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سبك تفريح

   مرضيه باميري
سال ها پيش با هم توي يك پانس�يون دخترانه زندگي مي كرديم. دو 
طبقه بود و مديرش يك دختر جوان كه سعي داشت مخ يك پسر پولدار 
را بزند و بع�د از ازدواجش از اي�ران برود. اتاق هايش دو تخته و ش�ش 
تخته بودند كه شبيه يك سالن درندشت بود. آن وقت ها من براي كار 
آمده بودم و او براي تحصيل. درسش كه تمام شد همان تهران ماند. از 
هر فرهنگي يك نفر هم اتاقي مان بود. آنقدر اسم پانسيون جلوه بدي 
داش�ت كه من ترجيح مي دادم نگويم كجا زندگ�ي مي كنم. آن روزها 
دخترهاي پانس�يون خيلي جايگاه خوبي نداش�تند و مخصوصًا موقع 

ازدواج به مشكل برمي خوردند. نه خوابمان مثل آدم بود و نه خوراكمان. 
هميشه كنسرو مي خورديم. شب ها مجبور به سكوت بوديم و هر شب 
بايد يكي زباله ها را مي برد. حاال كافي بود اين وسط كسي كارش طول 
بكشد و شب دير برسد. آن وقت بود كه درها بسته و مشكلش تازه آغاز 
مي شد. حتي براي جلسات و همايش هاي كاري هم توجيهي نداشتيم.  
من و او اهل اين بي حرمتي ها نبوديم. تحمل آش�پزخانه پر از سوسك 
10 نفره را نداشتيم. اين بود كه گشتيم و يك خانه پيدا كرديم. قديمي 
بود، اما مال خودمان بود. دوتايي ! ما ه�ر دو توي تهران غريب بوديم و 
حاال هردويمان شاغل. او بعد از مدتي همراه همكارانش به يك سفر يك 

روزه رفت. وقتي آمدند خيلي دير بود. او نمي خواست كسي بداند خانه 
مجردي زندگي مي كند. اين بود كه با من تماس گرفت و وانمود كرد كه 
خانواده خانه مادربزرگش هس�تند و او بايد آنجا پياده شود. آن هم دو 
خيابان مانده به خانه كه تا رسيد به در داش�ت از ترس كوچه خلوت و 
تاريك قبض روح مي شد. كم كم دل بسته شدند و آشنايي شان داشت 
به ازدواج ختم مي شد. اما او نمي توانست بگويد تنها زندگي مي كند. از 
سر مصلحت خالي زياد بسته بود و حاال رابطه شان داشت جدي مي شد. 
باالخره تاب نياورد و خانواده اش را مجبور كرد تا پيش از خواستگاري 

به تهران بيايند و آنجا ساكن شوند. 

   مهدي مهاجر
يادش بخير قديم ترها، تا همين 10، 20 سال پيش دورهمي بخشي از لذت زندگي محسوب 
مي ش�د. هر فاميلي دورهمي هاي خاص خودش را داش�ت. يا غروب ه�اي جمعه در خانه 
مادربزرگ جمع مي ش�دند يا ت�وي حياط خانه ب�زرگ خان داي�ي  آش مي پختند. حياط 
پر مي ش�د از صداي وس�طي و هفت س�نگ و ولوله زن ها كه از هر دري سخن مي گفتند. 
طول هفته براي كار كردن بود. كمت�ر مردي توي خانه پيدايش مي ش�د، اما آخر هفته ها 
تقريبًا همه كنار خانواده هايش�ان بودند و اين دورهمي برايشان بهترين تفريح بود. براي 
بچه ها دوچرخه سواري توي كوچه و مسابقه دادن براي زودتر رسيدن به بقالي آقا حيدر 
بزرگ ترين لذت بود و توي تابستان هاي داغ با آن روزهاي بلندش، دخترها بساط خاله بازي 
را توي حياط كنار حوض پهن مي كردند و ساعت ها دلشان به اين بازي ها خوش بود. مادرها 
تعداد بچه هايشان بيشتر بود، اما اعصابشان از مادرهاي جوان امروزي قوي تر بود. حق هم 
داشتند، زيرا بچه ها مدام وبال گردنشان نبودند و توي هر سوراخي سرك نمي كشيدند. 
گاهي حق داشتند موقع بازي بچه ها براي خودشان خلوت كنند و به تمدد اعصاب برسند. 
بچه ها وقتي خانه مي آمدند آن قدر خسته بودند كه شام را خورده نخورده بيهوش مي شدند. 
آن قدر وقت نداشتند كه با مادر كلنجار بروند. كم كم تكنولوژي كه آمد رنگ تغيير به همه 

