احمد بحری ،محیطبان ســاکن اســتان قم مبدع طرح «نذر طبیعت» است .او که در اینســتاگرام پیجی به نام

«روزمرگیهای یک محیطبان» دارد ،یک روز یکی از دنبالکنندههای این صفحه به او پیام میدهد و میگوید پدرش محیطبانی که
یک محیطبان بوده و میخواهد برای شادی روح پدرش کاری انجام دهد .آقای بحری که آن موقع در حال تامین بودجه بانی
ساختآبشخوریبرایعقابهایسایتاستانقمبودودرتامینبودجهآنمشکلداشت،ازکمکنقدیفالوورشبرای نذرهای طبیعت است
ساختاینآبشخوراستفادهمیکندوماجراینذر طبیعتازهمینجاآغازمیشود وحاالاوبانی پدیدهدلپذیر نذرهای
طبیعتشدهاست.

بسیاری از داروهای مورد
استفاده بدون نسخه از جمله
داروی ضد سرفه ،سرماخوردگی،
و  ...باعث گیجی ناخواسته
میشوند که ممکن است
رانندگی را با مشکل روبهرو کند.
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عقلمند»
گفتوگو با «کاظم
  که جای یکی از معروفترین کاربران اینستاگرام  است

روزمرگیهای فوقالعاده
یک آبدارچی در فضای مجازی
شهروند| کاظم عقلمند ،جوان  34سالهای اســت که بهخاطر شخصیت منحصر به فردش معروف
شد .اصالتا اهل روستای صومعه زرین شهرستان سراب در استان آذربایجانشرقی است ،اما متولد
عبدلآباد تهران با مدرک تحصیلی سیکل .آقای عقلمند اما مانند نام فامیلیاش با زندگیاش عاقالنه
کنار آمد و درحالیکه آبدارچی یک شرکت در تهران بود ،درس خواندن را هم در کنار کارش شروع کرد.
درکناراینهاگاهیهمبرایدلخودشدروبالگ،فیسبوکواینستاگرامهممینوشتوهیچوقتفکر
نمیکرد که یک روز «روزمرگیهای یک آبدارچی» مسیر زندگیاش را عوض کند .کاظم عقلمند حاال
دیپلمش را گرفته و االن ترم سوم رشته علوم ارتباطات است .او که 10سال به شغل خدماتی آبدارچی
مشغول بود و در این دوران ازدواج کرد و بچهدار شد ،یکی از معروفترین کاربران اینستاگرام است تا
جایی که چندسال پیش اکانت اصلی حســن روحانی ،رئیسجمهوری ایران هم او را فالو کرد .پیج او
که نزدیک به400هزار دنبالکننــده دارد بازتابی از زندگی معمولی و روزانه او در محیط کار و خانهاش
است و در بیوگرافی پیجش نوشته است« :برای یک روز هم که شده ،دنبال چیزهایی که نداری نرو! از
چیزهایی که داری لذت ببر ».با همه اینها عقلمند که با پیج «روزمرگیهای یک آبدارچی» معروف شد،
چند روزی است که از کارش استعفا کرده و میگوید« :دیگر نمیخواهم آبدارچی باشم ،اما من هنوز هم
همانآبدارچیهستم،آبدارچیایکهپیشرفتکرد».
  آقای عقلمنــد شــما معروفترین
آبدارچــی ایران هســتید و با صفحهای
به نــام «روزمرگیهای یــک آبدارچی»
در اینســتاگرام مخاطبان زیادی جذب
کردید؛ اما مدتی است که از کارتان بیرون
آمدید .درست است؟
بله؛ دوهفته است که از کارم استعفا دادم.
