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سنگ ها را رنگ بزن...! 
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تجربه شیرین

بـرای پریا همه چیـز از پروژه اي دانشـگاهی 
شـروع شـده اسـت. او در این بـاره می گوید: 
»از آن جایـی کـه نقاشـی می خوانـدم، در 
پروژه اي دانشـگاهی با این هنر آشـنا شـدم. 
اسـتاد از مـا خواسـته بـود کـه چندتـا کار 
بـه کالس ببریـم و هرکـدام چندتـا طـرح 
از خودمـان هـم ارائـه بدهیـم. بـا این کـه 
مـن فقـط پنج تـا طـرح بـردم، امـا کارهایم 
خیلی مورد اسـتقبال و توجه قـرار گرفت و 
تجربه شـیرینی برای من از این کار درسـت 
شـد. در ادامـه، کارهـای طراحـی ام را روی 
سـنگ ها پیـاده می کـردم و در واقـع بـرای 
خـودم کار می کردم و فکری بـرای ارائه این 
کارهـا بـرای عموم نداشـتم تـا این که یکی 
از دوسـتانم بـه من پیشـنهاد فـروش کارها 
را داد و گفـت کـه سـنگ هایی کـه نقاشـی 
می کنـم خیلـی قشـنگ هسـتند و ممکن 
اسـت در بـازار مـورد اسـتقبال مشـتری ها 
قـرار بگیرنـد. این حرف و تشـویق دوسـتم 
مـرا بـه فکـر انداخـت. دسـت به کار شـدم 
رفته رفتـه  و  زدم  بیشـتری  طرح هـای  و 
محصوالتـم را به فروشـگاه ها معرفی کردم؛ 
مثـاًل فروشـگاه خورشـیدخانم از کارهایـم 
اسـتقبال کـرد. االن چنـد سـالی اسـت که 
محصوالتـم را بـرای ایـن فروشـگاه می بـرم 
و خداراشـکر مشـتری خودشـان را دارنـد.« 

تنوع را حفظ کن

پریـا در مـورد سروسـامان دادن بـه حرفـه 
بـه  ارائـه  »به جـز  می گویـد:  کوچکـش 
فروشـگاه های مختلـف، در چند نمایشـگاه 
گروهی هم شـرکت کردم؛ مثالً نمایشگاهی 
کـه در فصـل پاییـز بـود و از طـرف یکی از 
نگارخانه های مشـهد برگزار شـده بود برایم 
تجربـه خوبـی بـود، چـون کارهایـم آن جـا 
دیده شـده و مورد اسـتقبال قـرار گرفتند و 
مشـتری های بیشـتری با مـن و محصوالتم 
آشـنا شـدند؛ البتـه مـن هرچـه گذشـت 
سـعی کردم طرح هـای جدیـد و متنوعی را 
امتحـان کنـم و رفته رفته سـبک خـودم را 
پیـدا کـردم. بماند که در این مسـیر سـعی 
کـردم تنـوع در طراحی را هـم حفظ کنم و 
کم کـم با اسـتقبال مخاطبان متوجه شـدم 
در مسـیر درسـتی حرکـت می کنـم. االن 
کارم مخاطـب خـاص خـودش را دارد و از 

شـرایط پیش آمـده راضـی هسـتم.«

روح من در کارهایم دمیده می شود

درسـت اسـت کـه تحصیـالت و کار پریـا با 
هـم مرتبط هسـتند، امـا او به جز ایـن، دلیل 
بزرگ تـری بـرای انتخاب این هنـر به عنوان 
کسـب وکار دارد: »این کـه مـن ایـن کار را به 
عنـوان شـغل انتخـاب کـردم به عالقـه ام به 
هنـر نقاشـی برمی گـردد. خـب مـن درس 
ایـن کار را خوانـده ام و برایـش وقـت زیـادی 
گذاشـته ام، ولی علـت دیگر ایـن موضوع، به 
نـگاه مـن به این هنـر برمی گـردد. من وقتی 
نقاشـی می کنـم در واقـع قسـمتی از روح 
و وجـودم را در آن اثـر و نقاشـی می گـذارم. 
بـا  از روح و وجـود مـن همیشـه  بخشـی 
طراح هـای مـن هسـتند. اگـر جـور دیگری 
بخواهم بگویم باید به آفرینش و روح بخشـی 
اشـاره کنـم. یک هنرمنـد در زمان خلق یک 
اثـر هنـری، روحـش را بـه آن اثـر می دمـد 
و یک جـور آفرینـش در ایـن مسـیر اتفـاق 
می افتـد. ایـن نکتـه بـرای مـن خیلـی مهم 
اسـت و فکـر می کنـم مهم ترین دلیـل برای 

انتخـاب و تصمیمـم بوده اسـت.«

خالقیت، مهم تر از ابزار و آموزش

پریـا مـوارد دیگـری به جـز آمـوزش و ابـزار 
را در انجـام کار هنـری مهـم می دانـد. او در 
این بـاره می گویـد: »در حـال حاضـر شـغل 
مـن همیـن اسـت. هـم کارهاي دست سـاز 
دارم، هـم در زمینـه تصویرسـازي فعالیـت 
مي کنـم کـه کاًل مرتبـط با رشـته ام اسـت. 
در حـال حاضـر همـکار ندارم و محـل کارم 
هـم اتاقم اسـت که تبدیـل به کارگاه شـده 
اسـت. در مـورد آمـوزش هـم بایـد توضیح 
بدهم که چون رشـته ام در دانشـگاه نقاشـی 
آمـوزش  بـه  نیـازی  طبیعتـاً  خـب  بـود، 
نداشـتم، امـا اگـر خواننده هـا دوسـت دارند 
ایـن کار را امتحـان کننـد می تواننـد سـراغ 
آمـوزش نقاشـی یـا تصویرسـازی برونـد و 
بعـد هـم ذوق و سلیقه شـان را در ایـن هنر 
و نقاشـی روی سـنگ امتحـان کننـد؛ البته 
همین جـا بگویـم کـه بـه نظـر مـن مهم تر 
از آموزش، داشـتن خالقیـت و همان عنصر 
جان بخشـی بـه کار اسـت کـه باعـث دیده 

