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سبك تغذيه

رفته ام جلوي يك رستوران بيرون بر غذا 
در محله مان. انگار كه صف نذري باش�د و 
اگر كسي نفهمد و نداند واقعًا فكر مي كند 
صف نذري اس�ت، تفاوتش اين اس�ت كه 
وقتي نوبتت شد بايد دس�ت به جيب هم 
بشوي. سفارشم را مي دهم و در صف انتظار 
در برابر اين رستوران بيرون بر مي ايستم، 
امثال من زياد هستند. آدم هايي كه ترجيح 
مي دهند به جاي پخت غذا در خانه هايشان 
يك وع�ده يا چن�د وعده در ط�ول هفته 
از اين رستوران غذايش�ان را تهيه كنند

   آيدين تبريزي
معده ام مي سوزد. در آشپزخانه هستم و چنان دنبال 
عرق نعن�ا مي گردم كه س�ربازي در كابوس ش�بانه 
دنبال نارنجك. با اس�تيصال به همس�رم مي گويم 
عرق نعنا كجاس�ت؟ مي گويد كابين�ت. كابينت ها 
را مي گردم و مي گويم نيس�ت. مي گويد حتمًا تمام 
شده است. راس�ت مي گويد. اگر قباًل هر ماه يك بار 
يك شيش�ه عرق نعنا تمام مي كردي�م، حاال تقريبًا 
به دو هفته يك بار، حتي گاهي ب�ه هفته اي يك بار 
رسيده اس�ت. در ذهنم مي گردم كه چه باليي سرم 
آمده است، پاسخ مس�ئله چندان دش�وار نيست. 
نسبت تمام كردن عرق نعناها با نسبت خريد غذاي 
بيرون برابري مي كند، هر قدر ما بيش�تر رستوران 
مي رويم ي�ا از كترينگ ه�ا و بيرون برها غ�ذا تهيه 
مي كني�م هر قدر بيش�تر غذاي بي�رون مي خوريم 
شيش�ه عرق نعناها در خانه زودتر تمام مي ش�وند. 

       
   صف رستوران مثل صف غذاي نذري است

ساعت يك بعد ازظهر پنج شنبه اس��ت. رفته ام جلوي 
يك رس��توران بيرون بر غذا در محله مان. انگار كه صف 
نذري باشد و اگر كسي نفهمد و نداند واقعاً فكر مي كند 
صف نذري است، تفاوتش اين است كه وقتي نوبتت شد 
بايد دست به جيب هم بشوي. آدم هايي كه تازه كارند، 
در صف غذا از ديگران مي پرسند غذاهايش چطور است 
و ديگران با بي حوصلگي جواب ش��ان را مي دهند، يك 
پاس��خ تكراري: »حتماً خوب اس��ت كه اين همه آدم 
جلويش صف بسته اند.« اين ترجيع بند هميشگي اين 
صف رستوران محلي است، يعني از اين استدالل ماه تر 
نمي تواني در دنيا پيدا كني. همين كه چند نفر جلوي 
مكاني تجمع كنند به آن معناس��ت كه آنجا ماه است، 
حرف ندارد، نه اينكه آدم ها ديگر حال و حوصله و وقت 
غذا پختن در خانه ها را نداشته باشند، نه! كيفيت غذاي 
بيرون خوب اس��ت و صف به كيفيت غذا برمي گردد نه 

به بي حوصلگي ما. 
در صف ايستاده ام و به آدم هايي نگاه مي كنم كه جهاز 
هاضمه شان را مثل يك وس��يله گريزناپذير دست شان 
گرفته اند و آمده اند اينجا، آنها شبيه من هستند و دستگاه 
گوارش شان، آنها را به اينجا كشانده است، آدم ها مرتب 
در صف اين پا و آن پا مي كنند. به قيافه ها نگاه مي كنم. 
بيش��تر جوان ها، تك و توك زن ها و گاهي هم مردهاي 
ميانسال و مس��ن در صف ايس��تاده اند. تقريباً بيشتر از 
نيم ساعت طول مي كشد اين صف طوالني را پشت سر 
بگذارم و برسم به صندوق سفارش. سفارشم را مي دهم و 
در صف انتظار در برابر اين رستوران بيرون بر مي ايستم، 
امثال من زياد هستند. آدم هايي كه ترجيح مي دهند به 
جاي پخت غذا در خانه هايشان يك وعده يا چند وعده 
در طول هفته از اين رس��توران غذايشان را تهيه كنند، 
جز كباب غذاي ديگري در اين رس��توران وجود ندارد. 
فقط گوشت قرمز و گوشت مرغ كه با همين دو گوشت 
فهرس��ت 20، 30 نوع غذا را رديف كرده اند كه در واقع 
فرق چنداني ب��ا هم ندارند. جوجه كباب با اس��تخوان، 
جوجه كباب بدون اس��تخوان، جوجه باربيكيو، جوجه 
تنوري، جوجه ايتاليايي، جوجه مكزيكي، اما هيچ غذاي 

