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گـــــــزارش

روایت یک روز زندگی در میان آدمها و ماشینها:

قصه زنانی که در کارواش کار میکنند
آفتــاب تیــ غ انداختــه در محوطــه
الهه خانی
کارواش ،چندمشــتری بــه صــف
منتظرنــد تــا نوبــت شستوشــوی خودرویشــان برســد تــا اینجــا همــه چیز یک
کارواش عــادی مثــل هزاران کارواش دیگر در تهران را نشــان میدهد اما؛ کمی
که چشــم بچرخانی چند خانم جوان که دســتمال به دســت مشــغول شســتن
و خشــک کــردن خودروها هســتند توجهتان را جلــب میکنند ،اگر بــرای بار اول
اســت کــه وارد ایــن کارواش میشــوید حتمــاً متعجــب خواهید شــد ،هنــوز در
کــش و قوس تعجبتان هســتید که یکــی از آنها با خوشــرویی و البته جدیت از
شــما میخواهد که بــرای گرفتن قبض به صندوق مراجعــه کنید .دختر جوانی
که نحیف هم بهنظر میرســد در یکی از جایگاهها سخت مشغول خشک کردن
یــک خودرو مدل باال اســت ،آنقدر این کار را با دقت انجــام میدهد که نظر هر
بیننــدهای را جلب میکند .نامش را که میپرســم اول طفــره میرود بعد کمی
فکر میکند و میگوید یه چیزی که دوســتداری صدایم کن مثالً بگو شــهره! نه
دلش به مصاحبه اســت و نه میخواهد نام و تصویری از او نمایش داده شــود؛
راضی کردنش برای مصاحبه زمان میبرد.دختر  29سال دارد و صبح تا شبش
را تابســتان و زمســتان ،در گرما و ســرما در میان ماشــینها میگذراند .از کار که
فارغ میشود کمی از کارواش و شغلش میگوید«:کار کردن در کارواش همیشه
شــغلی مردانه بوده است ،اما شــرایط اقتصادی باعث شد که من و خواهرم به
این کار مشغول شویم .دو سال قبل سخت در جستوجوی کار بودیم که به یک
آگهــی در روزنامــه برخوردیم که در آن از چند خانم برای کار در کارواش دعوت
شــده بود؛ وقتی این آگهی را دیدم به همراه مادر و خواهرم به کارواش آمدیم.
تا روزی که برای کار آمدم اصالً هیچ وقت کارواش را از نزدیک هم ندیده بودم
و حتی این تصور را نداشــتم که روزی در کارواش مشــغول به کار شوم ».او ادامه
میدهــد« :مــادرم ابتدا خیلــی موافق نبود امــا در نهایت با او بــه اینجا آمدیم،
مادر با محیط آشنا شد و صحبتهای الزم را انجام دادیم و نکته مهم این بود
که کارواش به محل زندگی ما هم نزدیک بود.شرایط اقتصادی ما خیلی بد بود
و روزمــزد بودن خیلی برای من اهمیت داشــت ،پول نقد بــرای زندگی ما از هر
چیزی واجبتر بود».

