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 از مانیکور ناخن تا گریم صورت

گزارشی از یک آرایشگاه امروزی: آرایش به 

 سبک مردانه

تر است.  بعداز ظهر. این ساعت خلوت ۴ام. ساعت  از قبل وقت گرفته

قرار است نیم ساعت بیشتر طول نکشد. از پشت تلفن با خنده 

ها ببینند یک خانم توی آرایشگاه است،  اگر مشتری»گوید:  می

وجود یک خانم توی « خواهند آدم را هزار جور سوال پیچ کنند. می

شگاه، مردانه آرایشگاه البته اصالً چیز عجیبی نیست مگر اینکه آن آرای

!باشد  

 :جام جم سرا

بعداز ظهر روز پنجشنبه در طبقه چهارم یک  ۴شود ساعت  قرار ما می 

زنم و امیر آقا  را می ۵۱، زنگ واحد ۴ساختمان پنج طبقه. راس ساعت 

های قدیمی ندارد، در را به رویم  که ظاهرش هیچ شباهتی به سلمانی

شوم که بوی عود همراه با  کند. وارد آپارتمان دو اتاق خوابه می باز می
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موسیقی مالیمی، فضایش را دل انگیز کرده است. سالن، دو تا آینه 

نواع و اقسام مواد ها، ا بزرگ دارد و دو صندلی و روی میز جلوی آینه

ها به چشم  آرایشی همچون ژل، کرم مو، مواد کراتینه و باقی چیز

.خورد می  

شود که  سالی می ۵۳ساله، تقریباً  ۰۳اینجا محل کار امیر است. امیر 

در این حرفه فعالیت دارد و حاالدیگر برای خودش استاد شده و کسب و 

های نارمک.  ده. طرفکار مستقلی دارد. اوایل کار، شاگرد سلمانی بو

ای کف سالن. این را با  دیپلم آرایشگری گرفته و شده جاروکش حرفه

.گوید خنده می  

. باید دادند ها قیچی دست آدم می مگر به این راحتی یادش به خیر.>>

کردی تا صاحب کار،  کشیدی و خرده مو جمع می آنقدر زمین را جارو می

ی و فوقش با فرچه، موی دلش نرم شود و بگذارد کنار دستش بایست

.<<روی گردن مشتری را پاک کنی  

 

ها برای خودش یک مغازه کوچک اجاره کرده بوده و  همان طرف   اوایل

اوضاعش بدک هم نبوده، اما کم کم به فکر گسترش کار افتاده و چند 

هایی مثل رنگ  دوره تخصصی دیده و مهارتش را باالبرده است؛ مهارت

.گریم و چیزهای دیگری از این دستکردن مو، کراتینه،   