ديگري جز گوشت به خورد شما داده نخواهد شد. 
   ما در اين رستوران با اعمال شاقه غذا مي خوريم 

چون رستوران سلبريتي هاست
پنج ش��نبه هفته بعد خ��ودم را جلوي رس��توراني در 
منطقه اي از تهران مي بينم. همسرم نشاني اين رستوران 
را در اينس��تاگرام ديده است. س��تاره ها و سلبريتي ها 
در اين رس��توران غ��ذا خورده اند و گفته ان��د غذايش 
خوب اس��ت، محيط خاصي دارد و غ��ذا در ظرف هاي 
سنتي سرو مي ش��ود. با اكراه مي پذيرم كه برويم و در 
اين رس��توران غذا بخوريم. به آرامي طوري كه شنيده 
نش��ود مي گويم خداوندا جيبم را به تو مي س��پارم كه 
تو بهتري��ِن نگهبان هاي��ي. مي رويم رس��توران را پيدا 
مي كنيم. رس��توراني كه س��تاره ها در آن ناهار و شام 
خورده اند. نيايش هاي يواشكي من ادامه دارد. خداوندا! 
اين س��تاره ها مگر خانه و زندگي ندارند كه هر روز بلند 
مي ش��وند و در يك رس��توران غذا مي خورن��د. بعد از 

كلي ترافيك اعصاب خردكن مي رس��يم به رس��توراني 
كه يك پاركينگ كوچك هم ندارد. يعني س��تاره ها با 
پاي پياده رس��توران گردي مي كنند؟ وقتي رستوراني 
پاركينگ ندارد يعني رستوراندار عماًل به شما مي گويد 
به من مربوط نيس��ت ش��ما مي خواهيد با خودرويتان 
چه كني��د، بگذاريد روي س��ر من. اين ه��م يكي از آن 
تناقض هاي عجيب زندگي همزم��ان در دنياي واقعي 
و مجازي اس��ت. اگر اين رس��توران محلي كوچك به 
ش��بكه هاي اجتماعي وصل نمي شد و كسي هم عكس 
و فيلم آپلود نمي كرد احتماالً به همان ش��عاع چند ده 
متري خود س��رويس مي داد و اين همه مزاحمت براي 
همسايه هايش هم ايجاد نمي كرد اما حاال از اقصي نقاط 
شهر شايد هم كشور به اين رستوران كوچك رفته اند تا 
همان طعم هايي را بچشند كه ستاره ها چشيده اند و در 
همان ظرف هايي غذا بخورند كه ستاره ها خورده اند و در 
همان صندلي هايي بنشينند كه س��تاره ها نشسته اند، 
باشد كه ذره اي از آن ستارگي به واسطه نشستن روي 
صندلي ها و خوردن آن غذاها به مشتري هاي رستوران 

هم سرايت كند. 
   اين همه راه آمده ايم كه در مجمع هاي مس�ي 

غذا بخوريم
غوغايي در اطراف رس��توران ايجاد ش��ده اس��ت. حاال 
من و همس��ر و بچه كوچك مان ه��اج و واج به آنچه در 
اطراف مان مي گذرد نگاه مي كنيم. اين همه راه آمده ايم 
كه برگرديم؟ حاشا و هرگز! ما اين همه راه آمده ايم كه در 
مجمع هاي مسي غذا بخوريم. نمي شود كه! پس ژست و 
قيافه آدم هاي مجبور را به خودمان مي گيريم. مثل كسي 
كه مجبور است و هيچ راهي ندارد و تمام پل هاي پشت 
سرش خراب شده از داالن و تونل طوالني مشتري هايي 
كه اطراف رستوران مثل تشييع كنندگان تجمع كرده اند 
تا آن نوبت طاليي فرابرسد مي گذريم و مي رويم داخل 
رستوران و پرس و جو مي كنيم. متصدي ما را راهنمايي 
مي كند به س��مت دستگاهي كه به مش��تري ها شماره 
مي دهد. وقتي شماره مي گيريم راهنمايي مي شويم به 
بيرون رستوران تا در ميان خيل گرسنگاني كه جلوي 
اين رستوران جمع شده اند گم شويم. حدود يك ساعت 
طول مي كشد تا باالخره فرش��ته اقبال روي شانه هاي 
ما هم بنشيند. مي رويم و مي نشينيم و سرانجام موفق 
به خوردن ي��ك وعده غذا با اعمال ش��اقه مي ش��ويم، 
حتماً شنيده ايد كه آدم ها به ش��وخي به هم مي گويند 
كوفت تان بش��ود، ما در واقعيت اين كوفت تان بشود را 