شـدن هـر هنـری می شـود.«

اعتمادبه نفس داشته باش

اعتمادبه نفـس  کـه  اسـت  معتقـد  پریـا 
داشـتن در کارهـا بـه مـا کمـک می کنـد و 
بـه حرکت هایمـان سـرعت می بخشـند. او 
در مـورد تجربـه شـخصی اش در ایـن مـورد 
واقـع  در  مشـتری ام  »اولیـن  می گویـد: 
قدیمی تریـن دوسـت مـن و مـادرش بودند. 
آ ن هـا چندتـا از کارهایم را انتخـاب کردند و 
خریدنـد و بـه من قوت قلـب دادند که حتماً 
در ایـن کار موفـق می شـوم. در واقـع آن ها با 
ایـن  کار می خواسـتند به مـن اعتمادبه نفس 
بدهنـد و کمـک کننـد که با روحیـه بهتری 
کارهایـم را بـرای فروش بـه بـازار ارائه بدهم 
و می گفتنـد اصـاًل نباید خجالت بکشـم. این 
نکته مهمی اسـت که شـما از نتیجه کارتان 
راضـی باشـید و بـاور کنیـد کـه محصولتان 
قابلیت ارائه در بـازار را دارد و مورد توجه قرار 
می گیـرد. همه کسـانی که سـرگرم سـاخت 
هنـری  محصـوالت  و  دست سـاز  کارهـای 
هسـتند به این اطمینـان و اعتمادبه نفس در 

ارائـه محصوالتشـان احتیـاج دارند.«

از تکرار دوری کن

پریـا دلیـل دیگـر موفقیتـش را طـرح کارها و 
رویکـرد متفاوتـش در ایـن زمینـه می دانـد. او 
در این بـاره می گویـد: »طرح هـای مـن همـه 
ذهنی هسـتند و موضوعی کـه در کارم رعایت 
می کنـم این اسـت کـه هیـچ کاری را معموالً 
تکرار نمی کنـم، چون اعتقـاد دارم که طرح ها، 
حسـی هسـتند و فقط یک بار شکل می گیرند 
و سـعی می کنم همیشـه طرح جدیـدی بزنم. 
مگـر این که مشـتری از روی طرحی سـفارش 
مجـدد بدهـد و مـن کاری را دوبـاره اجرا کنم. 
ایـن قانون را در مورد سـایر کارهای دست سـاز 
هـم انجـام می دهـم. االن مدتی اسـت که کار 
گلـدوزی هم انجـام می دهـم، امـا آن کارهای 
دسـت دوز هم همگی اجـرای یک طرح ذهنی 
هسـتند و از هـر طـرح همیشـه فقـط یـک 
نمونـه تولیـد می کنـم. تصـورم این اسـت که 
ایـن کار جنبه دست سـاز بودن و حسـی بودن 
محصـوالت را حفـظ می کنـد؛ البتـه بـه کارم 

تنوع می بخشـد.«

ارزش کار دست مشخص نیست

وقتـی صحبـت موانع می شـود، پریـا چندان 
گالیـه نـدارد: »متأسـفانه من هنوز برنـدم را 
ثبـت نکـرده ام، ایـن موضـوع هـم بـه  خاطر 
موانعـی اسـت که در این مسـیر وجـود دارد، 
ولـي اصلی تریـن مشـکل یـا مانعـی را کـه 
در مسـیر کارم تجربـه کـرده ام  ایـن موضـوع 
در  فعـال  افـراد  معمـوالً  آن چـه  نمی دانـم. 
اذیـت می کنـد فضـای  را  کارهـای هنـری 
فرهنگی و هنری مشـهد اسـت. مـردم هنوز 
ایـن کارها را به خوبی نمی شناسـند. درسـت 
اسـت کـه بـازار از گذشـته بهتـر بـا کارهای 
دست سـاز برخـورد می کنـد و شـما کارهای 
محصـوالت دست سـاز بیشـتری را در بـازار 
و فروشـگاه ها می بینیـد، امـا هنـوز هـم دید 
مـردم بـه عنـوان مخاطـب و دیـد صاحبـان 
فروشـگاه  ها به عنوان کسـانی کـه ارائه دهنده 
ایـن محصـوالت در بـازار و مـردم هسـتند، 
درسـت نیسـت و چنـدان قـدر ایـن کارها و 
نمی داننـد.  را کـه صرفشـان شـده  هنـری 
امیـدوارم هرچـه پیـش می رویم این مسـئله 
حـل شـده و ارزش کار دسـت و کار هنـری 

بهتـر دیده شـود.«

کسبوکارخانگیباهنرنقاشیرویسنگ
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دهیـد.اولیـنقدمایناسـتکـهفضایکمدخـودراخوبشناسـاییکنید؛مثالًببینیدچندچوبلباسـی
میتوانیـدآویـزانکنید؟چندکشـوداریـد؟درکمدچهانـدازهایدارد؟فضاهایدیگرچطورهسـتند؟

وبـاتوجـهبـهاینهاووسـایلیکـهمیخواهیددرکمدجـایدهیـد،ازراهکارهایمااسـتفادهکنید.

   خداحافظ لباس های قدیمی  

لباسهـایقدیمـیراکنـاربگذاریـد،ماعـادتکردهایموسـایلولباسهایقدیمـیخـودراانبارکنیم،
لباسهایـیراکـهدیگـراندازهمـاننیسـتوبـهکارمـاننمیآیـددرکمـدخـودبیخـودوبیجهـت
نگـهداشـتهایم.پیشـنهادمیکنـملباسهـایداخلکمـدرابررسـیکنیـدوآنهاییراکهمدتهاسـت
نپوشـیدیدکنـاربگذارید.اگرهنوزنوهسـتندبـهخیریهايبدهیدتابـهافرادنیازمندیکهلبـاسندارند

کمکـیکـردهباشـید.اینکاربهشـماکمـکمیکندتافضایبیشـتریدراختیارداشـتهباشـید.

