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کار ،زندگی و تفریح غسالهای جوان

گیتارمیزنیم
فول کنتاکت هم کار می کنیم
یوسف حیدری

گزارش نویس

حاضریایننوزادرابشوییوکفنکنی؟نگاهمسرمیخوردسمتکاورکوچکسبز
رنگ.بادستبهشانههایممیزندوبالبخندیمیگویدماهمدلداریموباشستن
این فرشــتهها و جوانهای هم ســن و سال خودمان اشــک میریزیم .مجید یکی از
دهها غسال جوان بهشت زهراست .آنها به غسالخانهمیگویند آکواریوم؛ ایستگاه
آخر زندگی .قبل از اینکه وارد سالن تطهیر شــوم تصور میکردم همه غسالها افراد
میانسالوسالخوردهایهستندکههرروزازروستاهایاطرافبهبهشتزهرامیآیند
ونمیتوانستم باورکنمکهباتعدادزیادیجوانتحصیلکردهدهه 60مواجهخواهم
شد؛دیپلمه،لیسانسه،فوقلیسانسودانشجو.جوانهاییکهاگربیرونازسالنآنها
را میدیدم باور نمیکردم غسال هستند؛ مثالً موقع تمرین گیتار یا آواز .بچههایی که
در کنار کارســختو دشوارتطهیراموات دلشــان بهشوخیهاوکلکلهایفوتبالی
خوشاســت.آنهاوقتیمطمئنشدند خبریازدوربینفیلمبردارینیستکنارم
نشستندتاازروزهاییکجوانغسالبگویند.

عکس :ایسنا

ëëما هم دل داریم
بهــروز دانشــجوی کارشناســی مدیریــت
بازرگانی و اهل روســتای قمصر باقرشهر
اســت .جوان  25ســالهای که غسالی را با
عشــق انتخاب کــرده و میگویــد هدفش
از تحصیــل در دانشــگاه ایــن اســت کــه
بــه همــه ثابت کنــد کســانی کــه وارد این
شــغل میشــوند بیســواد یــا کــم ســواد
نیســتند .از اینکــه برخــی تصــور میکنند
غســالها با حقــوق و مزایای بــاال و زودتر
از موعد بازنشســته میشوند دلخور است
و میگویــد« :انتخــاب مــن از روی اعتقاد
قلبی بود و با وجود مخالفت پدر و مادرم
دوست داشتم غسال شــوم .اینجا همان
حقــوق مصــوب وزارت کار را میگیریــم
و هرچقــدر ســابقه کار بــاال بــرود حقــوق
ما هــم افزایــش پیــدا میکند .مــا بعد از
 20ســال کار بازنشســته میشــویم بــا این
تفاوت که روز اول با موهای کامالً مشــکی
وارد ایــن کار میشــویم ولــی خیلــی زود
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مجید  7ســالی اســت که غســال بهشــت
زهــرا اســت .قهرمان کشــتی کــج و مربی
فــول کنتاکت و ســاکن باقرشــهر .از ســال
 87بواســطه مــادر همســرش کــه نیروی
خدمات ســازمان بهشــت زهرا در قطعه
شهداست وارد این ســازمان شد .سادگی
و صداقــت در صدایش مــوج میزند« .تا
به حال ســر گرســنه رو بالش گذاشــتی؟»
این را مجید میپرســد .جوان  32سالهای
کــه بــه اندازه یــک مرد  50ســاله ســختی
کشــیده« :غســالی شــغل نیســت عشــق
اســت .از  5ســالگی کار کردهام و روی پای
خودم بوده ام.
پدرم پیشکســوت کشتی اســت و ما را هم
سمت ورزش سوق داد .حقوق پدر کفاف
زندگیمــان را نمــیداد و مــن و بــرادرم
دستفروشــی میکردیــم 13 .ســال کنــار
همیــن اتوبــان بهشــت زهرا گل فروشــی
کردم .ســاعتها کنار اتوبان میایســتادم تا
به کســانی که برای زیارت قبــور میرفتند
گل بفروشــم .بعــد از آن در چند کارخانه
کارگــری کــردم امــا چــون کارت پایــان
خدمــت و پارتــی نداشــتم بعــد از مدتی
عذرم را میخواســتند .وقتی وارد سازمان
بهشــت زهــرا شــدم در بخــش خدمات و
بعد از آن فضای ســبز مشغول کار شدم.
سال  90آبدارچی بودم و بعد از مدتی در
غسالخانه مشغول کار شدم».
مجیــد بــا نشــان دادن دســتانش کــه
یادگارهــای زیادی از کار با دســتگاه پرس
روی آن نقش بســته از اولیــن روزهای کار
در غســالخانه میگویــد 10« :ســاله بــودم
کــه دســتگاه پــرس انگشــت و پیشــانیام
را زخمــی کــرد .وقتــی میخواســتم در
غســالخانه مشــغول کار شــوم تصــور

