیعتاخیلیازکاربراناینستاگرامهمبه
اینفکرافتادندکهپیجیمشابهشمادرست

کنند؛درستاست؟
بله؛ االن خیلی زیاد شده. بیشترین روزمرگی ها 
هم پیج خانم های خانه دار اســت؛ روزمرگی های 
مریم جون، روزمرگی های شــهناز، روزمرگی های 
مهناز. در حالی که به  هر حال همان طور که گفتیم 
کال واژه روزمرگــی با محتوای خیلــی از پیج ها در 

تضاد است.
پیجیمشابهپیجخودتانندیدید؟یامثالاز
شمابخواهندکهکمککنیدپیجروزمرگیهای

یکشغلدیگرهمدیدهشود.
آبدارچی که ندیدم فقط خیلی از همکارانم دایرکت 
می دهند و می گویند دمت گرم تو پرچمدار شغل های 
خدماتی هســتی؛ ولی چند وقت پیش پیجی به نام 
روزمرگی های یک نانوا به من دایرکت داد و گفت منم 
دوست دارم معروف شــوم به من هم یاد بده که باید 
چکار کنم. گفتم مشکلی ندارم ولی اتفاقی که افتاد این 
بود که هر روز عکس نان بربری می گذاشت. به او گفتم 
وقتی می خواهی روزمرگی های یک نانوا را نشان دهی، 
باید کل زندگیت را نشان بدهی؛ مثال از خانواده ات و 
ســبک زندگیت هم عکس بگذاری نه این که فقط از 
نان پختن عکس بگذاری. او گفت نه من نمی توانم از 

خانواده ام عکس بگذارم و برای همین هم ادامه نداد.
همســرتانبااینهمهمعروفیتیکهپیدا

کردید،مشکلیندارد؟
خانم خودم االن پیجش بیش از صد هزار فالوور دارد؛ 
ولی اوایل خیلی دوست نداشتند البته نه فقط او بلکه 
دوستان و فامیل هایم هم نگاه خوبی نداشتند اما بعد 
با توجه رسانه ها به پیجم و این که مردم کامنت مثبت 

می دادند، نظرشان عوض شد.
دوتابچهدوقلوهمدارید.درستاست؟

بله.
بچهدوقلوداشتنسختنیست؟

خیلی سخت است ولی همه چیزش دوبرابر است؛ 
یعنی هم سختی اش دوبرابر است و هم عشق و حالش.

هیچوقتنفهمیدمچرارئیسجمهوریمرافالووآنفالوکرد

آقایعقلمنــدشــمامعروفترین
آبدارچــیایرانهســتیدوباصفحهای
بهنــام»روزمرگیهاییــکآبدارچی«
دراینســتاگراممخاطبانزیادیجذب
کردید؛امامدتیاستکهازکارتانبیرون

آمدید.درستاست؟
بله؛ دوهفته است که از کارم استعفا دادم. 

ببخشیدکهُرکمیپرسمولیدلیلش
ایننبودکهحاالمیتوانیــدباتبلیغاتی
کهدرصفحهاینستاگرامتانمیگذارید،

کسبدرآمدکنید؟
اصال. اینســتاگرام ســفره ای اســت که االن 
خداونــد بــه مــن داده و معلوم نیســت تا چه 
زمانی. من قبال هم وبالگ نویــس بودم و زمانی 
که یک ســری آدم های معروف با 3 تا کامنت از 
خوشحالی خوابشان نمی برد، من روزی 150 تا 
کامنت در وبالگم می گرفتم ولی االن آیدی اش 
هم یادم نمی آید و تمام شد و رفت. منظورم این 
اســت که کال فضای مجازی چندان جای قابل 
اعتمادی نیســت که بخواهم بــه خاطر آن کار 
نکنم. مــن زن و بچــه دارم و کال از کودکی کار 
کردم و نمی توانم در خانه بنشــینم و 24ساعت 

توی گوشی باشم و تبلیغ بگیرم.
ولیدرآمدشخوباست.

بله؛ شاید درآمد خوبی داشــته باشد ولی من 
دنبال یک شغلی هستم که شــغل اولم حساب 
شــود و اینســتاگرام و درآمدش در کنار شغل 

اصلیم باشد.
پسدلیلاستعفایتانچهبود؟

مــن بی نهایت از ریســک کردن می ترســم و 
چون خودم را می شناســم، می دانستم تا روزی 
که آبدارچی باشم، نمی توانم به کار دیگری فکر 
کنم. برای همین تصمیم گرفتم که بیکار شــوم 
تا برای شــغل و ایده های جدیدی که در ذهنم 

دارم، تصمیم بگیرم.
االنکهخیلیهامیدانندشــمااز

آمدید، بیــرون کارتــان
پیشنهادکارهمدارید؟

هرحال  به 
بــه خاطــر 
د  ا تعــد

که  فالــووری 
پیشــنهادهای  دارم، 

شــغلی زیادی داشــتم. یک ســری دوباره 
پیشنهاد شــغل آبدارچی را به من می دهند که 
خب طبیعتا من دیگر به ایــن کار فکر نمی کنم 
و اگر می خواســتم خب در همان شــرکتی که 
کار می کــردم، می مانــدم. ولی یک ســری ها 
پیشــنهاد هایی مثل فروشــندگی یا کافی شاپ 
می دهند که مثال ســرمایه از آنها کار از من. ولی 

من خودم به ایده های دیگری فکر می کنم.
چهشغلیرادوستدارید؟

یک شغلی که خیلی دوست دارم، کار در حوزه 
کودک است. مثل داشتن یک شهربازی یا زمین 

بازی کوچک برای کودکان. 

پیجتانبــهخاطــر»روزمرگیهای
یکآبدارچی«برندشــد.االنکهدیگر
آبدارچــینیســتید،نمیترســیدکه

مخاطبانتانراازدستبدهید؟
ببینید من با پیج روزمرگی های یک آبدارچی 
معروف شدم و آن آبدارچی ازدواج کرد، بچه دار 
شد، ادامه تحصیل داد. کسی که شما االن دارید 
با او مصاحبــه می کنید، یعنی هنوز شــما پیج 
آبدارچی را دنبال می کنیــد، آبدارچی که االن 
بیکار اســت. مثال می زنم مثال من فردا می روم 
یک شــرکتی و اصال مدیرعامل می شــوم اما به  
هرحال همان آبدارچی بودم که پیشــرفت کرده 
اســت. من هنوز هــم بــرای فالوورهایم همان 
آبدارچی هســتم با این تفاوت کــه دارد تغییر 
می کند. آبدارچی بودن کارخوبی اســت. از دیوار 
کســی باال نمی روی و دزدی نمی کنی و پولش 

حالل است، ولی به  هرحال 
شغلی  رده  پایین ترین 

شــرکت  یــک  در 
و  است  آبدارچی 
من می خواســتم 
که پیشرفت کنم.
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بسیاریازداروهایمورد
استفادهبدوننسخهازجمله

دارویضدسرفه،سرماخوردگی،
و...باعثگیجیناخواسته
میشوندکهممکناست

رانندگیرابامشکلروبهروکند.

قبالهمیکسریازآدمهایمعروفمثل
خانمبهنوشبختیاریمرافالوکردهبود
ولیهیچکداممثلرئیسجمهوریبرایم

اینقدرجذابنبود