  نگاهی دقیق به کمد لباس ها  

نگاهـیکامالًدقیـقوطوالنیبهکمدلباسهایتان
بیندازیدوببینیدازچهلباسهاییبیشـتراستفاده
اولویـت براسـاس را همهچیـز حـاال میکنیـد.
اینکـهبیشـتراسـتفادهمیکنیدوبیشـتربرایتان
ضـروریاسـت،دردسـترسقـراردهیـد؛مثـاًل
همـهکفشهایخودرادردسـترسقـرارندهید
وآنهایـیراکـهبیشـتراسـتفادهمیکنیدجلوتر
بگذاریـد.اینتقسـیمبندیرامیتوانیدبرحسـب
فصـلنیـزانجـامدهیـد؛مثالًدرزمسـتانبیشـتر
چـهلباسهاییرامیپوشـید؟آنهـارانزدیکتر
بگذاریـدوبـاتوجهبـهاسـتفادهروزمرهخـوداز
وسـایلولباسهـایداخلکمدبـهآنهاجایگاه

مخصـوصخودشـانرادهید.

نگاهیکامالًدقیق
وطوالنیبهکمد

لباسهایتانبیندازید

بیاییدانقالبیدراتاقتانراهبیندازید
وبهکمدهاسروساماندهید.اولین
قدمایناستکهفضایکمدخودرا
خوبشناساییکنید

هنـــــــدوانــــه
کامالً رسبسته…!

فاطمه سامانی | تصور کنید همین االن در خانه شما را بزنند و پیک ماوخوابیکهزندگیبرایماندیدهاست
برایتان بسته اي از طرف پروردگار یا فرشته ای آورده باشد و شخص 

هدیه دهنده داخل بسته، فیلم کامل زندگی شما را از اول تا آخر گذاشته 
باشد. این که چه جوری بزرگ می شوید؟ کی دانشگاه می روید؟ ادامه 
تحصیل می دهید یا نه؟ چه موقع و با چه کسی ازدواج می کنید؟ چندتا 

بچه می آورید؟ چندبار شکست می خوردید و چه بالهایی سرتان 
می آید و در آخر، زمان مرگتان هم در آن فیلم ثبت شده باشد. چه کار 

می کنید؟ آیا فیلم را تا آخر می بینید یا از خیرش می گذرید؟!

    غافلگیری تلخ    

بزرگسـالی نگذشـته اسـت، اما شـاید باورتان نشـود که به 1 درسـت اسـت هنـوز چیـزی از پـرت شـدن مـا بـه دنیای 
اتفاق هـای  دارد  مـا  همـه  بـرای  قلمـرو  ایـن  بـه  ورود  محـض 
عجیب وغریبـی می افتـد. نمونـه اش اتفاقی اسـت که بـرای »نجال« و 
دوسـتش افتـاد. همیـن چنـد هفتـه پیـش بـود کـه نجـال باالخـره 
تصمیـم نهایـی اش را گرفت و تغییر رشـته داد و رفت انسـانی بخواند 
رشـته  دوسـتش  همـراه صمیمی تریـن  دانشـگاه  تـوی  بتوانـد  تـا 
روان شناسـی بخوانـد. هـر دو هـم خیلی خوشـحال بودنـد و مطمئن 
بودنـد که چهار سـال شـیرین پیـش رو دارنـد و آخر هم با دوتا پسـر 
کـه آن ها هـم رفقای صمیمی هسـتند، ازدواج می کننـد و این جوری 
باقـی عمـر مثـل یـک خانـواده کنـار هـم می ماننـد. غافـل از این که 
زندگـی برایشـان خـواب دیگـری دیـده بـود. تـوی یـک روز معمولی 
زمسـتانی در حالـی کـه همه مـا سـر کالس کنکور نشسـته بودیم و 
تسـت می زدیـم و همه حواسـمان به زمان بندی تسـت زدنمـان بود، 
مـردی بعـد از دعـوا بـا کارفرمایـش عصبانـی از دفتـر کارش خـارج 
می شـود و می نشـیند پشـت ماشـین تا به خانه برگردد. همان موقع 
پـدر دوسـت نجـال از محـل کارش مرخصـی سـاعتی می گیـرد تا به 
بانـک بـرود و برای ایـن کار بـرای هزارمین بار از چهـارراه مقابل بانک 
رد می شـود کـه آقـای عصبانـی بـرای اولین بار پشـت چـراغ قرمزش 
نمی ایسـتد و این جـوری زندگـی دوسـت نجال در عرض چنـد ثانیه با 

از دست دادن پدرش زیرورو می شود. 

   زندگی و ماجراهایش   

همـراه خانواده هایمـان بـه مراسـم خاکسـپاری رفتـه 2 فـردای آن روز هیچ کـدام ما سـرکالس کنکور نرفتیم و 
بودیـم. در تمام مدت مراسـم دسـت های یخ کـرده ام را توی جیبم 
مشـت کـرده بـودم و بـه سرنوشـت دوسـت نجـال فکر می کـردم. 
کسـی نمی دانسـت کـه از این به بعـد چه می شـود. همـه باید چند 
هفتـه ای منتظـر گـردش روزگار می ماندیـم تـا با صـورت غمگین 
نجـال مواجهمـان کنـد کـه می گویـد: »قرار اسـت دوسـتش برای 
همیشـه از ایـن شـهر برونـد و آن ها دیگـر نمی تواننـد همدیگر را 
ببیننـد. تازه شـاید با ایـن وضعیت نتواند کنکور هـم بدهد.« نجال 
بغـض کـرده و آخـر کـه آرام می شـود می گویـد: »کی فکـرش رو 
می کـرد کـه این جوری همه چیـز به هم بخورد. همه نقشـه هایمان 
به هـم خـورد.« »زینـب« دلـداری اش می دهـد که ناراحـت نباش. 
مطمئنـاً دوسـتت به محض این کـه با این اتفاق کنار بیایـد، دوباره 
بـرای کنکـور درس می خوانـد. »آرزو« می گویـد: »آره بابـا، شـاید 
امسـال بـا هم نروید یک دانشـگاه، ولی سـال بعدش کـه می تواند 
بیایـد.« نجـال آهی می کشـد و می گویـد: »اولش همه دوسـتانم را 
بـه  خاطـر ترک شـهرمان از دسـت دادم. حـاال هم کـه این جوری 
شـد، انـگار مجبورم همه مسـیر آینده را تنهایی طـی کنم.« زینب 
دسـت می انـدازد دور گـردن نجال و می گویـد: »اوالً کـه ما کنارت 