دیگــری از اینجــا داشــتم .فکــر میکــردم
حقوق باالیی میگیــرم و میتوانم کمک
خــرج خواهر و بــرادر و پدرم باشــم .دلم
برای پدرم که با  70ســال ســن جارو کش
عوارضی جاده قم است میسوزد .همان
روزهــای اول متوجــه شــدم کــه از حقوق
باال خبری نیســت اما کم کم عاشــق کارم
شــدم .اینجا لیاقت پیــدا میکنی که بدن
نوکران امام حســین(ع) را که ســالها زیر
علمش عزاداری و نوحه ســرایی کردهاند
تطهیــر کنــی .بعــد از مدتــی زندگــیام
متحــول شــد .بچــه شــری بــودم و عشــق
التی داشــتم .اهل دعوا بــودم اما از وقتی
وارد غســالخانه شــدم از ایــنرو بــه آن
رو شــدم .دعــوا و الت بــازی را بوســیدم
و گذاشــتم کنــار .حــاال هــم بــه جوانهــا
و نوجوانهــا کیــک بوکســینگ آمــوزش
میدهم».
تفریــح دوران مجــردی و متأهلــی مجید
بــا هــم تفاوتهــای زیــادی دارد« :وقتــی
مجرد بــودم پاتوقم قهوه خانــه بود .یک
بــار پــدرم مچم را توی قهــوه خانه گرفت
و آنقــدر کتکم زد که هیــچ وقت فراموش
نمیکنــم .مــن و برادرهایــم را نصیحــت
میکــرد کــه دور کارهــای خــاف و دود را
خــط بکشــیم وگرنه اســتخوانهایمان را
خــرد میکنــد .بعــد از ازدواج و بچــه دار
شدن تفریح من بودن کنار خانواده است
و وقت دیگری ندارم.
خواهــرم بــه خاطــر قصــور پزشــکی و جا
مانــدن قیچی در شــکمش موقــع به دنیا
آمــدن بچــهاش  7بــار جراحی شــد و هر
بار هم میلیونها تومان خرج برداشــت.
خانــهای کــه بــا بــرادرم شــریکی خریــده
بودیــم ،فروختیــم و حتــی مــادرم کاســه

و بشــقابها را فروخــت تــا خــرج عمــل
خواهــرم را بدهیــم .ایــن روزهــا مــن هم
ســربار پدرم شــدهام و در خانــه  40متری
پــدر  3خانــوار باهــم زندگــی میکنیــم.
خانواده و همسرم تا دوماه نمیدانستند
در غســالخانه کار میکنــم و وقتــی
فهمیدند شوکه شدند».
مجید از وقتی که وارد شــغل غســالی شد
خیلی از اطرافیان و دوستانش از او فاصله
گرفتند« :آن ســالها که داخل غسالخانه
از پشت شیشهها دید داشت یک بار بعد
از پایــان کار وقتــی میخواســتم بــه خانه
برگردم کنار خیابان ســوار خودروی پراید
مرد میانســالی شــدم .راننده بعد از چند
دقیقه گفت چهره شــما آشناســت و کجا
شــما را دیده ام؟ بــا لبخند گفتم غســال
هستم و احتماالً مرا در غسالخانه بهشت
زهــرا دیدهایــد .بالفاصلــه زد روی ترمز و
گفت امروز شــما را درحال شستوشــوی
یکی از اقوام دیدم .از من خواســت پیاده
شــوم .ناراحــت شــدم و وقتی از ماشــین
پیاده شــدم دیدم با دســتمال شروع کرد
به پاک کردن صندلــی .یک بار هم قهوه
خانه نشســته بودم کــه یکی از دوســتانم
بــا شــخص دیگــری وارد شــد و بعــد از
احوالپرســی مــن را به دوســتش معرفی
کرد و گفت :آقا مجید هستند یک غسال.
چنــد ثانیــه بعــد دوســتش ناپدید شــد و
بعــد از  10دقیقه با تلفن دوســتم تماس
گرفــت و گفــت دســت هایــم را داخــل
وایتکــس گذاشــتهام کــه تمیز شــود .این
شــغل در روحیه ما تأثیر منفی میگذارد
امــا نگاه دیگــران و قضــاوت عجیب آنها
بیشتر آزارمان میدهد».
جوانــی از نــگاه مجیــد یعنــی اســتفاده از
همــه فرصتهــای کوتاه زندگــی« :اعتیاد
بالی خانمانســوز جوانان اســت .داماد ما
بــه خاطــر اعتیــاد از دنیا رفــت و دو فرزند
خردســالش یتیــم شــدند .خیلــی از بچــه
محلها و دوستان من به خاطر اعتیاد زیر
همین خاک خوابیدهاند یا آواره شدهاند».

