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بیشتر مشتری هایم خانم هستند
«ژیال قهرمانیه» ،با مدرک کاردانی کامپیوتر 2 ،سال است که برحسب عالقه به شغل مکانیکی اشتغال دارد
مهدیس مرادیان | خبرنگار

از آن روزها که خانمی با پنچر شدن الستیک خودرواش کنار خیابان منتظر دست یاری رسان مردی میماند ،خیلی دور
نشدیم اما امروز میبینیم که اولین بانوی مکانیک شمال غرب کشور در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است .با او تماس
میگیرم ،ساعت نزدیک  12بامداد است و بوق ممتد گوشی در سکوت شب انتظار میشمارد .صدای آرام و خستهاش از
روزپرکارش خبر میدهد« .ژیال قهرمانیه» ،ساکن تبریز است .او تحصیالتش را تا مقطع فوقدیپلم در رشت ه کامپیوتر و
اطالعات بانک ادامه داده است .دو سال است که در حرفه مکانیکی مشغول به کار شده و به صفر تا صد خودروها از جمله
توگویمارابااوخواهیدخواند.
جلوبندیوموتوروگیربکساحاطهدارد.درادامهگف 
 28سالگی وارد این حرفه شدم
اولین خانم مکانیک در تبریز ،هدف بلند مدتش
از فعالیت در این حرفه را کسب مهارت در
زمینه برق خــودرو بیان میکند و دربــاره
دالیل انتخاب این شغل می افزاید« :از
کودکی بیشتر به بــازیهــای پسرانه
مثل دوچرخه سواری ،موتورسواری و
تعمیراتخودروعالقهمندبودم.بیشتر
با برادرم وقت میگذراندم و در پاسخ به
سوال میخواهی چهکاره بشوی ،همیشه
میگفتم مکانیک .با این که 28سالگی کمی
دیربودامادلرابهدریازدموسراغاینشغلرفتم».
اینشغلبرپایهکسبتجربهومهارتاست
«قهرمانیه» دربــاره ویژگیهای شغل اش و افــرادی که در آن
مشغولبهکارهستند،میگوید«:مکانیکبودننیازمندفعالیت
یاست.همانطورکهدرزمانمراجعهبیمار
مداومجسمیوفکر 
بهپزشک،تشخیصاولیهبیماریاهمیتدارد،درتعمیرخودرو
هم تشخیص این موضوع که عملکرد نادرست خودرو به کدام
قسمت آن مربوط میشود ،مهم است .بعد از آن من و همکارانم
دستبهآچارمیشویمومشکلراحلمیکنیم.بیشترهمکاران
مکانیک ام ،سواد و تحصیالت آکادمیک ندارند اما در کارشان
حرفهای عمل میکنند چرا که مبنای اصلی این شغل برپایه
کسب تجربه و مهارت است و چنان چه افراد در کنارش مطالعه
همداشتهباشندوهنروتجربهرابامتدروزهماهنگکنند،زمینه
برایپیشرفتشانمهیامیشود».
م ــادرم با دیــدن دسـتهــای روغــنـیام،
ناراحتمیشد
«خانمهای ایرانی در چنین مسیرهایی
با مخالفتهای زیادی روبهرو خواهند
شد ،همانطور که من از سوی مادرم
منعشدماماهدفمرابادرستکارکردن
نشاندادمواعتمادشانراجلبکردم»،
او با این مقدمه میگوید« :مــادرم وقتی
دست و صــورت سیاه و روغنیام را میدید
وبه خاطر خستگی زیادی که به دلیل دوری مسیر
تحمل میکردم ،ناراحت میشد .از طرفی فشارهای جسمی
مثلبلندکردنتایرخودروییمثللکسوزفشارزیادیبهمنوارد
میکند.بااینحالازکودکیبهدنبالانتخابشغلیبودمکهبه
آن عالقهمند باشم ،از آن کسب درآمد کنم و تا آخر عمرکاریام
جایپیشرفتداشتهباشدوخوشحالمکهاالنبههدفمرسیدم».