تجربه مي كنيم و به خانه برمي گرديم. 
   به پيرمرد مي گويم نجات دهنده من نعناهاي 

شما هستند
همسرم مي گويد االن دير وقت است اما من اصرار دارم 
بروم و از عرقيجات گياهي مورد عالقه ام كه خودشان از 
كاشان مي آورند دو سه شيش��ه عرق نعنا بگيرم، چنان 
عرق نعناها را مجس��م مي كنم كه انگار رس��تم بعد از 
نبرد با سهراب به نوش��دارو نگاه مي كند. لباس هايم را 
جنگي مي پوش��م و پنج دقيقه بعد جل��وي عرقيجاتي 

ماشين را پارك مي كنم. پيرمرد دارد مغازه را مي بندد 
و من خودم را يكي از خوش��بخت ترين آدم هاي روزگار 
حس مي كنم. با اشاره دست به او مي فهمانم مثل آدمي 
كه دس��تش زير س��نگ مانده به يكي از آن عرق هاي 
نعناي جادويي ضد س��وزش معده و التهاب دس��تگاه 
گوارش��ي نياز مبرم دارم. ش��ك ندارم اين عرق نعناها 
از بهشت مي آيد. من مش��تري دائم او هستم و پيرمرد 
مرا مي شناس��د، مي پرسد دو شيش��ه؟ مي داند كه هر 
بار دو شيش��ه مي برم، با انگشتانم سه را نشان مي دهم، 
اين يعني وضع خراب تر از آن اس��ت كه به تصور آيد و 
بالفاصله مي گويم سه شيشه. ماشين را از هول كجكي 
پارك مي كنم و پياده مي ش��وم و خودم را به مغازه اش 
مي رسانم. سالم و احوال پرسي و معذرت خواهي مي كنم 
و مي گويم اگر در اين دنيا فقط چند نجات دهنده باشد 
يكي از آن ها همين شيشه هاي عرق نعناي شما هستند. 
پيرمرد لبخند مي زند، شيشه هاي عرق نعنا را مي گيرم و 
صبر نمي كنم كه به خانه برسم همان جا چند جرعه اي 
باال مي روم، مزه تلخ و تند عرق نعنا مي رود پايين، مثل 
جنگجويي با قيافه اي جدي و دندان هاي به هم فشرده 
مي رود تا كارخرابي رس��توران دارها و فست فودي ها و 

كترينگ هاي تهران را درست و درمان كند. 
در راه دارم ب��ه اين چيزه��ا فكر مي كنم. م��ا اين هفته 
چهار بار از بيرون غذا تهيه كرده اي��م؟ اين هفته دو بار 
فست فود خورده ايم، چرا؟ آدم ها چرا ديگر نمي خواهند 
در خانه هايشان غذا درست كنند. آيا همين طور پيش 
برود 10، 20 س��ال آينده كس��ي در خانه خودش غذا 

درست خواهد كرد؟ 
و  سوس�يس  خس�ته،  عصره�اي     

كالباس فروشي هاي غلغله
به تصوير ثابت روزان��ه ام نگاه مي كن��م وقتي مي بينم 
فروش��گاه فرآورده هاي پروتئيني يا همان سوسيس و 
كالباس فروشي محله مان غلغله است و آدم ها تند و تند 
و با عجله س��س هاي صنعتي و خيارشور و سوسيس و 
كالباس سفارش مي دهند، زن ها و مرداني كه مي خواهند 
اين مواد را تا دقايقي ديگر روانه دستگاه گوارش خود و 
خانواده هايش��ان كنند. پاس��خ پرسش��ي كه دنبالش 