انتخاب من از روی اعتقاد قلبی بود و با وجود
مخالفت پدر و مادرم دوست داشتم غسال شوم.
اینجا همان حقوق مصوب وزارت کار را میگیریم و
هرچقدر سابقه کار باال برود حقوق ما هم افزایش
پیدا میکند .ما بعد از  20سال کار بازنشسته
میشویم با این تفاوت که روز اول با موهای کامالً
مشکی وارد این کار میشویم ولی خیلی زود موهای
سرمان سفید میشود

موهای سرمان سفید میشود».
این شــغل برای بهروز بجز عشــق ،ادامه
راه پدربــزرگ و داییها هم هســت« :آنها
قســمتهای مختلــف ســازمان بهشــت
زهــرا کار میکردنــد و مــن بــا ایــن شــغل
آشــنایی داشــتم .همــه ما که ســال  93به
اینجــا آمدیم جوان هســتیم و مثل خیلی
از هــم ســن و ســالهای خودمــان تفریح
میکنیــم .مــن کنــار درس ،کوهنــوردی
میکنــم و بــا دوســتانم معاشــرت دارم.
اینجا  5ســنگ مخصوص شســت و شوی
امــوات هســت کــه هــر  4نفر مــا روی یک
ســنگ کار میکنیم و در هر سنگ معموالً
هــر روز بهطــور میانگیــن  13تــا  25مرده
را میشــوییم و کفــن میکنیــم .برخــاف
برخــی کــه تصــور میکننــد مــا ســنگدل
هســتیم بایــد بگویــم همــه مــا وقتی یک
جوان یا بچــهای را تطهیر و کفن میکنیم
ناراحــت میشــویم و اشــک میریزیــم.

ماهــم دل داریــم و اگــر این شــوخیها را
هــم باهم نداشــته باشــیم زمان بــرای ما
نمیگــذرد .از وقتی وارد غســالی شــدهام
آرامــش خاصــی پیــدا کــردهام و ســر بــه
زیــر شــدهام .ایــن کار انســان را منطقیتر
میکند.
بهــروز بــا اشــاره بــه اینکــه خیلــی از ایــن
بچههــا مجــرد هســتند میگویــد« :ایــن
بچههــا بارهــا خواســتگاری رفتهانــد امــا
وقتــی خانــواده دختــر متوجــه میشــوند
غســال هســتیم جواب رد میدهند .یکی
از همیــن بچههــا ســال قبل خواســتگاری
دختــری رفت کــه برادرش بســیار متدین
بود ولی وقتی برادر این دختر متوجه شد
که خواســتگار غسال است با این استدالل
که شــما بــه مرده دســت میزنیــد جواب
رد داد .گاهــی اوقات مجبور میشــویم به
دروغ بگوییــم در بخــش اداری ســازمان
بهشــت زهــرا کار میکنیــم و اگــر دختری

هــم به خاطــر عالقــه حاضــر بــه ازدواج
شــود او هم ایــن دروغ را بــه خانوادهاش
میگوید اما باالخره که چی؟»
ëëصدای جادویی
کلیپــش را کــه در اینســتاگرام میبینــم،
میخکوب میشــوم؛ باورم نمیشــود پسر
جوانــی که بــا آن صــدای زیبــا میخواند
همان جوان غســالی اســت که روبهرویم
نشســته اســت .الیــاس  27ســال دارد و
4سالی است که در غسالخانه کار میکند.
عاشــق خوانندگــی و نوازندگــی اســت و
موهای ژل زده و چهرهاش هیچ سنخیتی
با این شــغل ندارد .فارغالتحصیل رشته
مدیریــت فرهنگــی اســت و آرزویش این
اســت که با فرهنگســازی نــگاه مردم به
این شــغل تغییر کند« :هرکدام از ما یکی
از بســتگانش در ایــن شــغل یــا کارهــای
مربوط به سازمان بهشت زهرا هست .به
همیــن دلیل با این کار آشــنا هســتیم و با
روحیه ما سازگار است.
پــدر و عمــوی مــن هم بهشــت زهــرا کار
میکردنــد و بعــد از فارغالتحصیلــی
دست روزگار مرا به اینجا کشاند .پشیمان
نیســتم امــا روزهای اول ســعی میکردم
از ســالن تطهیــر بیرون بیایم کــه ماندگار
شــدم .تفریــح و همه زندگیام موســیقی
اســت .تالش میکنــم در آینــده کارهایی
بخوانــم و منتشــر کنــم .یــک ســری از
دوســتانم از شــغل مــن باخبــر هســتند.
ایــن بســتگی به طــرف مقابــل دارد و اگر
ظرفیــت داشــته باشــد ماهــم میگوییم.
یک بــار وقتی برای صحبت درباره ضبط
به یک اســتودیوی موسیقی رفتم مسئول
آنجــا از شــغلم پرســید و وقتــی گفتم در