هستیم، بعدم زندگی است دیگر، هر روز یک ماجرایی دارد.«
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زینبساکتگوشمیدهدووقتیچاییراازبوفهگرفتهوپشتمیز
کنارممینشیند،میگوید:»ببینتونمیتوانیآیندهاتراپیشبینیکنی،
درست!ممکناستبهراحتیچشمتراازدستبدهییابالیبدتری
سرتبیایدیااینکهاتفاقهايدیگریناخواستهسرراهتقراربگیردکه
هیچکدامتحتکنترلتونیستند،اماتوخودتراداریورویخودتکه
میتوانیکنترلداشتهباشی!«
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  روش مهم تا کردن  

کشـوهایدراورهـاجـایچندانـیبـرایجـادادنلباسهاندارنـد.اگرلباسهـارابه
طـورنامرتـبدراینکشـوهاوقفسـههاقـراردهیم،فضـاازآنچیزیکههسـتهم
کمترخواهدشـد.بنابراینسـعیکنیـدهمهلباسهارابهطورمرتـبتاکنیدوازجلو
تـاعقبکشـوبـانظمبچینید.بـهاینترتیـب،میتوانیدهمـهآنهـارابهخوبیببینید
وبهراحتـیازمیانشـانیکـیرابـرایپوشـیدنانتخابکنیـد.زمانیکـهمیخواهید
لباسهـایتاشـدهخـودرادرکشـوبچینیدبهحجـمآنهادقتکنیـدولباسهاییبا
حجـمیکسـانراکنـارهـمبچینید.اینکارهمبهشـمافضـایمناسـبمیدهدوهم

بـهنظمکشـوکمکبزرگـیمیکند.

  ساختن چوب لباسی برای کفش ها  

هیچجایـیبـرایکفشهـانمیتـوانپیداکردتـاهمآسـیبنبینندوهـمباعثبههم
ریختگـینشـوند.برایتـانایـدهخـوبوکارآمـديداریـم.بیاییـدیکچوبلباسـی
مخصـوصکفشهابسـازید،برایسـاختنچوبلباسـیبایدمیلهپایینچوبلباسـی
لبـاسرابـاانبردسـتقطـعکنیـد،آنرابـهدوطرفبـهبیرونیـابهطورمـوازیبه
داخـلخـمکنیـدوآنرابـهشـکلچنـگکدرآوریـد.بـرایدمپایـیوصنـدلباید
چنگکهـایایـنچوبلباسـیرابـهبیـرونخـمکنیـدوبـرایکفشهـایمعمولـی
دوبـازویآنرابـهطـورمـوازیبـهطـرفداخـلخـمکنید.بـااینخالقیـتجالب،

میتوانیـدکفشهـاوصندلهایتـانراازکمـدآویـزانکنیـد.

  در ارتفاعات کمد  

همیشـهبـاالیکمـدبدوناسـتفادهمیمانـد.دقیقـاًآنجاییکهدسـتهیچکسـیبه
آننمیرسـدووسـایلبـهطوربههـمریختـهایدرآنجاخـاکگرفتهانـد.بیاییداز
آنفضـااسـتفادهمفیـدکنید.چندجعبههماندازهدرسـتکنیدووسـایلخـودرادر
آنبچینیـد،سـپسبـاالیکمـدبگذارید.دسترسـیبهجعبههـاراحتاسـتوازآن

گذشـتهدیگرفضـانامنظموشـلوغدیدهنمیشـود.

   چطور آویزان کنیم   

اینکـهچطـورلباسهـارادرکمـدآویـزانکنیـم،مسـئلهخیلـیمهمـیاسـت.اگر
لباسهـارادرسـتآویـزاننکنیـمچروکمیشـوندوبعضـیلباسهاحالـتخودرا
ازدسـتمیدهنـد.ازطرفـیممکـناسـتازرویچوبلباسلیزبخورنـدوبیفتندو
شـلوغیغیرقابلتحملـیرابـهوجودآورند،پسخـوبدقتکنید.شـلوارهارابایداز
خـطاتـوتـازدورویچوبلباسـیآویـزانکرد.بـرایپیراهنهابایـددودکمهباالی
پیراهـنودودکمـهپاییـنآنرابسـت.دربـارهلباسهاییهمچونتاپیـادامنهای
کوتاهبهتراسـتازچوبلباسـیهایگیرهداراسـتفادهکنید.همیشـهحواسـتانباشد
لباسهـاییکسـانراکنارهـمآویزانکنیـد؛مثالًشـلوارهاکنارهـم،پیراهنهاکنار

و... هم

  تقسیم کننده کشو  

بـرایمنظمتـرشـدنکشـویلباسهـاآنراقفسـهبندیکنیـد.ایـن
باکسهـایمخصـوصخردهریزهایکمـدلباسمثلجـوراب،زیرپوش
و...راجمعوجـورمیکنند.میتوانیدباوسـایلیکهدرخانهدمدسـتتان
اسـتآنهـارابسـازید.لولههـایپیویسـی،مقـوایدسـتمالکاغذی،
جعبههـایکفـش،قوطیهـایخالـیوهـروسـیلهايکـهدمدسـتتان
اسـتبرحسـبنیازتانممکناسـتبـهکاربیایـد.اگرهـماهلقیچی
دسـتگرفتننیسـتیدمیتوانیـدنمونههایآمـادهآنراازبـازاربخرید.