آغازکاردرکارواشهمراهباخجالت!
البته کار کردن در کارواش برای دختر جوان و خواهرش
که از او چند سالی هم کوچکتر است ،اصالً آسان نبود؛
ســرش را پایین میاندازد و تعریــف میکند که «اولین
روزی کــه کارم را در کارواش آغــاز کــردم آن هم در یک
محیط کامالً مردانه واقعاً برایم سخت بود و هفتههای
اول واقعاً خجالت میکشیدم .البته با خودم میگفتم
کار است دیگر ،کار که عار نیست».
شهره! کارش را از  9صبح شروع میکند و تا هر زمانی که
مشــتریها به کارواش بیایند او هم باید کار کند؛«فشار
این کار خیلی باالســت و تنها انگیزهای که برای این کار
دارم درآمد آن است ،شبها وقتی میخواهم به خانه
برگردم کمی میترسم ».این صحبتها را که میگوید
صدایش را کمی پایین میآورد و ادامه میدهد« :تمام
درآمدم بســتگی به انعامی دارد ،که مشــتریها به من
میدهند ،مشــتریها همیشــه هوای مــن و خواهرم را
داشــتند ،مشتریها همیشــه به من و خواهرم بیشتر از
مردها انعام میدهند».
حضورماکارواشرابرایزنانامنکردهاست
خانمها هم بخش بزرگی ازمشتریان کارواش را تشکیل
میدهنــد ،دختر جوان میگوید« :وقتی مشــتری برای
اولین بار بــه کارواش ما میآید ابتدا از اینکه یک خانم
مشغول چنین کاری است ،تعجب میکند .مخصوصاً
خانمها که بخش مهمی از مشــتریهای ما را تشــکیل
میدهند .آنها از اینکه ما در کارواش هســتیم استقبال
میکننــد؛ حضــور ما باعث شــده که ایــن مکان محیط
امنی برای خانمها باشــد .شاید باورتان نشود اما چون
مــا اینجــا کار میکنیــم بعضــی از خانمهــا از مناطــق
باالی شهر برای شست و شوی ماشینهایشان تا اینجا
میآیند».
این دختر جوان هنوز اوایل راه زندگی است اما میگوید:
«برنامه خاصی برای زندگی ندارم ،بهدلیل مشــکالت
مالی نمیتوانم برای آیندهام تصمیمی بگیرم و بگویم
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تا زمان مشخصی در این کارواش مشغول به کار هستم.
ما  5فرزند هســتیم و یکی از خواهرهایــم ازدواج کرده؛
پدرم مریض اســت و من باید خرج خواهرو برادرهایم
را بدهــم .پدر و مــادرم به من میگویند ســرکار نرو؛ اما
من پافشــاری میکنم .برادر بزرگترم نیمه بینا اســت و
کار پیدا نمیکند».
«پیــدا کردن کار دشــوار اســت امــا راســتش را بخواهید
از روزی کــه بــه کارواش آمــدم دنبال هیــچ کار دیگری
نگشتم ».دخترجوان سرش را تکان میدهد با صدایی
که از هر لحظه دیگر ســختتر به گوش میرسد ،ادامه
میدهد«:البته بســیاری از مشــتریهای کارواش به ما
پیشنهاد کار میدهند ،اما وقتی پایشان را از اینجا بیرون
میگذارند کالً همه وعدههایشان را فراموش میکنند و
تنها در حد یک شعار حرف میزنند».
مردهازورگویینمیکنند
دختر جوان که روزگاری رؤیای معلمی را در سر داشته و
برای رسیدن به آرزویش در رشته گرافیک هم تحصیل
کــرده حاال دیگر کار کــردن در کارواش به اندازه روزهای
اول برایش سخت نیست و میگوید« :مردان دیگری که
در کارواش کار میکنند با من رفتار خوبی دارند و چون
من زن هستم بنا بر زورگویی نمیگذارند و کامالً احترام
مــرا نگه میدارند .اگرچه امروز فرســنگها از رؤیاهایم
دور هســتم؛ چــون از لحــاظ مالــی مشــکل داشــتیم
نتوانستم به دانشگاه بروم .فکر میکردم حداقلش در
یک شرکت بهعنوان منشی مشــغول بهکار شوم .البته
کار فعلی خارج از توانم نیست اما برای یک دختر هم
شغل مناسبی نیست ،همچنین شرایط اقتصادیام به
گونهای است که مجبورم این وضع را تحمل کنم».
تــرس ازدیــده شــدن توســط آشــنایان یکــی دیگــر از
دلهرههای هر روزه شــهره اســت که از دو ســال پیش تا
به حال مثل خوره به جان او افتاده و میگوید« :درست
است که من نان بازوی خودم را میخورم اما هنوز این
ســبک کار کردن زنها جا نیفتاده اســت ،اقوام من فکر