جا پاشيد حتي بازي ها و تفريحات مردم هم رنگ و بوي تمدن گرفت. 

ه��ر روز پيك ني��ك رفتن ها راحت تر ش��د و 
امكانات بيشتري به بازار آمد. آن قدر كه ديگر 
نه زني وس��ط پيك نيك ب��ا آب و كف به جان 
ظرف ها مي افتد تا براي وعده چاي استكان ها 
را برق بيندازد و نه مجبورند ساعت ها درگير 
درست كردن زغال براي كباب باشند و خيلي 
امكانات سفر كه مغز آدم سوت مي كشد. حاال 
پيك نيك رفتن راحت ش��ده است. يك كيلو 
جوجه مي گذاري تنگ ماش��ين و يك بسته 

زغال و يك نوشابه به همين راحتي !
اما چي��زي كه مي��ان اين راحتي ها گم ش��د 
همدلي و دورهمي ها بود. همه كار مي كردند 
و بعد همه با هم كنار هم خوش بودند، اما حاال 
اوضاع فرق مي كند. ديگر خبري از دم پختك 
مامان ها نيس��ت كه با لذت زير نور المپ توي 
تنها پارك ش��هر مي خورديم. حاال ما اس��ير 
تكنولوژي هستيم. توي همان دورهمي ها كه 
تعدادش به هزار و يك دليل خيلي كم ش��ده، 
گوشي به دست دنبال ثبت خاطرات هستيم. 
توي استوري گذاش��تن و اليو گرفتن سبقت 
مي گيريم و از زمان حال لذتي نمي بريم. فضاي 
مجازي و بازي هاي توي گوشي حتي توي پارك 
هم ولمان نمي كند. حاال به جاي خوشحالي با 
خاله و عمه و بازي با بچه ها، سلطان تفريح مان 
قليان اس��ت. براي بعضي هايمان اگر نباش��د 
تفريح بي معني اس��ت. اص��ًا پيك نيك ها به 
كنار، آداب تفريح كردنمان كامًا عوض شده 
است. قديم  ترها مردم كارشان را مي كردند و 
گاهي كار را دس��تمايه تفريح مي كردند. مثل 
جشن خوش��ه چيني، درو و كاشت برنج مثل 
تمام آداب و سنني كه كم كم رنگ فراموشي 
گرفت. مثل چهارشنبه آخر سال كه يك سنت 
زيبا با مفاهيم ايراني بود و نشان اميد. از همان 
كوزه هايي كه به بهانه نحس��ي و امواج منفي 
نيمه شب شكسته مي شد، از خواستگاري هايي 
كه با قاشق زني جواب بله مي گرفتند و دختراني 
كه فال گوش مي ايستادند تا ببينند رهگذران 
چه مي گويند. تفريحشان بوي عشق مي داد. 
كم كم علت تفريح ها را از ياد برديم و به جاي 
حفظ ريش��ه ها آمديم ظاه��ر را تغيير داديم. 
آن قدر از اصل س��نت ها دور ش��ديم كه ديگر 
حتي خودمان هم نيستيم. چين سال هاست از 
سنت تحريف شده ما جيبش پر مي شود و هر 
سال مدل و تعداد ترقه ها و مواد آتش زا بيشتر 
مي شود. حاال نمي ش��ود از روي آتش ترقه و 
بمب هاي دست س��از پريد نمي شود سرخي 
من از ت��و خواند. حاال چهارشنبه س��وري هم 