بهشــت زهــرا کار میکنــم بالفالصلــه
گفت انشــاءاهلل که در قســمت اداری کار
میکنید .مجبور شدم به دروغ حرفش را
تأیید کنم».
الیــاس از رفاقــت بچههــا در غســالخانه
و تفریــح دســته جمعیشــان و فوتبــال
و تنیــس و رفتــن بــه مســابقات میگوید:
«آقــا پوریــا از پرسپولیســیهای دو آتشــه
اســت و همــه بازیهــای ایــن تیــم را در
تهــران و شهرســتانها از نزدیــک تماشــا
میکنــد .همــه پرسپولیســیهای جایــگاه
دو ورزشــگاه آزادی او را خیلــی خــوب
میشناســند .بــازار کل کل هــم اینجــا
حسابی داغ اســت .فردای بازی دربی که
استقالل برنده شده بود با بادکنک آبی و
خرما و حلوا به اســتقبال پوریا و چند تا از
بچههای طرفدار پرســپولیس رفتیم ولی
خودشــان مرخصی گرفته بودند و سرکار
نیامدند».
الیــاس از اینکه سالهاســت شیشــههای
بیــرون غســالخانه مــات شــده و دیگــر
کســی نمیتواند داخل را نگاه کند راضی
اســت و میگویــد« :قبــل از مــات شــدن
این شیشــهها با اســترس کار میکردیم و
نگران بودیم کســی ما را بشناســد .خیلی
از اقــوام و بســتگان نمیداننــد مــن کجــا
کار میکنــم .بعضیهــا فکــر میکننــد ما
مجلــس عروســی نمیرویــم درحالــی
که شــدیداً پایه عروســی هســتیم و سعی
میکنیم روحیهمان را از دســت ندهیم».
دنیــای جوانی اینجــا و آنجا نــدارد با این
تفاوت که آهنگ دنیای مرده شــویهای
جــوان ،آنطــور کــه خودشــان میگویند،
شــیون و زاری است که هر روز از آن سوی
دیوار میشنوند.
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گمشدهها!

دلزدگی ،افسردگی و بیاعتنایی مشخصه دوره
جوانی من نبود بلکه تالش کردن برای به دست
آوردن هرچیزی خصیصه آن روزگار بود .البته
باید بگویم بخش زیادی از جوانهای امروز هم
درحال طی کردن این مسیر هستند کما اینکه
در دوره جوانی من ساختن فیلم برای یک
جوان خیلی دور از ذهن بود ،غیر از کسی مثل
مسعود کیمیایی که در سن  23یا  24سالگی
فیلم ساخت

بــذر امیــد اســت .وقتــی هــم میشــود به
اشــاعه امیــد پرداخــت کــه تحســین و
نــوازش بیشــتر از تنبیــه و سانســور باشــد.
چــرخ عظیــم زندگــی و کائنــات را امید به
حرکــت در مــیآورد درغیــر ایــن صــورت

گریــز ،آســانجویی و بدون انگیــزه زندگی
کردن طبیعیترین عکس العملی اســت
کــه شــاهد خواهیــم بــود .بــه ایــن خاطــر
میگویم که من بیشــتر از  35سال معلم
بودم و از هنرجوهای خودم شاعر ،نقاش،

مجسمهســاز و آدمهــای درجــه یکــی را
ســراغ دارم که در دوره من نظیر نداشتند
امــا در جمعــی که ظاهــر ناامیــد کننده به
وجود میآورند گم میشوند.
ëëدور بــودن از تکنولــوژی روز در امیــدوار
بودن نسل شما تأثیر داشت؟
نمیشــود ایــن را تکذیــب کــرد ،امــا خب
دنیــای تکنولــوژی موقعیتــی اســت کــه
جهــان امــروز در اختیــار جوان قــرار داده.
گــوگل بــه نوعــی معجــزه قــرن اســت.
جوانهــا هــم از آن اســتفاده میکنند کما
اینکه تنبل هم میشــوند .اگــر بخواهم به
عقب برگردم باید از دوران دانشــجوییام
بگویم که اســتاد اجازه اســتفاده از ماشین
حســاب را بــه مــا نمــیداد .واقعیــت این
اســت که نمیشــود جوانهای امروز را به
تحمــل رنج اضافه واداشــت اما میشــود
بــه ایــن امید رســاند کــه از همه وســایل و
امکانــات موجود اســتفاده کننــد ،صاحب
انگیزه شــوند و جهــان را به شــکل بهتری
دربیاورند.

