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کار و کاسبی آرایشگاهها تعریفی ندارد

نمره 4؛ یک مدل کم خرج
یوسف حیدری
گزارشنویس

این روزها اگر دوســتی را دیدید که موی پشت گوشــش بلند شده و پس کلهاش پر از
کرک اســت تعجب نکنید .این روزها وضع آرایشگرها هم تعریفی ندارد .هرچند
همــه میگویند خوش به حالشــان که وضع کار و کاســبی هرکه بد باشــد ،کار و بار
آرایشــگرها ســکه اســت .به هرحال هســتند جوانهایی که عکس یا پوستر بازیگر
و بازیکــن مــورد عالقهشــان را ببرنــد آرایشــگاه و بگویند همیــن را پیــاده کن .من
هم ســراغ آرایشــگاههای جنوب شــهر رفتم هم مرکز و هم شمال شــهر که ببینم
واقعاً آنها هم از اوضاع مینالند یا وضعشــان بد نیســت و اینکــه این روزها چطور
مشتریهایی سراغشان میروند؟
ëëمیدان ابوذر -جنوب شهر
دیگــر خبــری از شــلوغیهای گذشــته در
مغازهاش نیســت .برای رفتن به آرایشــگاه
بایــد از صبــح زود وقــت میگرفتــی تا مثل
منشــیهای مطــب ســاعتی را برایــت رزرو
توگو ســاعت 6
کنــد .این بار وقتی برای گف 
عصر به مغازهاش رفتم خبری از مشــتری
نبــود و تنها در گوشــهای از مغازه مشــغول
تماشــای شــبکه ورزش بــود .هــادی جــوان
 32ســالهای اســت که به خاطر عالقهای که
به حرفه آرایشــگری داشت بعد از خدمت
ســربازی قیچی و شــانه به دست گرفت و از
شاگردی در مغازه آرایشگری آغاز کرد.
وقتــی قرار شــد از اوضاع این روزهــای بازار
آرایشــگری و مشــتریهایی کــه دیر بــه دیر

به او ســر میزنند بگوید آه بلندی میکشــد
و میگویــد« :حرفــه مــا طــوری اســت که با
خیلی از مردم ارتباط داریم و ســنگ صبور
خیلیها هســتیم .قبل از وضعیتی که برای
اقتصــاد کشــور پیــش بیایــد مشــتریهایی
داشــتم کــه هفتــهای یــک بــار بــه مــن ســر
میزدند و صورتشــان را اصالح میکردند
یا موهایشان را سشوار میکشیدند .اما چند
وقتی هست که ماهی یک بار سر و کلهشان
پیدا میشــود .همچنین کســانی که قبالً هر
 20روز یا یک ماه یک بار برای اصالح مو به
آرایشــگاه ما میآمدند حــاال  40روز یک بار
یا دو ماه یک بار ســر میزنند .طوری که اگر
قبالً دور سرشــان را بــا نمره  8یا  4میزدیم
حاال به خاطر زیاد شــدن مو یا حتی ریختن

مــو روی گوشهــا ،مجبوریم با نمــره باالتر
کوتاه کنیم.
هادی زیاد شــدن دســت را هــم دلیل دیگر
کم شــدن مشــتری میداند .بــه هرحال کار
کــم اســت و خیلیهــا دلشــان میخواهــد
آرایشــگر شــوند« :همیــن نزدیکــی مغــازه
آرایشگری باز شــده که برای جذب مشتری
 10هــزار تومــان بــرای اصــاح میگیــرد.
همین باعث شــده خیلی از مــردم بهدلیل
مشــکالت مالــی ترجیــح بدهنــد ســراغش
بروند .گاهی اوقات مشتریهای من هم که
اینجا کیف لوازم آرایــش مخصوص دارند،
بــه بهانه اینکه از این محــل رفتهاند کیف را
از من میگیرند ولی چند روز بعد آنها را در
همان آرایشگاه  10هزار تومانی میبینم.
وضع طوری شــده که دیگر برایشــان مدل
مــو و کوتاه و بلندیش اهمیتی ندارد .همین
هم باعث شده درآمد من و هم صنفیهای
من بشــدت کاهش پیدا کند .سالهای قبل
روزهای پنجشــنبه گاهی اوقات تا  450هزار
تومان کار میکردم اما حاال به زور میتوانم
 250هزار تومان دربیاورم».
هادی از مدل مــوی این روزهای جوانان که
تقلیــدی از مدل مــوی «مارکــوس رویس»