ترس دارد، هم درد. تلخ است كه در چنين روز 
خوش يمني خيلي از آدم ها جرئت نمي كنند 
پا از خانه بيرون بگذارند. روزي كه براي زنان 
باردار و بيماري هاي قلبي عين خوردن س��م 
اس��ت. روزي كه مدرس��ه ها و ادارات از ترس 
خطرات احتمالي زود تعطيل مي ش��وند. باور 
كنيد بعضي جاها با ميدان جنگ فرق نمي كند. 
به همان ميزان ويرانگر و بيش از آن ترسناك 

و دلهره آور. 
چه ش��د كه ما عاش��ق فرهنگ و تفريحات 
ديگران ش��ديم؟ چه ش��د كه بالن آرزو آمد 
نشست جاي فال حافظ و نورافشاني ها جاي 
هفت گله آتش كه دس��ت در دس��ت هم از 
روي آن مي پريديم؟چ��را آن قدر اهل افراط 
و تفريط هستيم؟ اصل را فراموش مي كنيم، 
اما براي فرعيات پيش پا افتاده س��ر و دست 
مي شكنيم ؟ جشن هالووين را كجاي دلمان 
بگذاريم؟ اص��ًا كجاي فرهنگم��ان رد پاي 
چنين رعب و وحشتي هس��ت؟ تا جايي كه 
يادمان داده اند جش��ن هاي ما هميشه بوي 
اميد و آرزو داشته و غني تر از اين جشن هاي 
دم دس��تي با رن��گ و بوي غرب��ي. اصًا مگر 
كشورهاي ديگر نوروز ما را هفت سين پهن 
مي كنند كه ما كاسه داغ تر از آش مي شويم 
و جش��ن ولنتاين را مفصل تر از خودش��ان 
برگزار مي كنيم؟ يا مگر اعياد ش��عبانيه كه 
جشن مفصل معنوي ما ايراني هاست، كسي 
در كش��ورهاي ديگر كوچه آذين مي بندد ؟ 
مي دانم االن خيلي ها به اين نوشتار معترض 
مي شوند كه شادي كردن ايران و غير ايران 
ندارد. من هم مخالف تفريحات و دورهمي به 
بهانه هاي مختلف نيستم. اتفاقاً مي گويم هر 
چه زندگي مردم س��خت تر مي شود و آدم ها 
بيشتر از هم فاصله مي گيرند، نياز بيشتري 
ب��ه تفريح و س��رگرمي دارند، ام��ا مي گويم 
تفريحاتي ك��ه رنگ و بوي وط��ن بدهد. هر 
كس با هر اعتقادي كافي است ايراني باشد و 
دلش براي فرهنگ اين آب و خاك بتپد. يك 
بام و دو هوا كه نمي شود. نمي شود خودمان 
هر كاري دلمان خواس��ت بكني��م و مدام از 
فرهنگ هاي ديگر تقليد كنيم و حتي بيش 
از خود مسيحي ها درخت كريسمس تزئين 
كنيم. آن وقت بگوييم توي كش��ور ما مردم 