بعدازعیدکالسآموزشیمیگذارم
قهرمانیه درباره واکنشهای دیگران به انتخاب این شغل هم
میگوید« :بیشتر مشتریان من خانمها هستند و با اشتیاق و
کنجکاویغیرقابلوصفیازمندربارهکارممیپرسند.تصمیم

دارمبعدازعید،کالسهایآموزشیعملیرابرایبانوانعزیز
ترتیب دهم تا دست به آچار شدن را تجربه کنند و
به این بــاور برسند که تواناییهایشان را در
زمینههایمختلفبهچالشبکشند».
میگفتند یک هفته هم در این کار
دوام نمیآورم
او که در امــداد خــودروی تبریز فعالیت
دارد ،درباره اولین باری که به تعمیرگاه
بــرای پیدا کــردن کــار رفته ،میگوید:
«زمانی که به تعمیرگاه رفتم و خواستهام را
بیانکردم،بهانتخابمایمانداشتموبااعتمادبه
نفسدرمقابلتماماماواگرهاییکهشنیدمایستادم.
زمانیکه با درخواستم موافقت شد ،همکارانم گفته بودند که
این خانم به یک هفته نرسیده ،از این جا فرار میکند .رفتن
هم نه فرار! اما به مرور از فرز بودن و روحیه خستگی ناپذیرم
خوششانآمد».
سعیمیکنممحیطخانهشادباشد
این دختر مکانیک درباره افرادی که در این مسیر حمایت اش
کردند ،میگوید« :راستش من مشکل زانو دارم .زمانیکه
برای درمان زانویم به پزشک مراجعه کردم ،این تصمیم ام را با
او درمیان گذاشتم .هنگامی که داشت برایم دارو مینوشت،
یکهو سرش را باال آورد و گفت که شوخی میکنی؟ وقتی دید
مصمم هستم ،راهکارهایی جلوی پایم گذاشت و گفت وارد هر
تعمیرگاهینشووبهمحیطدقتکن،شخصیتاستادرامدنظر
بگیروبااینصحبتها،موجیازاعتمادبهنفسرابهقلبم
سرازیر کرد .در ضمن ،خواهرم ،پدرم و همسرم
همازمنحمایتکردندوباخستگیهایمن
ساختند .من خانم خانهام ،روحیه شادی
دارم و مانند هر زن خــان ـهداری سعی
میکنم محیط خانهام را گرم و صمیمی
کنم.همسرمهمکارمننیستامادرک
باالیی ازشغل من دارد ،با خستگیهایم
میسازد و حمایتش را قطع نمیکند .من
درروز 11ساعتسرکارهستم».
همتشویقشدموهمموردانتقادقرارگرفتم
«نظراتمردمدربارهمندرفضایمجازیسرشارازمحبتاستو
تعدادیازهمشهریهایمبرایحمایتازمنبهتعمیرگاهمراجعه
می کنند و به من انگیز ه میدهند ».قهرمانیه با این صحبت ها
ادامهمیدهد«:البتهبرخیازافرادهمباشوخیهایسخیفیا
سخنان سطحی من را مورد انتقاد قرار میدهند .من این شغل
را در سکوت و تنهایی انتخاب کردم و هیچوقت منتظر تشویق و
تاییدافرادنبودمکهحاالباانتقادهایانظراتمنفیجامعهدست
ازکاربکشم.هیچعکسالعملیبهاینرفتارهانشاننمیدهمو
کلانرژیامرامعطوفهدفممیکنم».

عاشق چالش هر خودرو ،یک مشکل هستیم!