گاهی اوقات بعضی از جوانها عکسی
از یک بازیگر یا بازیکن فوتبال یا مجالت
ژورنال با خودشان میآورند و میخواهند
که موی سرشان شبیه همان مدل مو
شود .اما بیشترین مدل موی درخواستی
جوانان مربوط به مارکوس رویس بازیکن
آلمانی است که به اصطالح به آن خامهای
میگویند .در این مدل مو دور سر را خیلی
کوتاه میکنیم و وسط سر هم موها به
شکل خامه روی کیک از چپ به راست یا از
راست به چپ ریخته میشود
بازیکن آلمانی تیم فوتبال دورتموند است
میگویــد« :گاهی اوقات بعضــی از جوانها
عکســی از یــک بازیگر یــا بازیکــن فوتبال یا
مجــات ژورنــال بــا خودشــان میآورنــد و
میخواهنــد که موی سرشــان شــبیه همان
مــدل مــو شــود .امــا بیشــترین مــدل مــوی
جوانان مربوط به این بازیکن آلمانی است

که به اصطالح به آن خامهای میگویند .در
این مدل مو دور سر را خیلی کوتاه میکنیم
و وســط ســر هم موهــا به شــکل خامه روی
کیک از چپ به راســت یا از راســت به چپ
ریخته میشود».
هادی از مشتریهای غیرعادی هم که تنها
به خاطر رفاقت دســت به وسایل آرایشگاه

میزننــد میگویــد« :البتــه قبــاً ایــن اتفاق
زیــاد میافتــاد و معمــوالً کســانی هســتند
کــه دوســتی نزدیکــی باهــم داریــم و گاهی
اوقــات به مغازه میآیند ژل به موهایشــان
میزنند یا سشــوار میکشــند و بــدون اینکه
پولــی بدهنــد میروند .مــن شــخصاً با این
کار مخالفــم و بــه همین دلیــل کمتر پیش
میآیــد کــه کســی بــدون اجــازه دســت بــه
وسایل آرایشگاه بزند».
ëëمیدان نیلوفر -مرکز شهر
هنــوز هــم مشــتریهای ســنتی خــودش را
دارد امــا دیر به دیر آنها را میبیند .حســین
سالهاســت که همــراه با دو آرایشــگر دیگر
در مغازه آرایشــگری مرکز شهر کار میکند.
او هــم از وضعیــت ایــن روزهــای اقتصادی
نگران اســت و میگوید کم شــدن مشتری و
کاهش درآمد ما نشــان میدهــد که اوضاع
خوب نیســت .تأثیر اوضــاع بد اقتصادی در
کار ما خیلی محســوس اســت .مشتریهای
ســنتی ما که هر  20روز یــک بار برای اصالح
میآمدند حاال هر  40روز یا  50روز یک بار به
ما سر میزنند .گاهی اوقات بعضیهایشان
میگویند چند بار خواستهاند بیایند آرایشگاه
اما دل و دماغ نداشتهاند .هزینههای اصالح
هم افزایش پیدا کرده .ما مجبوریم وســایل
و لوازمــی مانند دســتمال کاغذی یا شــامپو
و تیــغ را با چند برابر قیمت نســبت به قبل
بخریــم .گاهــی اوقات بعضی از مشــتریها
از مــا میخواهند که موی سرشــان را خیلی
کوتــاه کنیــم و ما متوجه میشــویم کــه آنها
میخواهنــد حداقــل تــا دو مــاه نیــازی بــه
آرایشگاه نداشته باشند.
گاهــی پــدری همــراه فرزنــد خردســالش
میآید و با وجود اینکه هر دو نیاز به اصالح