مي گردم اين است: چرا ديگر آشپزخانه خانه هاي ما آن 
حرارت گذشته را ندارد؟ مگر نه اين است كه امروز هرچه 
بخواهيم از وسايل و قابلمه هاي متنوع و پخت و پزيجات 
فراوان در آشپزخانه هاي ما يافت مي شود؟ نمي خواهيم 
در اين باره دس��ت به داوري افراطي بزنيم و في المثل 
زنان را در اين داس��تان متهم كنيم اما هرچه هست به 
خانواده هاي ما برمي گردد. آيا مي توان اين گونه سخن 
گفت كه امروز با وجود تحوالت شگرفي كه در ساختار 
زندگي ش��هري روي داده، خانواده ها ديگر نمي توانند 
همچنان به شيوه گذش��ته زندگي كنند و آشپزخانه و 
كاركردش هم بخش��ي از اين تحول است؟ مثاًل گفت 
زنان امروز گاه بخش قابل توجهي از س��اعات روز را در 
بيرون از خانه ها و در محل كار مشغول فعاليت هستند، 
بنابراين نمي توان از آنها انتظار داشت كه همزمان سكان 
آش��پزخانه ها را هم محكم به دست بگيرند و شعله ها را 
گم و فروزان نگاه دارند؟ وقتي زني تا عصر در محل كار 
خود حضور دارد و عصر خسته و هالك به خانه مي رسد 
آيا مي توان از او انتظار داشت دو، سه ساعت پشت اجاق 
گاز هم بنشيند و همان هايي را درست كند كه يك زن 
خانه دار درست مي كند؟ آيا غيرطبيعي است كه با وجود 
اين شرايط چنين خانواده هايي دو يا چند وعده در هفته 
از بيرون غذا تهيه كنند؟ يا مثاًل چند س��اعت مانده به 
شام بروند فروشگاه گوشت هاي فرآوري شده و مقداري 
سوسيس و كالباس بخرند تا ش��امي براي خود تهيه و 
تدارك ببينند يا بروند سمت غذاهاي نيمه آماده كه فقط 
نياز است شما آنها را در ماكروفر بگذاريد تا قدري گرم و 

آماده خوردن شوند. 
   نياز به دگرديس�ي در نقش پذي�راي اعضاي 

خانواده 
در واقع نكته مهم اينجاست كه ما امروز اگر مي خواهيم 
همان غذاهاي سنتي و سالم در آشپزخانه خانه ها پخت 
و پز شود و افراد از خوردن حجم قابل توجهي از غذاهاي 
رستوراني و كترينگي و نيمه آماده و فرآوري شده نجات 
پيدا كنند نمي توانيم چنين انتظ��اري را صرفاً بر ُگرده 
زنان بگذاريم، حتي زنان خانه دار هم امروز همان زنان 
خانه دار 30 سال پيش نيستند چراكه آنها مي خواهند 
ورزش روزانه خود را داشته باشند، از ابزارهاي فناوري 
نوين و گوشي هاي هوشمند خود استفاده كنند، بنابراين 
چه زنان ش��اغل و چه زن��ان خانه دار ام��روز نقش هاي 
جديدي در زندگي عهده دار شده اند و ما اگر مي خواهيم 
غذاي سالم خانگي داشته باشيم نياز به يك تجديدنظر 
اساس��ي در نقش پذيري اعضاي خانواده داريم، به اين 
معنا كه همه اعضاي خانواده از مرد و فرزند يا فرزندان 
مسئوليت هايي براي تهيه و تدارك غذا عهده دار شوند 
و آن قالب سنتي گذشته را كه تهيه غذا صرفاً بر عهده 
زن خانواده است، بشكنند. ما متأسفانه گاه نه به خاطر 
تنبلي يا تعمد كه ب��ه خاطر الگوهاي به ارث رس��يده 
رفتاري نمي توانيم كاري را انجام دهيم بنابراين جا دارد 
كه رسانه هاي ما به ويژه رسانه هاي تصويري كه از ضريب 
نفوذ باالتري در اين باره برخوردار هستند و همين طور 
شبكه هاي اجتماعي، تمركز بيشتري بر اين دگرديسي 
نقش پذيري در خانواده داشته باشند و في المثل در فيلم 
و س��ريال هايي كه از تلويزيون پخش مي شود مردان و 
فرزنداني به نمايش گذاشته شوند كه در خانواده آشپزي 
مي كنند و اين آشپزي را نه به عنوان يك امر عجيب كه 
به عنوان امري عادي در تلويزيون نشان دهيم. همچنان 
كه مي توان تيزرهاي فرهنگي كوتاه و انيميش��ن هاي 
جذاب��ي در اين باره تهي��ه و از تلويزيون و ش��بكه هاي 
اجتماعي پخش كرد تا شعاع آگاهي هاي مخاطبان در 
اين باره وسيع تر شود و آنها به سمت رفتارهاي متناسب 
با تحوالت اجتماعي و فرهنگي و س��بك جديد زندگي 
كشيده شوند، امري كه اتفاقاً با مباني ديني و اخالقي ما 
هم در تعارض نيس��ت، همچنان كه در كالم معصومان 
عليهم السالم بارها توصيه ش��ده كه مردان در خانه به 
همسران خود كمك و ياري كنند اما متأسفانه بر اساس 
باورهاي غلط عرفي در جامعه ما اين گونه تصور مي شود 
كه كاِر خان��ه با جايگاه يك مرد در تعارض اس��ت و اگر 
مردي كاِر خانه را انجام دهد از مردانگي او كم مي شود و 