گفتوگو با  2دختر مکانیک که در یک گاراژ تهران مشغول تعمیر خودروها هستند
با پیشرفت فناوری و بهروز شدن ابــزارآالت تعمیرگاهی،
فاطمه قاسمی | خبرنگار
تعمیرکارفارغاززنیامردبودنش،فشارکمتریبهجسماش
واردمیکندامادراینگاراژچونآموزشماهمچنانسنتی
«نیلوفرفرهمند»دانشآموختهرشتهگرافیکوکیانایاراحمدیبامدرککارشناسیحقوقهردو 30سالهباهمین
استوهنوزابزارآالتخیلیپیشرفتهنداریماگرکارسنگینی
رشتههای تحصیلی نامرتبط ،چند وقتی است که در گاراژی در تهران مشغول کارند و از دنیای معمول دیگر زنان
هم باشد ،همکاران مرد از کمک به ما دریغ نمیکنند».
همسنوسالشانفاصلهگرفتهاند.هشتسالپیشپسازآشنایی،هردوبهعالقهمشترکشاندرکارهایفنی
نیلوفرهممعتقداستباپیشرفتفناوریبهنوعیکارزنانهیا
خانگیوتعمیراتخودروپیبردندکهزمینهسازاینتصمیمبزرگشد.نیلوفرمیگوید«:مدتهافکروذکرمان
فقطمردانه،تعریفیدیگردارد.ابزارهااصالمردانهنیستند
اینبودکهیککارمشترکانجامبدهیمولیازآنجاییکهرشتههایتحصیلیمامتفاوتبوددقیقانمیدانستیم
اماقدرتمردانهمیخواهدوهمینزوربازویمردانهدرکنار
بایدچهکاریانجامدهیم.تااینکهیکروزخودرویمخرابشدوبهپیشنهاد«کیانا»سرازگاراژعلیآقایهامونی،
ظرافتزنانهبودهکهباعثشدهکا رآنهادرگاراژموردتوجه
تعمیرکار 15سالهخانوادگیکیانادرآوردموتااینلحظهماندنیشدم».کیاناداستانمکانیکشدنشانرااینطور
قرار بگیرد ولی در کل هیچ مکانیکی را ندیده که به تنهایی
تعریف میکند« :نیلوفر بعد از رفتن به آنجا از علی آقا خواهش میکند که تا زمان رفع مشکل خودرواش ،باالی
بتواند یک موتور را باز و بسته کند چون در هر
سر خودرو باشد که چیزهایی را هم یاد بگیرد و او هم موافقت میکند ».بعد از این ماجرا ،نیلوفر با جلب
صورتازجرثقیلیاجکهایمختلفباید
موافقتعلیآقایکماهیرااوایلبهتنهاییبهگاراژمیرفتتااینکهکیاناهمبهاوملحقمیشود.
کمک گرفته شود .در جواب این سوال
درادامه گفتوگوییراکهمدتیقبلباایندوداشتیم،میخوانید:
ما که آیا خودرویی بوده که قبولش
کنید اما از پس تعمیر آن برنیایید،
جدید به گاراژ میرویم .یک دفعه به
پشتیبانیخانواده،دلگرمیبخشدختران
جوابدادند«:خیر.چونمادرگاراژ
خودمان آمدیم ،دیدیم مدتهاست
اولین نکتهای که به ذهنها درب ــاره انتخاب ایــن شغل
به صورت تیمی با افراد باسابقه و با
که توی گاراژیم با همه سختیهای
میرسد ،واکنش خانوادهها به آن اســت .جالب اینکه
نظارت کامل علی آقا کار میکنیم و
شیرینش.اینقضیهباعثشدهمهمارا
کیانا و نیلوفر هم نظر با یکدیگر در این باره میگویند« :پدر
همه با هم همکاری داریم .ضمن این
تشویقکنندوازماخواستندفعالیتمان
و مــادر و دیگر اعضای خانواده ما هیچوقت با یادگیری
که ما هنوز در مرحله تعمیر کامل خودرو
را توی اینستاگرام وایرال و فضایی را مهیا
هیچ حرفهای مخالفت نکردند حتی مکانیکی .البته
تصویری از حضور این دو دختر مکانیک در
قرارنگرفتهایم».