  ببخشید که ُرک میپرسم ولی دلیلش
این نبود که حاال میتوانیــد با تبلیغاتی
که در صفحه اینستاگرامتان میگذارید،
کسب درآمد کنید؟
اصال .اینســتاگرام ســفرهای اســت که االن
خداونــد بــه مــن داده و معلوم نیســت تا چه
زمانی .من قبال هم وبالگنویــس بودم و زمانی
که یکســری آدمهای معروف با  3تا کامنت از
خوشحالی خوابشان نمیبرد ،من روزی  150تا
کامنت در وبالگم میگرفتم ولی االن آیدیاش
هم یادم نمیآید 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 نمیتوانم در خانه بنشــینم و 24ساعت
توی گوشی باشم و تبلیغ بگیرم.
  ولی درآمدش خوب است.
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.
  پس دلیل استعفایتان چه بود؟
مــن بینهایت از ریســککردن میترســم و
چون خودم را میشناســم ،میدانستم تا روزی
که آبدارچی باشم ،نمیتوانم به کار دیگری فکر
کنم .برای همین تصمیم گرفتم که بیکار شــوم
تا برای شــغل و ایدههای جدیدی که در ذهنم
دارم ،تصمیم بگیرم.
  االن که خیلیها میدانند شــما از
کارتــان بیــرون آمدید،
پیشنهاد کار هم دارید؟
به هرحال
بــه خاطــر
تعــد ا د
فالــووری که
دارم ،پیشــنهادهای
شــغلی زیادی داشــتم .یکســری دوباره
پیشنهاد شــغل آبدارچی را به من میدهند که
خب طبیعتا من دیگر به ایــن کار فکر نمیکنم
و اگر میخواســتم خب در همان شــرکتی که
کار میکــردم ،میمانــدم .ولی یکســریها
پیشــنهادهایی مثل فروشــندگی یا کافیشاپ
میدهند که مثال ســرمایه از آنها کار از من .ولی
من خودم به ایدههای دیگری فکر میکنم.
  چه شغلی را دوست دارید؟
یک شغلی که خیلی دوست دارم ،کار در حوزه
کودک است .مثل داشتن یک شهربازی یا زمین
بازی کوچک برای کودکان.

  پیجتان بــه خاطــر «روزمرگیهای
یک آبدارچی» برند شــد .االن که دیگر
آبدارچــی نیســتید ،نمیترســید که
مخاطبانتان را از دست بدهید؟
ببینید من با پیج روزمرگیهای یک آبدارچی
معروف شدم و آن آبدارچی ازدواج کرد ،بچهدار
شد ،ادامه تحصیل داد .کسی که شما االن دارید
با او مصاحبــه میکنید ،یعنی هنوز شــما پیج
آبدارچی را دنبال میکنیــد ،آبدارچی که االن
بیکار اســت .مثال میزنم مثال من فردا میروم
یک شــرکتی و اصال مدیرعامل میشــوم اما به
هرحال همان آبدارچی بودم که پیشــرفت کرده
اســت .من هنوز هــم بــرای فالوورهایم همان
آبدارچی هســتم با این تفاوت کــه دارد تغییر
میکند .آبدارچیبودن کارخوبی اســت .از دیوار
کســی باال نمیروی و دزدی نمیکنی و پولش
حالل است ،ولی به هرحال
پایینترین رده شغلی
در یــک شــرکت
آبدارچی است و
من میخواســتم
که پیشرفت کنم.

هیچوقت نفهمیدم چرا رئیسجمهوری مرا فالو و آنفالو کرد
  آقای عقلمند به عقبتر برگردیم .به اینکه
اصال چه اتفاقی افتاد که شما اینقدر مخاطب
جذبکردیدودیدهشدید؟
یاد دیالوگ مردهزارچهره افتادم که مهران مدیری
میگفت« :من فقط اشتباهی بودم» خیلیوقتها هم
دربارهام مینویسند معمولیترین آدمی که معروف
شد .من هیچ کاری نکردم برای اینکه معروف شوم.
منهیچکلیپینساختمبرایاینکهمعروفشوم.من
فقط یک پیج ساختم مثل همه کاربران اینستاگرام و
خودم نفهمیدم چطور شد .من فقط اشتباهی بودم.