  طبقه بندی دیگر وسایل 

همـهدخترهـایکدنیـاخردهریزدارنـد؛ازالکوزیـورآالتواینچیزهـابگیریدتا
جاسـوئیچیوعروسـکهایکوچـک.همیشـههمایـنچیزهـایریزهمیـزهدراتاقو
کشـوهاگـممیشـوند.بهترینکاربـراینظـمدادنبهاینوسـایلپیداکـردنجای
مناسـباسـت.بـرایوسـایلیهمچـونطـال،زیـورآالت،کمربنـدوگوشـوارهبایداز
جعبههاوقفسـههاییمخصوصبرایگذاشـتناینوسـایلاسـتفادهکرد.دستهبندی
کـردنآنهـاهممهـماسـت،زمانیکهآنهـارامرتببسـتهبندیکنیـددرصورت

نیـازبـههرکـدامدیگرالزمنیسـتهمهجارابههمبریزیدوشـهرشـامبسـازید.

   روسری های بدون جا  

همیشـهروسـریهامظلومترینهسـتند،نهدرکشـوجایمناسـبیدارندنهرویچوبلباسـی.درکشـو
چـروکمیشـوندوزمانـیکـهبـهیـکروسـریاحتیـاجداریـدمجبوریدهمـهآنهـارابههـمبریزید.
اگـرهـمرویچوبلباسـیآویزانشـانکنیـدهـمفضایزیـادیمیگیرنـدوهمامـکانافتادنشـانزیاد
اسـت.برایسروسـاماندادنبهروسـریهاراهکاریداریم،اولینراهایناسـتکهازچوبلباسـیهای
مخصوصروسـریاسـتفادهکنیدودومینکارایناسـتکهازچوبلباسـیهایدایرهایشـکلکوچک
کمـکبگیریـدوروسـریهارارویآنآویـزانکنیـدودریکبخشکمـدآویزانکنیـد.راهکاربعدی
ایـناسـتکـهروییـکچوبلباسـیبـزرگچندگیـرهچوبـیبچسـبانیدوروسـریهاراازگیـرهآن

آویـزانکنید.

  استفاده بهینه از در کمد   

درکمـددقیقـاًهمانجاییاسـتکههیچکسـیبـهآنتوجهنمیکنـدوخیلی
خیلیمفیدوقابلاسـتفادهاسـت.بله،همیندرکمدخودمان.فقطکافیاسـت
یـککاورجیـبدارپارچـهایبسـازیدکـهقابـلآویزانکـردنباشـدوبتوان
وسـایلکوچـکرادرآنجـایداد؛مثلهمـانجاجورابیهایآویـزانخودمان
فقـطدرسـایزهایبزرگتـر.نمونههایآمـادهاشنیزدربـازاروجـوددارد،اما
دوختـنچنـدمسـتطیلیـامربـعکوچـکروییکمسـتطیلبـزرگدرچند
ردیفخطیخیلیکارسـختینیسـتوبهراحتیمیتوانآنرابانمدسـاخت.

روزگار شلخته ها
بینظمـیخانهواتاقشـمانشـاندهندهبیمنظمیهـایموجوددر
 فکرشماسـت.بـرایدرکبهتراینعبارت،»دیویـداچفریمن«ـ
افـرادبینظمرابه یکـیازنویسـندگانکتاب»بینظمیعالـی«ـ

چنددستهتقسـیممیکند:

تودهدرستکنها:
افـرادیهسـتندکـهمیتوانندمنظمباشـند،زیـرامیدانند
بایـدوسـایلمهمتـررابـاالیکوهیکـهازوسـایلبههم
ریختـهخـودسـاختهاند،قـراردهنـد.ایـنافـرادعمومًا

فعـال،درککنندهوبسـیارآرامهسـتند.

چپانندهها:
افـرادیکـهاصـوالًهمـهوسـایلراداخـلکمـدو
کشـومیچپاننـد،درونگـراوازنظراحساسـیپیچیده
هسـتند.درظاهرشـایدآنهابسیارخونسـردورکبهنظر

برسـند،امـادرونآنهاغوغاییبرپاسـت.

ریختوپاشکنندهها:
افـرادیکـههرچیـزیرادرهرجایـیکـهمیخواهندرها
میکننـدومیاندازنـد،اصـوالًآدمهـایفراموشـکارودور
ازدسترسـیهسـتند.آنهـااهمیتینمیدهندکـهدیگران
بتواننـدازمیـاناینهمـهبههـمریختگیوسـایلموردنیاز

خودراپیـداکنند.

شلختههایمخفیکار:
اینهـاافرادیهسـتندکـهشـلختهوبینظماند،امابسـیار
هـمسیاسـتمدارهسـتند.آنهاوسـایلبههمریختـهرادر
جایـیجمعمیکنندکهجلویچشـمنیسـت؛یعنـیظاهراً

مرتـبوواقعاًبینظموشـلختههسـتند.

بیگبنگرها:
افـرادیکـهاجـازهمیدهندخانهیـااتاقشـانچندینروز
بههـمریختـهونامرتبباشـدوبعـدازچنـدروزهمهآن
بههـمریختگیهاراتمیـزمیکنند،اصطالحـاً»بیگبنگر«
نامیدهمیشـوند.اینافرادبسـیارحسـاسودرموردخود
بسـیارسختگیرهسـتند.ایننوعشـلختگیآنهاراآزار
میدهـدوخـودرابـرایایـنبیمنظمـیمقصـرمیدانند،
امـاتغییـریدرخـودبـهوجـودنمیآورنـدواینداسـتان

همیشـهتکرارمیشـود.

همهدخترهایکدنیاخردهریزدارند؛
ازالکوزیورآالتواینچیزها

بگیریدتاجاسوئیچیوعروسکهای
کوچک.همیشههماینچیزهای
ریزهمیزهدراتاقوکشوهاگم

میشون

ازآنروزبهبعدبهاینحرفزینبواتفاقهایی
کهافتادهفکرمیکنم.منزندگیچندانسینماییاي
نداشتهام.ازوقتیکهیادممیآیدکنارمامانوباباو

محسنوخانمجانبهخوبیزندگیمیکنم

برایمنظمترشدنکشوی
لباسهاآنراقفسهبندیکنید

اینکهچطورلباسهارادرکمد
آویزانکنیم،مسئلهخیلیمهمیاست
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   دوست ندارم غافلگیر شوم  