ديگران با نگاهي سرزنش بار به او خواهند نگريست.

   غرب را مصرف گرا مي ناميم و به كارنامه 
خودمان نگاه نمي كنيم

آنهايي كه به فرنگ رفت و آمد دارند يا خود ما كه 
گاهي مستندهايي از زندگي اروپايي ها و فرنگي ها 
مي بينيم برايمان زندگي كساني كه ما از دور آنها 
را مصرف گرا مي ناميم بسيار ساده مي نمايد. گاهي 
يك دست بشقاب در خانه و چند چنگال و قاشق 
و يك مبلمان ساده و پرده اي ساده تر با چند قلم 
لوازم مايحتاج و در حد نياز همه آن چيزي است 
كه در يك خانه اروپايي يافت مي شود. خبري از 
يخچال هاي عظيم الجثه سايد باي سايد نيست. 
خبري از آن چند ده دست بشقاب هاي سلطنتي 
و چيني ها و كريستال ها و ظروف نقره و چي و چي 
نيست. خبري از انواع دستگاه ها و ماشين هايي 
كه شايد يك بار در س��ال هم مورد استفاده قرار 
نمي گيرند اما فضاي قابل توجهي از آشپزخانه 
را بلعيده اند نيس��ت؛ ظرف هايي كه كمپاني ها 
هر روز نام تازه اي ب��ه آن مي نهند و اين نام ها در 
فهرس��ت جهيزيه دختران ايران مي رود اما گاه 
نه سال كه ساليان دراز از آنها استفاده نمي شود. 
از زندگي خودمان مثال مي زنم كه ما بعد از 11 
سال زندگي مشترك هنوز يك بار از چرخ خياطي 

مدرن خانه مان استفاده نكرده ايم و البته مي توانيد 
در هر خانه ايراني به وي��ژه خانه زوج هاي جوان 
فهرستي از آرام پزها، ديرپزها و زودپزها و بخارپزها 
و اسنك پزها و اسامي عجيب و غريب تر را ببينيد 
كه آش��پزخانه را به تصرف خود درآورده اند. در 
حقيقت آن چيزي كه امروز در خانه هاي ايراني 
به ويژه در آشپزخانه ها مي بينيم تجسم عيني و 
عملي آن ضرب المثل معروف ايراني اس��ت كه: 
»آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هيچ چي.« 
از اين رو بسيار ش��گفت است كه ما در مقاالت و 
مطالبي كه مي نويسيم غرب را به عنوان مظهر 
مصرف گرايي معرفي مي كنيم ك��ه البته بيراه 
هم نيس��ت چراكه اين س��بك زندگي از آن جا 
برخاسته و خاس��تگاه اين نوع زندگي به انقالب 
صنعتي و تحوالت زندگي مدرن برمي گردد اما 
نكته شگفت اينجاست كه انگار انسان غربي تا آن 
حد كه ما آلوده به مظاهر مصرف گرايي شده ايم 
خود آلوده نشده يا دست كم به اندازه ما درگير اين 