شاد نيستند و تفريح سالم ندارند. 
آيا تفريح سالم يعني كنار دوستان گل و علف 
كش��يدن و توي فضا رفتن؟ آيا تفريح س��الم 
يعني دور زدن خان��واده و تنها رفت��ن با رفقا 
به مكان ه��اي خاص با تفريحات مش��خص؟ 
منكر تفريح جوان ها نيستم. به هر حال دوره 
اقتصادي دشواري پشت س��ر مي گذاريم، اما 
اين دليل نمي شود كه به بهانه نبودن تفريحات 
سالم و سرگرمي رو به خاف و بزه بياوريم. مگر 
پيست س��واركاري نداريم؟ مگر رالي نداريم ؟ 
مگر شهر بازي و انواع پرديس ها و مراكز تجاري 
و پارك آب��ي نداري��م؟ مگر دربن��د و توچال 
نداريم؟ مگر نمي شود براي تفريح به تله كابين 
رفت؟ نمي شود به ديدن اماكن تاريخي رفت ؟ 
نمي شود شاد بود. مگر جاي ديدني براي سفر 
كم داريم؟ مگر مناس��بت براي شاد بودن كم 
داريم ؟ تفريح سالم يك فرهنگ است. درست 
اس��ت كه تفريح پول مي خواهد و دل خوش، 
اما براي هر قشري تفريح مناسب وجود دارد. 
كافي است اين فرهنگ را بياموزيم و بيش از 

هميشه به ايراني بودنمان بباليم. 

چه ش�د كه م�ا عاش�ق فرهنگ و 
تفريحات ديگران شديم؟ چه شد 
كه بالن آرزو آمد نشست جاي فال 
حافظ و نورافش�اني ها جاي هفت 
گله آتش كه دس�ت در دس�ت هم 
از روي آن مي پريديم؟چرا آن قدر 
اه�ل اف�راط و تفري�ط هس�تيم؟ 
اص�ل را فرام�وش مي كني�م، ام�ا 
ب�راي فرعي�ات پي�ش پ�ا افتاده 
سر و دس�ت مي ش�كنيم ؟ جشن 
هالووين را كجاي دلمان بگذاريم؟

سبك سكونت

وقتي سرگرمي هايمان بي هويت مي شود

تفريحات ناب ايراني ام آرزوست

قبحيكهداردتبديلبهيكاصلميشود!
روايتي كه خوانديد مربوط به دهه 80 اس��ت. هنوز خانه 
مجردي آن قدر رواج نداشت و صاحبخانه ها به اين آساني 
خانه در اختيارشان نمي گذاشتند. آپارتمان ها گر چه براي 
مجردها مخصوصاً دختران امن تر بود، اما اهالي مجتمع با 
حضور آنها در ساختمان مخالفت مي كردند. كم كم آگهي 
روزنامه زياد ش��د با اين مضمون كه به يك هم خانه آقا يا 
خانم نيازمنديم. به اين ترتيب هزينه ها كم مي شد و كسي 
هم تنها نمي ماند. معموالً كساني خانه مي گرفتند كه براي 
كار يا تحصيل از شهرستان آمده بودند و مجبور به داشتن 
يك زندگي مستقل بودند، ولي به سرعت فرهنگ زندگي 
مجردي متحول ش��د و حاال تبديل به يك ضدفرهنگ يا 
يك ناهنجاري شده است و سن عاقه مندان به اين سبك 
زندگي هر روز پايين تر مي آيد. حاال عده اي نه تنها زندگي 
مجردي را بد نمي دانند، بلكه نشانه كاس مي دانند. هر 
چند هنوز اين طرز فكر جزو اقليت محسوب مي شوند، اما 
اگر چاره اي بر احوالش نينديشيم به زودي فراگير مي شود 
و به يك اصل تبديل مي ش��ود، ولي سؤال مهم اين است 
كه چرا افراد به زندگي مجردي پناه مي آورند؟ چه چيزي 
نسبت به گذش��ته تغيير كرده كه ميل ها براي تنها بودن 
و زندگي مستقل فزوني يافته اس��ت؟ قديم ها اگر كسي 
مي خواس��ت تنها زندگي كند با مخالفت ش��ديد روبه رو 
مي شد. در نهايت هم اگر قرار به چنين زندگي اي مي شد 
بايد حتماً نزديك خانواده مي بود تا تحت كنترل باشد و 
والدين بتوانند به راحتي به آن خانه سركش��ي كنند، اما 
حاال همه چيز تكان اساس��ي خورده، تنها زندگي كردن 