زندگـی چندان سـینمایی اي نداشـته ام. از وقتی کـه یادم می آید کنـار مامان و بابا 3 از آن روز بـه بعـد بـه ایـن حـرف زینـب و اتفاق هایی کـه افتاده فکـر می کنم. من 
و محسـن و خانم جـان به خوبـی زندگـی می کنـم. نـه کسـی را از دسـت داده ام و نـه اتفـاق 
چنـدان بزرگـی برایمـان افتـاده اسـت؛ البتـه لحظه هایـی بوده انـد کـه ماجراهایـی هرچنـد 
کوچـک غافلگیرمـان کـرده و بـه  خاطـرش شـاد یـا غمگیـن شـده ایم، امـا روی هـم رفتـه 
تابه حـال ماجـرای غیرقابـل پیش بینـی را از سـر نگذرانـده ام. تـوی خانـه همه چیـز را بـرای 
مامـان تعریـف می کنـم و می گویـم: »مـن که ترجیـح می دهـم همه چیـز را پیش پیش 
بدانـم و این جـوری غافلگیـر نشـوم.« مامـان سـری تـکان می دهـد و می گویـد: 
»آن وقت زندگی خیلی یکنواخت می شـد. یادت هسـت زمانی  که من محسـن 
را بـاردار شـدم، خـب مـن آن زمـان واقعـاً غافلگیـر شـدم، چـون هیـچ 
برنامه ریـزی برایـش نداشـتم، حتی ته دلـم ناراحت هم بـودم چون کارم 
و خیلـی از برنامه هـای دیگـرم به هـم ریخـت، امـا االن خیلـی بابـت 
ادامـه هـم وجـودش  وجـود محسـن خوشـحالم و می دانـم در 
غافلگیری هـای دیگـری برایـم خواهد داشـت.« من سـری تکان 
می دهـم و جـواب می دهـم: »نـه مـن کـه هیـچ از این جـور 
بازی هـای زندگـی خوشـم نمی آیـد، این جوری انـگار هرچه 
برنامه ریـزی کنـی، ممکن اسـت توی یـک لحظه همه چیز 
به هـم بریـزد و از دسـت بـرود.« مامـان لبخنـد می زنـد و 
اتفاق هـای  اسـت کـه حکمـت  زود  می گویـد: »هنـوز 
زندگـی را بفهمـی، بـه نظر من که پشـت هـر حادثه ای 
حکمتـی اسـت که مـا در آینـده متوجه اش می شـویم. 
تـازه فکـر کـن تـا از االن می دانسـتی کـه 10 سـال یا 
سـی، چهـل سـال بعد چـی در انتظـارت بـود، آن وقت 

انگیزه ات را برای تالش از دست نمی دادی؟« 

   زندگی منتظرمان است   

بـرای مـن یکـی پارتی بـازی کنـد و یک جورهایـی همـه داسـتان 4 آن شـب کـه خوابیـدم، قبل از خواب از خدا خواسـتم اگر می شـود 
زندگـی ام را بهـم الهـام کند. شـاید خـدا به حرف مـن خندیده باشـد، اما من 
واقعـاً بـا این امید چشـم هایم را بسـتم کـه خواب آینـده را ببینـم، اما تمرکز 
مـن اصـاًل جـواب نداد و تـا صبح حتی یک خـواب الکی هم ندیـدم. بعد توی 
کتابخانـه پچ پچ کنـان همه چیـز را دربـاره درخواسـتم از خـدا گفتـم. زینـب 
کمی فکر کرد و گفت: »خیلی وسوسـه کننده اسـت که از آینده با خبرباشـی، 
ولـي از مـن اگر بپرسـی حاال که این طوری نیسـت بهتر اسـت روی چیزهایی 
تمرکـز کنـی کـه در اختیـار خـودت اسـت؟!« مـن سـرم را بـه گـوش زینب 
نزدیک تـر می کنـم و می گویـم: »راسـتش من کـه پاک انگیـزه ام را از دسـت 
داده ام. فکـر کـن مـن کلـی تالش کنـم که نویسـنده بشـوم، بعد یـک روز از 
خواب بیدار شـوم و مثاًل چشـم هایم را از دسـت بدهم یا با کسـی ازدواج کنم 
کـه مانـع کارم بشـود؛ آن وقت این همـه حرص وجوش و زحمت دود می شـود 
و بـه هـوا مـی رود.« زینب لبخنـد می زند و می گویـد: »مبارک باشـد! فعاًل بیا 
تـا از کتابخانـه بیرون مـان نکرده انـد، برویم بوفـه و یک چایی بخوریـم.« توی 

راه من هم چنان غر می زنم.
زینـب سـاکت گـوش می دهـد و وقتـی چایـی را از بوفـه گرفته و پشـت میز 
کنارم می نشـیند، می گوید: »ببیـن تو نمی توانی آینـده ات را پیش بینی کنی، 
درسـت! ممکـن اسـت به راحتـی چشـمت را از دسـت بدهی یا بـالی بدتری 
سـرت بیایـد یا این که اتفاق هاي دیگری ناخواسـته سـر راهت قـرار بگیرد که 
هیچ کـدام تحـت کنترل تو نیسـتند، اما تـو خـودت را داری و روی خودت که 
می توانـی کنترل داشـته باشـی!« لیوان چـای را می چرخانـم و می گویم: »باز 
خیلی فیلسـوفانه حرف زدی، نگرفتم!« زینب شـکلکی درمی آورد و می گوید: 
»فلسـفه چی چی؟! ببین عزیز من، تو اگر واقعاً عاشـق نویسـنده شـدن باشـی 
می توانـی بـدون چشـم هـم بنویسـی و حتی بـه قول خـودت شـوهر ناراضی 
را هـم بـه ترفنـدی راضـی کنـی تا بـه کارت ادامه بدهـی، مهم این اسـت که 
تـو ناامیـد نشـوی و دسـت از تالش برنـداری. اصـاًل از من اگر می پرسـی این 
اتفاق هـاي یهویـی زندگی برای همین اسـت، بـرای همین که موتور مـا را راه 
بینـدازد و کاری کنـد بـرای خواسـته هایمان بیشـتر تالش کنیـم.« یک قلپ 
از چایـی را می خـورم و بـه زینـب گـوش می دهم. زینـب ادامه می دهـد: »در 
ضمـن بـه جـای دانسـتن راز یک زندگـی غافلگیرانـه، کمي خالقیت داشـته 
بـاش!« از ایـن حرفـش خوشـم می آیـد و فـوری بلنـد می شـوم و در جـواب 
زینـب کـه می گویـد: »کجـا مـی روی؟« می گویـم: »مـی روم این جملـه ات را 
تـا فرامـوش نکـرده ام توی دفتـرم یادداشـت کنم و تـازه وقت چایـی خوردن 