مصرف گرايي از خودگسيخته نيست. 
   آشپزخانه در حال تبديل به معبد و مأمن 

مصرف گرايي
اما آن جامعه شناس به درستي و با اشاره به اينكه 
در جامعه ايراني به تدريج شاهد يك دگرديسي 
هستيم كه در آن آش��پزخانه بيشتر كاركردي 
نمايش��ي يافته گفته بود: در واقع آشپزخانه در 
حال تبديل شدن به معبد و مأمن مصرف گرايي 
است. وسايل چيده مي شوند و به نمايش گذاشته 
مي شوند. آشپزخانه هاي قديم از نظر پخت وپز 
بسيار فعال بودند هرچند وسايل ساده اي داشتند. 
برعكس، آش��پزخانه هاي جديد بسيار شيك و 
مدرنند ولي از نظر پخت وپز چندان فعال نيستند 
و عمدتاً بيانگر پرس��تيژ اجتماع��ي خانواده ها 
هستند. درحالي كه خانواده در ايران بيش ازپيش 
كوچك تر مي شود آشپزخانه ها بزرگ تر مي شوند. 
درحالي ك��ه فرهنگ صرف غذا در رس��توران يا 
س��فارش غذا از بيرون بيش  از پيش گس��ترش 
مي يابد آش��پزخانه ها مدام بزرگ تر مي ش��وند. 

حتي در برخي از خانه ها آش��پزخانه بزرگ تر از 
پذيرايي است. آشپزخانه در حال بلعيدن پذيرايي 

خانه است. 
   وقتي وجه نمايش�ي اش�يا برجس�ته 

مي شود
وجه نمايش در زندگي هاي ما بس��يار برجسته 
شده است. آدم ها به نفع اشيا به حاشيه رفته اند. 
كس��اني كه نمي توانند در خانه هايشان اشياي 
گران قيمت تر، لوكس تر و متنوع تر فراهم كنند در 
مهماني ها احساس كوچكي و حقارت مي كنند. 
مسابقه اي براي داشتن اشياي لوكس تر در ميان 
ما شكل گرفته اس��ت و هركه نمي تواند در اين 
مس��ابقه ش��ركت كند يا خود را از پيش باخته 
فرض مي كند يا حركت مي كند اما نمي تواند جزو 
برندگان باشد پس احساس شكست مي كند. در 
صورتي كه آدم ها دور هم جمع مي شوند و مهماني 
مي دهند كه مثالً صله رحمي شده باشد و ديدارها 
تازه شود و افراد از حال همديگر خبر داشته باشند 
اما اگر آن وجه نمايشي اشيا روز به روز وسيع تر 
و برجسته تر شود در آن صورت فرصت و مجالي 
براي مواجهه بي غل و غش آدم ها با هم نخواهد 
بود. به ياد بياوريد مهماني هايي كه در آنها افراد به 

جاي اينكه حواسشان به ميزبان باشد حواسشان 
به اشيا است و به جاي اينكه به صورت همديگر 
چش��م بدوزند چشمش��ان در ديوارهاي خانه و 

وسايل آشپزخانه و اتاق ها چرخيده است. 
   وس�ايلي ك�ه ج�اي م�ا را در خانه ه�ا 

گرفته اند
اصل��ي در فرهنگ ش��رق وج��ود دارد ب��ه نام 
فنگ ش��ويي كه مي ش��ود گفت هنر چيدمان 
وسايل به گونه اي كه انرژي ها در فضايي كه در 
آن قرار داريم در جريان باشد. چرا اصاًل راه دوري 
برويم. ايراني هاي قديم و اجداد و پدران و مادران 
ما بي آن كه درباره دكوراسيون داخلي تحصيالت 
آكادميك داش��ته باش��ند يا فرهنگ چيدمان 
فنگ ش��ويي را بدانند همين اصل را در زندگي 
خود مراعات و پياده مي كردند، به اين صورت كه 
اكثر فضاهاي خانه فضاهاي خالي بود كه آدم ها 
به راحتي در آن تردد مي كردند، بنابراين وسايل 
مزاحمتي براي تبادل انرژي و حس آزاد بودن در 
خانه ايجاد نمي كردند. از همين رو بود كه خانه ها 
دلگشا و باز به نظر مي رسيد. حاال شما نمي توانيد 
بخشي از دلتنگي هاي خانه هاي ما را به ازدحام 
عجيب و غريب وس��ايل خانه مربوط بدانيد؟ از 
س��ويي فضاها و مس��احت خانه ها در قياس با 
خانه هاي قديمي كوچك تر ش��ده است و از آن 
سو وسايل چندين برابر و گاه آدم ها دو كاميون 
وسايل را مي خواهند در خانه هاي 50 متري جا 
بدهند. خب معلوم اس��ت هر ش��يء تازه اي كه 
وارد خانه مي شود بر اس��اس قانون مترمكعب و 
قوانين رياضي فضا مي خواهد. نمي شود كه هم 
يك شيء وارد يك فضا شود و هم مساحتي را در 
آن فضا اشغال نكند، بنابراين وقتي ما در خانه ها 
و آشپزخانه ها با ازدحام وسايل روبه رو مي شويم 
عماًل فضا براي حضور آدم ها تنگ مي شود و گاه 
آدم ها از فرط وسايل مي گويند بسيار خب شما در 
اين خانه ها باشيد و ما بيرون مي رويم؛ يعني به هر 
بهانه اي بيرون مي روند تا از  آن حالت خفگي در 