(میخندد)
  شاید دلیلش این بود که با عشق و عالقه از
زندگیروزانهومعمولیتانلذتمیبردید.
اتفاقا چندوقت پیش یکی از دوستانم که خودش
هم فالوورهای باالیی دارد ،بــه من گفت فرق تو با ما
این است که اگر میخواهیم یک عکس از غذایمان
بگذاریم ،خیلی شــیک چیدمانش میکنیم ولی تو
با همان ماهیتابهای کــه در آن غذا پختهای ،عکس
ی که هــر دو ما در
میگیــری و میگــذاری .درحال 
همــان ماهیتابه غذا درســت کردیــم ولی ما
روی نشــاندادن واقعیت را نداریم ولی
تو خودتــی و همان را هم نشــان
میدهی.
  البته یــک اتفاق خیلی
جالبی که برایم پیش آمد،
این بود که پیج دکتر حسن
روحانی شما را فالو کرد.
هیچوقت نفهمیدید چه
شد که رئیسجمهوری
شمارافالوکرد؟
نه هیچوقت نفهمیدم؛
ولی یک شــب ساعت
یک بامــداد چنــد تا
کامنت پشــت سر هم
برایم آمد کــه دیدی
رئیسجمهوری تو را فالو
کرده؟ من هم با شــوخی و
خنده جــواب دادم آره دیدم .بعد
که دیدند من با خنده جواب دادم ،گفتند
شوخی نمیکنیم برو خودت ببین .همسرم
هم کنارم نشسته بود و باز من با خنده گفتم
بریم پیج رئیسجمهــوری را ببینیم بچهها
به شوخی میگویند مرا فالو کرده .رفتم پیج
اصلی حسن روحانی را ســرچ کردم و دیدم
حدود 200تا پیج برایم آمد خالصه یک پیجی
بود که دیدم 660هزار تا فالور دارد و حدس زدم
این پیج اصلی رئیسجمهوری باشد؛ چون بقیه
پیجها 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 نمیشد  10بار از اینستاگرام آمدم بیرون
و گوشیم را خاموش و روشن کردم تا باالخره باورم شد
کهبلهرئیسجمهوریمرافالوکرده.
  چه حسی داشتی از اینکه رئیسجمهوری
شمارافالوکرده؟
باورم نمیشــد دســت و پایم میلرزید .البته قبال
هم یکســری از آدمهای معروف مثل خانم بهنوش
بختیاری مــرا فالو کــرده بود ولی هیچکــدام مثل
رئیسجمهوریبرایماینقدرجذابنبود.
  رئیسجمهوریتاچهمدتفالوورتانبود؟
چندساعتبعدآنفالوکردند.بچههابهشوخیبهمن
میگفتند حاال خیلی خوشحال نباش احتماال گوشی
دست نوههای رئیسجمهوری بوده دستشان خورده
تو را فالــو کردند بعد هم که خودشــان دیدند آنفالو
کردند(.میخندد)
  اولینباری که با پیج شما برخورد کردم و با
عنوان«روزمرگیهای یک آبدارچی» روبهرو
شــدم ،فکر کردم به خاطر واژه «روزمرگی»
دلنوشــتههایتان هم غمگین یا گالیهآمیز
و ناامیدکننده اســت اما برخالف بار معنایی
منفی که دارد ،محتوایش نشان میدهد که با
همه داشتهها و نداشتهها از زندگیتان لذت
میبرید.
درســت میگویید؛ «روزمرگی» بار معنایی منفی
داردویعنیتکراریبودنروزها.منخودمنمیدانستم
این کلمه با محتوایی که قرار است پیجم داشته باشد،
تضاد دارد اما صددرصد اشتباه بود .االن هم خیلیها به
من میگویند اسمش را عوض کنم اما واقعا نمیتوانم
چون همه تبلیغاتی که برای من شده یا کسانی که در
موردم حرف میزنند ،نوشــتهاند پیج روزمرگیهای
یک آبدارچی و این برایم برند شــده و دیگر نمیتوانم
تغییرشدهم.