ندارم، چـون زندگی منتظرم اسـت.«

آنشبکهخوابیدم،قبلازخواباز
خداخواستماگرمیشودبرایمنیکی

پارتیبازیکندویکجورهاییهمهداستان
زندگیامرابهمالهامکند
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دختران سرزمینم
دختـرانجـوانسـرزمینم،دخترانتـالشونمازوحضـورفعال
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همانطورکهداشتنشغلوکسبوکاردرستوحسابیازقدیمدغدغهخانوادهآقادامادها
بوده،جهیزیهوتأمینآنهمبخشمهمیازدغدغهخانوادههایدختردارازگذشتهبوده

است.شایدپسردارهابعدازقدکشیدنآقازادههایشانموضوعراجدیگرفتهووارد
چالشحاالسرچهکاریبرودبشوند،اماهستندخانوادههایدخترداريکهقبلازتولد

گلدخترشانجمعآوریجهیزیهراشروعميکنند.برایهمینبینمادخترخانمهامواردی
پیدامیشودکهازهفتپشتشانبهشانجهیزیهوآفتابهلگنرسیدهاست.شایددرنگاهاول

اینمدلبرخوردباموضوعجهیزیهوتأمینلوازمموردنیازبرایازدواجدخترخانمها
وآیندهشاننشانهعشقخانوادههاباشد،امااینهمهماجرانیستواینروزهابعضیاز
خانوادههاوهمچنیندخترخانمهاآشماجراراآنقدرشورکردهاندکهباهیچعقلو
منطقیقابلهضمنیست.بهگفتهرسانههادرحالحاضر38درصدخانوادههایایرانی

بین25تا45میلیونتومانبرایجهیزیهدخترانشانهزینهمیکنند.حاالفکرنکنیدکه
تویاینآماروآماربازیتعدادافرادیکهبیشترازاینهابرایجهیزیهخرجمیکنند،

کماست.بهگفتهرسانهها15درصدخانوادههابین45تا65میلیونتومانپولبیزبانرا
بهدخترخانمشانبابتجهیزیههدیهمیکنندواگرفکرمیکنیداینرقمهاتهماجراست،
سختدراشتباهید،چونهستندخانوادههاییکهرقمشانبه16درصدمیرسدوبیشاز

65میلیونتومانبرایتهیهجهیزیهدخترخانمگلشانهزینهمیکنند.

سنتیکهازگذشتهبودهاست

همانطـورکـهمیدانیـداینجهیزیـهوجهیزیهبـازییکیازسـنتهایقدیمیدرکشـور
مـاوبسـیاریازکشـورهایدیگـراسـت.البـددردورانغارنشـینیهـممـادرعـروسبـا
خـودشفکـرمیکردهکهخوبنیسـتدختـرشرادسـتخالیبهخانهبختبفرسـتدو
چهارتاتیرتختهوبشـقابوقاشـقسـنگیهمراهشمیکردهتاابتدایزندگیبهسـختی
نیفتنـدوایـنمقـداراندکوسـایلکمکحالشـاندرتأمینمخـارجزندگیباشـد،امانه
اینکـهآندورهوزمانـهبیـنغارهـاخیلـیفاصلهبـودهوازایـنغارتاغارهمسـایهخیلی
راهبـوده،کالًماجـرایچشـموهمچشـمیتعطیلبودهاسـت.ایـننکتهرااضافـهکنیدبه
ایـنمطلـبمهـمکـهمادرغارنشـینبـاالگویمصـرفدرزمـانخودشآشـنابـودهوبه
اصطـالحمیدانسـتهکـهبشـقابطالییوقاشـقچوبـیطرحژاپـنوتختپوسـتخرس
قطبـیخیلـیبـهکاردختـرشنمیآیـدوبـاسـه،چهارتالـوازمضروریسـروتهماجـرارا
جمـعمیکـردهاسـت.چیزیکـهدردورهوزمانهاالنوجـودنداردوبسـیاریازخانوادهها
دقیقـاًنمیداننـدچـهچیزهایـیبایدتهیـهکنندونیـازبهتهیهچـهچیزهایینیسـت.برای
همیـنیاازرویدسـتخالـهخانمباجیهایفامیلفهرسـتلوازمموردنیـازبرایجهیزیه

راکپـیمیکننـدیـابـامشـورت
آقایمغــــازهدارکـــــهبرای
پولهایشـانکیسـهدوختهاست،
خریـدمیکننــــد.اینجــوری
آنقـدرعـــروسخانمهــــارا
بـادسـتپـرمیفرسـتندخانـه
بخـتکـهجهیزیهشـانتـاتولد
نتیجهشـانهـمباقـیمانـدهوبه
کارمیآیـد.برخـیازاینکاالها
و نميشـوند اسـتفاده هیـچگاه
قصـدخانـوادهعـروسازخریـد
ایـنکاالهـایغیرضـروریایـن
بـودهکـهبـههمـهنشـاندهنـد
جهیزیهکامـــلوبینقـــصیرا
بـرایفرزندشـانتهیـهکردهاند.