خانه ها نجات پيدا كنند. 

   محمد مهر
چندي پيش در شبكه هاي اجتماعي چشمم به مقاله كوتاهي از فردين عليخواه، جامعه شناس 
با عنوان »آشپزخانه در حال بلعيدن پذيرايي است« افتاد كه جالب توجه بود؛ در اين مقاله 
اين جامعه شناس به قياس فضاي كالبدي و راندمان و بازدهي آشپزخانه هاي مدرن و مطبخ ها 
در گذش�ته و امروز پرداخته بود؛ اينكه در گذش�ته »مطبخ در خانه هاي قديمي ايراني در 
گوشه اي تقريبًا پرت از خانه قرار داش�ت. گويي جايي مانند مطبخ و مستراح كه در خدمت 
حوائج دنيوي بودند بايد از قلب خانه دور مي ماندند. ولي امروزه يكي از مكان هاي مهم خانه، 
آشپزخانه است. آشپزخانه براي برخي به تدريج تجلي گاه مصرف نمايشي مي شود. درگذشته 
تجهيزات صوتي و تصويري كه در پذيرايي خانه قرار داشتند اين نقش را ايفا مي كردند ولي با 
ميكروسكوپي شدن)كوچك شدن( وسايل صوتي و تصويري، مصرف نمايشي به آشپزخانه 
منتقل شده است. چون در آشپزخانه مي توان يخچال هاي بزرگ، فر، ماشين ظرفشويي و 
لباسشويي، چاي ساز، قهوه  ساز، دستگاه آبميوه گيري، ساندويچ ساز، توستر، بستني ساز، 
سرخ كن، و غيره را به نمايش گذاشت. حتي بخشي از ظروف تزئيني كه در كمدهاي دكوري 
پذيرايي خانه به نمايش گذاشته مي ش�د به تدريج به كابينت هاي دكوري داراي المپ هاي 
LED داخل آشپزخانه منتقل مي شوند. معموالً مهمانان از پذيرايي خانه به آشپزخانه خيره 
مي شوند و از سليقه ميزبان تعريف و تمجيد مي كنند. بخش مهمي از هزينه جهيزيه دختران 
امروزي به وسايلي اختصاص دارد كه قرار است در آشپزخانه قرار مي گيرند. جالب است كه 
هنوز در برخي از كشورهاي پيشرفته كم نيستند خانه هايي كه ماشين لباسشويي مستقل 
ندارند و از ماشين هاي لباسشويي سكه اي استفاده مي كنند. برخي در وسط آشپزخانه شان 

جزيره مي سازند. اين جزيره آشپزخانه اي كوچك در دل آشپزخانه است.«

خانواده ايراني، در دام تجمل گرايي

 آشپزخانه هايي 
كه فقط چشم مهمان را درمي آورند

سبك رفتار

ما امروز اگ�ر مي خواهيم هم�ان غذاهاي 
سنتي و سالم در آشپزخانه خانه ها پخت 
و پز ش�ود و اف�راد از خ�وردن حجم قابل 
توجهي از غذاهاي رستوراني و كترينگي و 
نيمه آماده و فرآوري شده نجات پيدا كنند 
نمي توانيم چنين انتظاري را صرفاً بر ُگرده 
زنان بگذاريم، حتي زنان خانه دار هم امروز 
همان زنان خانه دار 30 سال پيش نيستند

اشتباه نكنيد! صف نذري نيست، صف رستوران است
چرا آشپزخانه خانه هاي ما روز به روز دارد كم جان و كم رمق تر مي شود؟