  این سادگی ،خوشبختی ،آرامش و رابطه
خوبتان با همسر و بچهها واقعیت صددرصد
زندگیتان اســت یــا از روی فضای مجازی
نمیشودقضاوتکرد؟
من پیج نســاختم که معروف شوم و یکدفعه این
اتفاقافتاد؛ولیدرکلقبالهمدریکیازمصاحبههایم
گفتم که چیزی که شما میبینید صددرصد زندگی
واقعی من اســت؛ ولی یکهــزارم از زندگی من هم
نیست.یکعکسیکثانیهاینمیتواندهمهلحظات
 24ســاعت زندگیام را نشان دهد .میخواهم بگویم
من هم غم دارم ،مشــکل دارم ،عصبانی میشوم ،با
همسرمبحثمیکنم،سربچههایمدادمیزنمو....ولی
هیچوقت این چیزها را در پیجم به اشتراک نمیگذارم

قبال هم یکسری از آدمهای معروف مثل
خانم بهنوش بختیاری مرا فالو کرده بود
ولیهیچکداممثلرئیسجمهوریبرایم
اینقدر جذاب نبود
چون میخواهم شــادیهایم را با مخاطبانم تقسیم
کنم.
  آقای عقلمند بعد از اینکه پیج شما دیده
شد ،طبیعتا خیلی از کاربران اینستاگرام هم به
این فکر افتادند که پیجی مشابه شما درست
کنند؛درستاست؟
بله؛ االن خیلی زیاد شده .بیشترین روزمرگیها
هم پیج خانمهای خانهدار اســت؛ روزمرگیهای
مریم جون ،روزمرگیهای شــهناز ،روزمرگیهای
مهناز .در حالیکه بههر حال همانطور که گفتیم
کال واژه روزمرگــی با محتوای خیلــی از پیجها در
تضاد است.
  پیجی مشابه پیج خودتان ندیدید؟ یا مثال از
شمابخواهندکهکمککنیدپیجروزمرگیهای
یکشغلدیگرهمدیدهشود.
آبدارچی که ندیدم فقط خیلی از همکارانم دایرکت
میدهند و میگویند دمت گرم تو پرچمدار شغلهای
خدماتی هســتی؛ ولی چند وقت پیش پیجی به نام
روزمرگیهای یک نانوا به من دایرکت داد و گفت منم
دوست دارم معروف شــوم به من هم یاد بده که باید
چکارکنم.گفتممشکلیندارمولیاتفاقیکهافتاداین
بود که هر روز عکس نان بربری میگذاشت .به او گفتم
وقتیمیخواهیروزمرگیهاییکنانوارانشاندهی،
باید کل زندگیت را نشان بدهی؛ مثال از خانوادهات و
ســبک زندگیت هم عکس بگذاری نه اینکه فقط از
نانپختن عکس بگذاری .او گفت نه من نمیتوانم از
خانوادهامعکسبگذارموبرایهمینهمادامهنداد.
  همســرتان با این همه معروفیتی که پیدا
کردید،مشکلیندارد؟
خانم خودم االن پیجش بیش از صدهزار فالوور دارد؛
ولی اوایل خیلی دوست نداشتند البته نه فقط او بلکه
دوستان و فامیلهایم هم نگاه خوبی نداشتند اما بعد
با توجه رسانهها به پیجم و اینکه مردم کامنت مثبت
میدادند،نظرشانعوضشد.
  دوتابچهدوقلوهمدارید.درستاست؟
بله.
  بچهدوقلوداشتنسختنیست؟
خیلی سخت است ولی همه چیزش دوبرابر است؛
یعنیهمسختیاشدوبرابراستوهمعشقوحالش.