آرزوي خيلي از جوان ها و نوجوان ها شده است. 
آنها مي گويند از طرف خانواده درك نمي ش��وند و حرف 
يكديگر را نمي فهمند. شايد راست مي گويند، اما مگر اين 
شكاف طبقاتي بين والدين قبًا نبوده است ؟ آيا هميشه 
حداقل دو دهه فاصله بين فرزند و والد وجود نداشته است ؟ 
پس چه تحولي رخ داده كه حاال اين عدم درك آن قدر مهم 
و تبديل به يك معضل الينحل شده و تنها راهش بريدن از 

خانواده و تن دادن به تنهايي است؟

خانوادهحرمتوقانونخودشرادارد
كمي قبل تر خانواده حرمت زيادي داشت و كانون اصلي 
تصميم گيري ها بود. حتي ازدواج دختر و پسر از مهم ترين 
چالش هاي خانواده محسوب مي شد، اما اكنون خانواده در 
حال از دست دادن وجهه خودش است و متأسفانه مهجور 
مانده است. زماني هر كس اهل خانه و خانواده بود ابهت 
و احترام داشت، اما كم كم اين فرهنگ رو به تغيير است 
و كسي كه كم ترين وابستگي مالي و عاطفي را به خانواده 
دارد، بيشتر مورد توجه ديگران است. يكي از داليل مهمي 
كه دوست دارند تنها و مستقل زندگي كنند باال رفتن سن 
ازدواج است. وقتي مدتي از زمان طايي ازدواج مي گذرد 
و جوان به خصوص دختر توي خانه پدري تنها مي ماند، 
تصميم مي گيرد با اس��تقال مالي خودش زندگي تنها 
را تجربه كن��د. اگر هم با مخالفت خانواده مواجه ش��ود، 
اذعان مي كند كه بزرگ شده و تنهايي از پس زندگي اش 
برمي آيد. او حاضر است اين اس��تقال را به قيمت تنها 
ش��دن و وعده هاي حاض��ري خوردن به دس��ت بياورد. 
بعضي ها مشكل مالي ندارند و خيلي زود به خواسته شان 
مي رسند، اما بعضي ديگر مجبورند براي رسيدن به اين 
تصميم شرايط سختي را پشت سر بگذارند. به همين دليل 
اكثر آدم هاي تنها، قشر مرفه هستند. آنها خانه پدري را 
براي تفريحات و به قول خودش��ان جوان��ي كردن مهيا 
نمي دانند. راست هم مي گويند. خانه پدري حرمت دارد. 

مگر مي شود توي خانه پدر پارتي گرفت ؟ مگر مي شود هر 
ساعت از شب كه دلت گرفت با دوستت تماس بگيري و 
ساعت ها حرف بزني ؟ مگر مي شود با وجود مادري هميشه 
هوشيار كه هميشه هم نگران سامتي رفتارهاي فرزند 
است، دس��ت از پا خطا كرد، سيگار كشيد، مواد صنعتي 
توهم زا مصرف كرد يا تا لنگ ظهر خوابيد و شب ها تا سحر 
بيدار ماند؟ نه. اين راحتي ها و دلخوشي ها خانه پدر يافت 
نمي ش��ود. اينجا مقررات خودش را دارد و وقتي كس��ي 
نمي تواند خودش را ب��ا آن هماهنگ كند خيال رفتن به 

سرش مي زند. 

اخالقدرمخاطرهاست
داش��تم توي اينترنت چ��رخ مي زدم. فكر ك��ردم زماني 
چقدر س��ر خانه هاي مجردي حرف و حديث بود. چقدر 
مخالف و موافق داش��ت و توي برخي خانه ها هر جرمي 
رخ مي داد. حاال ه��ر صفحه مجازي خ��ودش به تنهايي 
يك خانه جرم است. كافيست جواني توي خانه اش تنها 
باشد، يك اينترنت پر سرعت كه مدام با قطع و وصل شدن 
روي اعصاب نرود و كلي عش��ق و حال و فعل حرام كه به 
راحتي مهياست. وقتي به همين آسودگي مي توان وقت 
و بي وقت ارضا ش��د، چه لزومي اس��ت كه زير بار ازدواج 
بروند! كلي خرج كنند! زير بار مس��ئوليت زندگي بروند و 
ريسك پرداخت مهريه را به جان بخرند! وقتي همه چيز 