کنیم که ازما سوالهای مکانیکی بکنند و
نمیدانستندکهتصمیممانتااینحدجدیاستامابااعالم
برنامه «فرمول یک» شبکه یک
روزی گاراژ خودمان را میزنیم
در حد خودمان آموزشهایی را هم درباره کار با خودرو ارائه
موافقتشانغافلگیرمانکردند.ماتاثیرمثبتاینتصمیم
خواسته قلبی نیلوفر و کیانا بیشک ادامه این مسیر با همه
بدهیم،شایددیدنکارمانانگیزهایبرایبقیهشودتاکاری
رادراطرافیانمانباحمایتهایشان،تشویقشانوانرژی
توانشان است .هدف نهایی این دو ،راهاندازی یک گاراژ
متفاوتانجامبدهند».امابرایکیاناهمیشهایننگرانیوجود
مثبتیکهبهمادادند،گرفتیم».
چند منظوره و استخدام تعمیرکاران زن بیشتر است.
داشتهکهباتوجهبهزنبودنشانباشرایطیروبهروشوندکه
واکنشمشتریان،انگیزهدهندهادامهکار
راهاندازی بخشی هم برای آموزش و برگزاری کارگاههای
گاراژدار یا علی آقا مجبور شوند مانع ادامه کار آنها شوند.
دور از ذهن نیست که مشتریان با دیدن خانمهای جوان با
تعمیر و مراقبت از خودرو ،حتی فارغ از جنسیت و سن،
چالششخصیدیگرکیانادوریخانهتامحلکارشاست.
دست و صورت روغنی که لباس کار به تن دارند ،حیرتزده
برای آنهایی که قرار نیست مکانیکی شغلشان باشد؛
شوند و به دنبالش واکنشهای مثبت و منفی نشان دهند.
فقط در حد رفع نیازهای اولیه .همچنین راهان ــدازی
کیانا در این باره میگوید« :من هیچ نگاه منفی و بد از طرف
قسمتی بــرای آمــوزش تیونینگ و همکاری با یک تیم
مشتریان چه زن و چه مرد ندیدم .اتفاقا در اولین برخورد
تخصصی و بهروز که بتوانند خودروها را از شرکتهای
پر از تحسینشان ،به ما انرژی مثبت دادند و به ادامه کار
مختلف و کشورهای دیگر مقایسه و کارشناسی کنند .به
تشویقمان کردند .جالب است بدانید که خانمها با وجود
گفته نیلوفر«،وقتی کسی کاری را که دوست دارد انجام
ما در تعمیرگاه احساس راحتی و دلگرمی بیشتری دارند و
میدهد،متوجهگذرزماننمیشود.کافیاستامتحانش
تا زمان تمامشدن کار خودرویشان با خیال راحت در این
کنید تا سرعت پیشرفتتان غافلگیرتان کند .وقتی در
محیط نه کامال مردانه ،میمانند .مشتریان هیچ نگرانی
مسیریهستیدکهبایدباشیدکمترچیزیباعثدلسردی
ندارندکهیک زن خودروی آنها را دستکاری میکند چون
شما در ادامه راه خواهد شد .هر روز برای شما با پیشرفت
شاگردانیهستیمتشنهیادگیری
در هر صورت با نظارت اوستا علی کار میکنیم ».نیلوفر هم
رقم میخورد چون انگیزه اصلی شما همان کاری است که
کیاناونیلوفرهرروزمثلدوکارآموزدرمقامشاگردیاوستا
خدا را شاکر است که تا امروز هیچ واکنش منفی جدی را
دوستش دارید ».کیانا هم معتقد است« :تعمیرکاری مانند
علی هامونی حاضر میشوند و تشنه یادگیریاند و این
تجربه نکرده ،هرچند معتقد است هرکسی با هر جنسیت
علم پزشکی یا حقوق است ،چون زمان باعث می شود با
خودش به تنهایی کافی است که استاد همه تجربه چند
و سنی و در هر کاری با شرایط و حرف و حدیثهایی مواجه
پیشرفت فناوری خودروها به همان نسبت دانش ما هم
سالهاش را در اختیارشان بگذارد .نیلوفر میگوید« :در
میشود؛ اما او سعی کرده همه تمرکزش را روی هدفش
بهروز شود .به نظر من این کار انتها ندارد ،من این پیشرفت
ابتدایکارنامالیماتیازطرفگاراژدارداشتیماماچندان
سرمایهگذاریکندونهدرحاشیههایبیاساس.