موی سر دارند ولی به خاطر مشکالت مالی
پــدر از اصــاح صــرف نظــر میکنــد .مردم
مثــل گذشــته بــه ظاهرشــان و بخصــوص
بــه موی سرشــان اهمیــت نمیدهنــد ولی
جوانهــا هنوز هم دنبال مــدل موی جدید
و روز هســتند .مدل خامهای بیشترین مدل
درخواســتی جوانان اســت ولی بــا توجه به
اینکه بیشــتر مشــتریهای ما سنتی هستند
کمتر درخواست مدل مو میکنند.
ëëپاسداران -شمال شهر
حســن آقــا حســابی دلــش از وضعیــت
اقتصــادی پــر اســت .میگویــد  28ســال
اســت که آرایشــگری میکند و تا به حال با

چنیــن وضعیتی مواجه نشــده .از کســادی
بــازار ایــن روزهــا میگویــد و از اینکــه وقتی
دلخوشی نباشد رفتن و نرفتن به آرایشگاه
اهمیتی ندارد« :ما صنف آرایشــگرها امین
و محــرم مــردم هســتیم .در گذشــته وقتی
میخواســتند دربــاره پســری بــرای ازدواج
تحقیق کنند از ما میپرسیدند .این را گفتم
کــه بدانی به هرحال مــا از وضع مردم خبر
داریــم .راســتش مــردم روحیــه گذشــته را
ندارنــد و دیگر به ظاهرشــان هــم اهمیتی
نمیدهنــد .مــا آرایشــگرها اگــر مشــتری
نداشــته باشــیم خســته میشــویم نه از کار
زیــاد .بــرای همیــن ایــن روزها خســتهایم.
گاهــی اوقــات از صبــح تــا عصر بــه تعداد
انگشــتان یک دست هم مشتری ندارم و با
وجود اینکه سالهاســت اینجا مغازه دارم
امــا خبــری از مشــتری نیســت و خیلیهــا
ترجیــح میدهنــد هــر دومــاه یــک بــار بــه
آرایشگاه بیایند».
حســن آقــا از قیمــت مــرغ و وضعیت دالر
و ســکه میگویــد و درحالی که ســرش را به
عالمــت تأســف تــکان میدهــد میگویــد:
«االن ســاعت  8عصــر اســت ولــی خبــری
از مشــتری نیســت .وضعیت بــد اقتصادی
روی همــه چیز حتی آرایشــگاه رفتن مردم
تأثیــر میگذارد .خیلی از هم صنفیهای ما
در این منطقه به خاطر شــرایط بد کاســبی
مغازه را تعطیل کردهاند و سراغ کار دیگری
رفتهانــد .جــوان امــروز کــه تفریحــی ندارد
عالقهای هم به مد ندارد و تنها تفریحشان
اگر بتواند؛ رستوران رفتن و دور دور کردن با
ماشین است.
االن خیلی از مشــتریهایی که به آرایشــگاه
مــا میآینــد دو دســته هســتند؛ کســانی که

مــوی بلنــد دارنــد و میخواهند تنهــا فرم و
حالــت بــه موهایشــان بدهیم و کســانی که
میخواهنــد مــوی خیلــی کوتــاه یــا آلمانی
داشته باشند».
تقریباً در هر سه نقطه شمال ،مرکز و جنوب
شــهر یک حرف میشنوم؛ آشــنایان گذری
کــه میخواهنــد به حســاب رفاقــت ژلی به
مویشــان بمالند یا بادی به موها بگیرند و
بپرنــد روی موتور و بروند ،آنهایی که دو ماه
یکبار بــه آرایشــگاه ســرمیزنند و میگویند
آلمانــی آلمانــی بــزن و جوانترهایــی که با
یــک عکــس وارد میشــوند و میگویند این
مدل را پیاده کن!