ســاعت حــدود  4بعــد از ظهــر پخــش
میشــد .زمانــی که ما چشــم از تلویزیون
نوستالژی برنمیداشــتیم تــا برنامه کــودک پخش
شــود .البته باید قبلش اخبــار را هم میدیدیم با خبرهای
اعــام کوپنهای جدیــد .اما قبــل از همه اینهــا برنامهای
پخــش میشــد که شــاید کابوس خیلــی از ما بــود؛ برنامه
«گمشــدهها» .چند دقیقه بیشتر نبود و هیچ چیز نداشت
جز یکســری عکــس و نوشــته .موضوعش هم از اســمش
پیدا بود؛ کسانی که گمشده بودند .از تصاویر بچههای دو،
ســه ساله بین عکسها بود تا پیرمردها و پیرزنهایی که با
آلزایمر از خانه رفته بودند و برنگشته بودند .گاهی عکس
جوانها را هم میدیدیم و تعجب میکردیم که مثالً پسر
 22ساله چرا باید گم شود؟! پدر و مادرها اگر نشسته بودند
پــای تلویزیون زمزمهکنــان به هم میگفتنــد« :حتماً فرار
کــرده ».عکسها یکی یکی روی صفحه تلویزیون میآمد
و پاییــن آن نوشــتهای بــود که مشــخص میکرد گمشــده
چند ساله است و چه زمانی و در چه شهر یا منطقهای گم
شده .جملهها شبیه هم بود .مثالً محمد  5ساله در تاریخ
 68/7/5در کــرج از خانــه خارج شــده و تاکنون بازنگشــته
اســت .اگر خبری از او دارید اطالع دهید و خانــوادهای را از
نگرانی برهانید .بعضیها برای کسی که عزیز گمشدهشان
را پیــدا میکــرد یا خبری از او مــیداد مژدگانی هم تعیین

میکردند .کســانی که بزرگتر بودند گاهی مینشستند پای
برنامه تا ببینند عکس دوست و آشنا را میان این عکسها
میبیننــد یــا نــه و آشــنایی گــم شــده یا نــه .حتــی تفریح
جوانترهــا بــود ،امــا «گمشــدهها» بچههــا را میترســاند.
دیــدن این همه عکس از کســانی که خبری ازشــان نبود و
بچههایی هم ســن و ســال خودمان که شاید دزدیده شده
بودند میشــد کابوسمان .بچه دزدی آن زمان کم نبود و
با این برنامه دیگر مطمئن میشدیم حتماً یک روزی ما را
هم میدزدند .مگر این بچهای که در کوچه بازی میکرده و
حاال دو ماه است انگار آب شده و رفته زمین دزدیده نشده
بــود؟ خواب میدیدیم که گم شــدهایم یــا اگر رفته بودیم
از بقالی ســر کوچه شیر شیشــهای بخریم و در کوچه کسی
نبود و یک دفعه صدای پایی پشــت سرمان میشنیدیم،

قدمهــا را تند میکردیم و بعد تا خانه میدویدیم .شــاید
این صدای پای همان دزدی بود که صاحب یکی از همان
عکسهای گمشــدگان را دزدیده بود .شاید پدر و مادرمان
مجبور میشــدند عکس ما را هم بدهند به همین برنامه
تــا نشــان دهند .آن وقت اگر کســی مــا را نبیند تا بــه پدر و
مادرمان اطالع دهد چه؟! هیچ وقت پیدا نمیشدیم.
همه این فکرها تا برسیم به خانه و محکم روی در بکوبیم
بــه ذهنمــان میآمــد و وقتی در باز میشــد خودمــان را
میانداختیــم داخــل خانــه و نفس راحتی میکشــیدیم.
هیــچ وقــت نفهمیدم چــرا ایــن برنامه درســت وقتی که
بچهها مشــتاق دیدن برنامه کودک بودند پخش میشد
و هیــچ وقت نفهمیدم با این همه تــرس ما چه اصراری
داشتیم به دیدنش!