را حداقل تا سه چهار سال آینده میبینم و هنوز خودم را
جدی نبود .اما کسی که به ما اعتماد کرد علی آقا بود چون
مدتهاستکهتویگاراژیمباسختیهایشیرینش
یدانم».
شاگرد م 
انگیزهواشتیاقرادرمادید.وقتیدیدمنحتیبرایتعمیر
مکانیکی جزو آن دسته از کارهایی است که بی خطر نیست.
خــودروی خودم سه روز به گــاراژ مـیروم و پا به پای او کار
یک اشتباه ممکن است برای فرد تعمیرکار ،مشکل ساز و
میکنم،فهمیدعشقکارباخودرودروجودمننهفتهاستو
حتی باعث قطع عضو و ...شود .نیلوفر در این باره میگوید:
اینشرایطباآمدنکیانادرکنارمخیلیبهترهمشد».ازنظر
«گاهی اوقات حرفهایی میشنیدیم یا صدمهای میدیدیم
کیانا،علیآقاقابلاعتمادویکیازتعمیرکارهایکاردرست
که پیش خودمان میگفتیم کار را بگذاریم کنار و برویم
تهران است و اطمینان دارد تااوستاشدنش میتواندهرآن
بنشینیم توی خانه تا کمتر آزار ببینیم اما این برای ما چالش
چهراالزماستازاویادبگیرد.
بود که فکر کنیم آیا این کار به سالمتی جسم و روانمــان،
ظرافتزنانهدرکنارقدرتمردانه
زمانمان یا درآمد صفرمان میارزد یا نه .اما در نهایت به این
کیانادربارهپوشیدنلباسمکانیک،کارهاوفعالیتدراین
نتیجه میرسیدیم که هر روز صبح حتی در روزهای تعطیل
شغل میگوید« :این کار نه سخت است و نه سنگین .چون
ما به عشق یک تجربه جدید و باز و بسته کردن یک خودروی

عکس ها از ایرنا و فرارو

در کــشــور مــا انتخاب
پرونده
بــرخــی شــغ ـلهــا مثل
مکانیکی برای خانمها
اصــا مــتــداول نیست؛
اما چند خانم ایرانی این حرفه را به عنوان
شغل بــرای خــود انتخاب کــردهانــد .این
بانوان نه تنها هیچ تردیدی ندارند که
انتخاب شغلشان غیر عادی نیست بلکه
ادعا میکنند شغلی مثل مکانیکی برای
خانمها و تعمیر خودرو توسط آنها ،انتخاب
بسیار عاقالنهای اســت چراکه آ نهــا در
مراقبت و تعمیر خودروها وسواس و دقت
بیشتری دارند که ادعای قابل تاملی است.
به تازگی تصاویری از اولین زن مکانیک
در تبریز منتشر شده که عالوه بر چندین
سایت و خبرگزاری ،فضا یمجازی هم به
آن واکنش نشان داده است .سال گذشته
هم دو دختر مکانیک به نا مهای «نیلوفر
فرهمند» و «کیانا یا راحمدی» در برنامه
«فرمول یک» با اجرای «علی ضیاء» حاضر
شدند و گفتند که شغلی را انتخاب کردهاند
کــه پیش از ایــن کمتر زنــی دسـتکــم در
کشورمان سراغش رفته است .در پرونده
توگویصمیمانهای
امروززندگیسالم،گف 
با این سه بانو داریم که از جنبههای متفاوت
انتخابشان میگویند و چالشهایی که با
آن دستوپنجه نرم کردهاند.