رژیمهایی که مثل میخ روی اعصابند

چه کسی گفته باید الغر باشیم؟
یگانه خدامی

گزارشنویس

«وای چقــدر الغــر شــدی .رژیمــت چیــه؟!
چقدر چاق شدی! نمیخوای رژیم بگیری؟
ورزش کــن خیلــی خوبــه؛ یــه ورزش اومده
تازگیــا دختر خالهام مــیره 5 .کیلو یه ماهه
کم کرده ،اصالً ببینیش نمیشناسیش!»
آنقدر این جملهها میهمانی به میهمانی و
دورهمی به دورهمی تکرار شدهاند که آدم
را وسوســه میکنند جوابهایت را از قبل با
حروف درشت روی کاغذ بنویسی و کاغذ را
دستت بگیری تا خالص شوی.
اگــر تازه در رژیمت شکســت خورده باشــی
یــا اگــر با خــودت به صلح رســیده باشــی و
نخواهی الغر شــوی که باید از دست نگاهها
و توصیهها و راهکارهای من درآوردیشــان
بــه جنون برســی و آخر با خــودت بگویی از
شنبه رژیم میگیرم.
چــه شــد کــه رژیــم غذایــی شــد نیمــی از
زندگیمــان و بــا الغــری یا چاقی ســنجیده
کردیت گرفتیم؟ شاید کسی این را
شدیم و ِ
یادش نیاید اما همه کسانی که فکر میکنند
وزنشــان متناســب اســت یا نیســت با این
ســؤالها مواجه شــدهاند و زندگیشان پر از
تجربــه رژیمهایــی اســت که بــدون تعارف
بخشــی از آنهــا را به خاطــر همین حرفها
گرفتهانــد .مثــل هســتی و النــا کــه بــه قول
خودشــان زندگیشــان یا در رژیم گذشته یا
در فکر رژیم؛ تجربههایی داشتهاند که گاهی
تلــخ هم بــوده امــا هنوز از دســت وسوســه
الغر شــدن در امان نماندهاند و داستان هر
دویشان پر از فکر این وسوسه است.
ëëهستی 34ساله
از اینکه برای بقیه توضیح بدهم چرا چاقم،

چند کیلو شــدهام و بقیه با چاقیام شوخی
کننــد خســته شــدهام ،مخصوصاً از دســت
فامیــل .تا حاال نشــده میهمانــی خانوادگی
بــروم و حــرف چاقــی مــن نباشــد و بــا آن
شــوخی نکنند .انگار هیــچ موضوع دیگری
جــز چاقــی مــن بــرای حــرف زدن ندارند و
اصــاً برای همین دورهم جمع میشــوند!
حاال خودشــان هــم چاقند امــا فقط من به
چشمشــان میآیم .قبل از محرم عروســی
داشــتیم و اینقــدر بــه من بابــت چاقی تکه
انداختند که عروسی کوفتم شد.
همیشه تپل بودم از همان بچگی .اما بعد
از دبیرســتان جــدی شــروع کردم بــه رژیم
گرفتــن .یــک مــدت غذا کــم میخــوردم و
دوبــاره بر میگشــتم به حالت همیشــگی.
اما یــک رژیم گرفتم که حداقــل دفعه اول
خیلی مؤثــر بود .همــان رژیــم کانادایی که
خیلیهــا دربارهاش حــرف میزنند و برای
هــم در تلگــرام و ایــن طــرف و آن طــرف
میفرســتند .یک رژیم  15روزه است که اگر
تمــام و کمــال رعایتــش کنی حداقــل 8 ،7
کیلــو کم میکنی .برخــاف بعضی رژیمها
خیلــی خوراکیها را دارد اما کم؛ برنج اصالً
نــدارد و بعضی روزهایش یک کف دســت
نان دارد .پر از پروتئین و ساالد است و حتی
یک روز برای ناهار کالباس دارد .اما یک روز
عجیب هم دارد که باید برای ناهار یک لیتر
آب ســیب یــا آب هویــج بخــوری .این یکی
خیلی سخت است.
اولیــن بــار حــدود  10ســال پیــش و بــرای
عروسی خواهرم آن را گرفتم و برایم خیلی
هم ســخت بود چون قبلش خیلی خوراکی
میخوردم ،اما  10کیلو کم کردم .خیلی هم
دیر برگشتم به چاقی؛ شاید یک سال .چون
از آن به بعد قند و شــکر نخوردم و اعتیادم