رسمیکهتحریفشدهاست

عـرضشـودخدمتتـانکـهما
فقـطتویاینماجـرادنبالمقصر
گفتیـم بـاخودمـان میگشـتیم.
برویـمیقـهآنکشـوریـاقومـی
اولینبـار بـرای کـه بگیریـم را
انداختهانـد. راه را چنیـنسـنتی
شـایدبرایتـانجالـبباشـدکـه
بدانیـدایـنسـنتکهـنریشـه
درفرهنـگکشـورهایآفریقایی
دارد؛البتـهآنبنـدهخداهـاخیلی

شـیکوامـروزیوبـافرهنگدرسـتایـنکارراانجاممیدادندوهدفشـانازگذاشـتن
ایـنرسـم،پرداخـتهدیـهایبـرایکمکبـهتأمینسـرمایهاولیهکسـبوکارآقـاداماد
بـودهاسـت،اینجـوریکمکمیکردنـدکهدامادبهترازپسمسـئولیتتأمینخواسـتهها
ونیازهـایهمسـروفرزندانـشبربیایـد.بمانـدکهحاالدربسـیاریازکشـورهااینرسـم
سروشـکلشعوضشـدهاسـتوعروسوداماددیگرخودشـانمسـئولتأمینمواردمورد

نیاززندگیمشـترکهسـتندوتنهااطرافیـانبادادن
هدایایـیدراینکارهمراهیشـانمیکننـد،ولياالن
درکشـورمااینرسـمقدیمتحریفشـدهوهمهچیز
صـورتدیگـریبـهخـودشگرفتـهوباانحـرافدر
هـدفابتدایـی،تهیـهجهیزیـهیکـیازچالشهـای
خانوادههـاشـدهاسـت.بهخصـوصکـهدخترخانمها
نهتنهـاخودشـانراتـویایـنماجـراکنارکشـیدهو
بابـتتأمیـنآنکوچکتریـنحرکتـینمیکنندکه
گاهمتوقـعهـمهسـتندودسـتورهایجورواجـورهم
بـهپـدرومادرشـاندرموردنوعوسـایلیـامارکش

میدهنـد.

بایدخودماندستبهکارشویم

بـهعقیدهبسـیاریازکارشناسـان،خریدجهیزیهباید
بـهمنزلـهشـروعزندگیسـادهزوجهـایجـوانباشـد،ازطرفدیگـراگرخـودزوجهای
جـواندسـتبهکارشـدهودرایـنامـرشـریکشـوند،بدونشـکتأمیـنوسـایلمـورد
نیـازمیتوانـدانگیـزهایبـرایکاروتالشبیشـترآنهادرابتدایزندگیمشـترکباشـد،
همچنیـنبـهایـنماجـرامیتـوانبهعنـوانفعالیـتمشـترکيبـرایسروسـاماندادنبه
زندگـینـگاهکـردکـهباعـثصمیمیـتبیشـتردرآنهاشـدهوپایههـایزندگـینوپای
آنهـارامحکمتـرکنـد.درمقابـلتهیـهجهیزیههـایسـنگینازطـرفخانوادههـانهتنها
جوانهـارامتوقـعکـردهوباعـثبیانگیزگـیآنهـادرابتـدایزندگیشـدهبلکـهباعث

بـاالرفتـنسـطحتوقـعخانمهـاازهمسرشـانهـم
میشـودوخـودایـنمـورددرادامـهمیتوانـدبـه
روابـطعاطفـیزوجینصدمـهبزند.جنبـهتلختراین
معضـلآناسـتکهایـنخانوادههاتنهابهخودشـان
ضربـهنمیزننـدبلکـهبـاخرجهـایغیرمنطقیشـان
رویمـردمجامعـههـمتأثیـرمیگذارنـدوباعثباال
رفتـنچشـموهمچشـمیبیـنخانوادههاشـده
ورفتارهـایغیرمعمولـیرارواجمیدهنـد.بـا
ایـنکارهـمبهایـنمعضـلدامـنزدهوبرای
زوجهـایزیادیکهتـوانمالیچندانـیندارند
دردسـردرسـتمیکنند.بـانگاهیبـهاطراف
خـودمیتوانیـدزوجهاییراببینیدکـهبهخاطر
عـدمتأمیـنجهیزیـهعروسخانـمسـالهادر
عقـدماندهانـدودرمـواردیهـمبعدازشـروع
زندگـیمشـترکبـهخاطـرمقایسـههایغلط
عـروسدچـارخودکمبینیشـدهوکمبـودنیا

ناقـصبـودنجهیزیـهعـروسباعث
سـرافکندگییاخجالتشتـامدتها
اسـت. شـده همسـرش خانـواده در
میبینیـدکهیکسـنتسـادهکهنشـانه
خیرخواهـیخانوادههابرایفرزندانشـان
درابتـدایزندگـیمشـترکبـوده،بـا
ذهنیـتغلطتبدیـلبهمعضلیشـده
فشـار رادر نهتنهـاخانوادههـا کـه
قـراردادهوگاهتـاسـالهاآنهـا
رامقـروضمیکنـدبلکـهباعـث
عقـبافتـادنازدواجوهمچنیـن
بـروزمشـکالتعاطفـیدرادامـه
زندگـیزوجهـایجوانمیشـود.

بهعقیدهبسیاریازکارشناسان،خریدجهیزیهبایدبهمنزله
شروعزندگیسادهزوجهایجوانباشد،ازطرفدیگراگر

خودزوجهایجواندستبهکارشدهودراینامرشریکشوند،
بدونشکتأمینوسایلموردنیازمیتواندانگیزهایبرایکارو
تالشبیشترآنهادرابتدایزندگیمشترکباشد،همچنینبه
اینماجرامیتوانبهعنوانفعالیتمشترکيبرایسروسامان

دادنبهزندگینگاهکردکهباعثصمیمیتبیشتردرآنهاشده
وپایههایزندگینوپایآنهارامحکمترکند

دربارهجهیزیههاینجومیکههدفشچشموهمچشمیاست

آفتابه لگن هفت دست
37درصدخانوادههایایرانی،جهیزیهایبین25تا45میلیونتومانبرایفرزندانخودتهیهمیکنند.
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دربسیاریازکشورهااینرسم
سروشکلشعوضشدهاستو
عروسوداماددیگرخودشان
مسئولتأمینمواردموردنیاز
زندگیمشترکهستند

جهیزیهوجهیزیهبازییکیاز
سنتهایقدیمیدرکشورماو
بسیاریازکشورهایدیگراست.
البددردورانغارنشینیهممادر
عروسباخودشفکرمیکرده
کهخوبنیستدخترشرادست
خالیبهخانهبختبفرستد