بــه شــکالت از بین رفــت .دفعــه بعدی که
گرفتم برایم آســانتر شده بود و  6یا  7کیلو
کم کــردم اما وقتی رهایش کــردم و دوباره
افتــادم به غــذا خوردن زودتــر از دفعه قبل
چاق شدم.
رژیمهــای عجیــب و غریــب هــم گرفتــهام
مثل رژیــم ســوپ؛ غذایم فقط ســوپ بود.
ســوپش را اینطــوری میپختــم کــه در آب
جــوش هرچی ســبزی میشــد میریختم؛
کرفــس ،کلــم ،فلفــل دلمــهای و ...بــدون
نمــک و فلفل و روغن و حتی آب مرغ .باید
تمــام وعدههای غذایی و حتی وقتی وســط
روز گرسنه میشدم این را میخوردم؛ هیچ
چیــز دیگــری هــم نبایــد میخــوردم .فقط

 2روز توانســتم ایــن رژیم را بگیــرم و تقریباً
نابود شــدم .هم بوی خیلی بــدی میداد و
هم طعمش افتضاح بود.
میدانــی در همــه ایــن رژیمهــا یــک چیــز
همیشــه وجــود داشــت؛ دلم میخواســت
تا ســرحد مــرگ غــذا بخــورم .هربــار رژیم
گرفتم مثــل کارتونها عکس غذاهــا در ابر
باالی ســرم رژه میرفت و دلم میخواست
همهشــان را بخــورم حتــی پیتــزا را که هیچ
وقت دوست نداشتم .قانون مورفی لعنتی
هم که حســابی کار میکرد؛ مثالً یک دفعه
مــادرم که هزار ســال فســنجان نپختــه بود
خــورش فســنجان میپخت و مــن برایش
ضعــف میرفتم یا همــکارم کیک میآورد

ســرکار .برای همیــن چیزهــا االن رژیم زده
شــدهام .نه اینکه دلــم نخواهد الغر شــوم؛
معلــوم اســت کــه دوســت دارم امــا چقدر
ایــن چیزهــا را تکــرار و تحمل کنــم؟ االن با
خودم در صلحم .پذیرفتــهام بدنم و وزنم
همین اســت؛ حداقــل فعالً .امــا نمیدانم
با حرفهای فامیل تا کی میتوانم ســر این
توافقنامه صلح بمانم.
ëëالنا  21ساله
دلم لک زده واســه یک بشــقاب برنج ،یک
کف دست نان ،یک تکه کوچک شکالت  .از
دو هفته پیش برای بار هزارم رژیم گرفتهام
شــاید ایــن دفعــه جــواب دهد .میترســم
ایــن یکــی را هم رها کنــم اما ایــن دفعه به

خودم قول دادم اگر ســر رژیم بمانم و الغر
شــوم یک جایزه خوب بــرای خودم بگیرم.
رژیم شــیر گرفتهام .صبحانــه ،میان وعده،
ناهار و عصرانه یک لیوان شــیر و یک خرما
میخــورم .فقــط ظهــر یک نصفــه موز هم
میتوانم بخورم .شب قبل از ساعت  8باید
شــام بخورم .آن هم یک کاسه ساالد با یک
کف دست ســینه مرغ کباب شــده یا آبپز.
بهم گفتنــد در هفتــه  5 ،4کیلو کم میکنم
اما هنوز که اتفاقی نیفتاده شــاید چون یکی
دو بــار وســطش ناپرهیــزی کــردم .خالهام
نان خامــهای آورده بــود ،برایش میمیرم.
طاقت نیاوردم و یک دانه خوردم.
اما میخواهید واقعیت را بدانید؟ هر وقت
یــادم میافتد که رژیمم و نمیتوانم هرچه
دوســت دارم بخــورم حالــم بــد میشــود و
گریهام میگیرد .از رژیم خســتهام و دوست
نــدارم بگیرم اما دلم هم نمیخواهد چاق
باشــم .دلم شــور حرف بقیه را هم میزند.
هربار در تلویزیون و اینترنت ســلبریتیها را
میبینــم که الغرند و شکمشــان چســبیده
بــه کمرشــان از حســودی میمیــرم .بعــد
مــدام فکر میکنــم این شــکم را چطور آب
کنم؟ کی میتوانم مثل آنها لباس بپوشــم
و پهلویــم نزند بیرون .اصالً لعنت بر مدیا،
لعنت بر صنعت مد ،لعنت بر شــبکههای
اجتماعی ،لعنت بر قضاوت .در ناخودآگاه
مــن و خیلــی از دخترهای دیگر ثبت شــده
که باید تا پای مرگ همیشــه رژیم باشیم یا
قرص الغری بخوریم .لعنت بهشان واقعاً.
وقتــی یــاد بقیــه میافتم که ســر ایــن رژیم
گرفتــن چــه عذابهایــی کشــیدهاند و چــه
بالهایــی سرشــان آمــده این چیزها بیشــتر
عذابــم میدهــد .چند ســال پیــش در یک
آموزشــگاه زبــان کار میکــردم .دختــری

همکارمان بود که رژیم کیوی گرفت؛ هیچی
جز کیوی نمیخورد .هرچی گفتیم بابا یک
بالیی سرت میآید گوش نکرد .به دو هفته
نکشید مرد! دکتر به مادرش گفته بود خانم
کیوی را روی گوشــت میریزند تا نرم شود و
بتوانند کبابش کنند آن وقت دخترتان فقط
کیــوی خــورده؟ معــدهاش تکــه تکه شــده
بود؛ خیلی دلم ســوخت .شــبیهاش را زیاد
دیــدهام یــا شــنیدهام برای همین چشــمم
ترســیده .این رژیم شــیر را هم با ترس و لرز
گرفتم .شاید چون خســته شدم از ایستادن
جلــوی آیینــه و فحــش دادن به خــودم که
چــرا چاقــم .رژیــم هــم نگیــرم مگــر بقیــه
چیزهــا آدم را ول میکنند؟! قرص الغری،
تبلیغــات روی اعصاب ماهــواره ،تبلیغات
ســایتهایی که بــدون ویزیــت دکتر تغذیه
و فقــط با مشــخصاتی کــه میگیرنــد رژیم
میدهنــد و مــدام در تلگــرام و ســایتهای
ایرانی تبلیغاتشــان باز میشــود ،رژیمهای
پاکســازی و ...مثــل میــخ روی اعصابنــد.
مســخرهها! نمیتوانــی از دستشــان رهــا
شــوی یا خودت را میســپاری دستشان یا
گوشــه ذهنت میمانند و غذا میخوری اما
فکــر میکنــی باید رژیــم بگیــری .چند کیلو
الغر میشوی و دوباره برمیگردی سر جای
اول .اصــاً همان مدیا مقصر اســت .شــاید
هم فامیل! اصالً خودم مقصرم که همیشه
هرچه خواستم خوردم و دلم ضعف رفت
بــرای شــکالت و شــیرینی و باقالــی پلــو بــا
ماهیچه و خورش قرمه ســبزی با ماســت و
خیار و ته دیگ .وای!
اصالً از فردا دیگر رژیم نمیگیرم به جهنم
که چاقم .اما این غولی را که نشسته در سرم
چطور ســاکت کنم .یک ثانیه هم صدایش
قطع نمیشود :رژیم بگیر .چاقی!