را مي شود با يك زندگي مجردي به دس��ت آورد ؟! نه آقا 
باال سري است و نه مادر يا همس��ري كه صبح زود به زور 
براي نماز بيدارشان كند. هر وقت دلشان خواست مي روند 
هر وقت خواس��ت مي آيند. هر وقت براي هركس دلشان 
بخواهد پارتي مي گيرند و توي ملك شخصي خودشان هر 
نوشيدني اي مي نوش��ند و آب هم از آب تكان نمي خورد! 
چرا بايد ازدواج كنند، وقتي يك سگ يا گربه مونسشان 
است و گوشه اتاق لميده اس��ت! چرا خود را مقيد به يك 
رابطه خاص كنند، وقتي بدون س��ؤال و جواب مي توانند 
با هر كسي باشند و هر وقت اراده كنند تعهدشان را زير پا 
بگذارند؟! دريغ از آنكه تبعاتش دامان خود آنان و جامعه 

را مي گيرد. 
متأسفانه ازدواج س��فيد اين روزها رو به گسترش است و 
هر روز بر تعداد طرفدارانش افزوده مي ش��ود. نوعي زير 
يك سقف بودن بدون ايجاد تعهد و برخورداري از حقوق 
مش��خص. رابطه هايي متزلزل كه بر پايه شهوت و غرايز 
جنسي شگل مي گيرد و هرگونه آسيبي از سوي طرفين 

به دليل عدم ثبت ازدواج و غير قانوني بودن قابل پيگيري 
نيست و عفاف و حيا به شدت در مخاطره است. 

خانههاييكهساعتياجارهدادهميشوند!
اين روزها مشكل بعدي راحت اجاره دادن خانه ها به افراد 
مجرد است. كسي از آنها سؤال و جوابي نمي خواهد و فقط 
يك جيب پر از پول كافيست تا هر خانه اي در اختيارشان 

قرار داده شود. آن هم فقط براي چند ساعت كه معروف 
به خانه هاي س��اعتي هس��تند. چرا اماك بايد خانه اي 
براي چند س��اعت پيدا كند آن هم وقتي مثل روز روشن 
است كه هدف خوشگذراني است ؟ چرا بايد دسترسي به 
چنين خانه هايي آسان باشد ؟ چرا بايد دستشان براي هر 
ناهنجاري باز باشد و بعد هم شاهد سقط هاي غير قانوني 
و مس��ائل روحي رواني دختران بعد از جدايي باش��يم؟ 
روزگاري زن ه��اي مطلقه و اغلب جوان ب��ه خانه پدري 
باز مي گشتند تا ش��ايد يك بار ديگر شانس ازدواج به آنها 
روي آورد، اما حاال با باال رفتن آمار طاق و افزايش زن هاي 
مطلقه ميل به زندگي مجردي و مستقل افزايش يافته و به 
راحتي مي توان فهميد چه بايي سر جامعه مي آيد. زني كه 
مطلقه و تنهاست و موظف نيست براي كارها و رابطه هايش 
به كسي جواب پس بدهد و نتيجه اش مي شود بلبشويي كه 

به اين راحتي ها نمي توان آسيب هايش را جمع كرد. 
عده اي هم چاره اي جز زندگي مستقل ندارند، زيرا بنا بر 
فرهنگ خانوادگي و محلي شان طاق يك امر غير مرسوم 
و ناپسند است كه منجر به تنها شدن و طرد آنها مي شود. 
آنها مجبور به انتخاب زندگي تنها هستند و اغلب به عنوان 
يك زن مطلقه در جامعه دچار مشكات زيادي مي شوند. 
البته در اين ميان هس��تند كس��اني كه كامًا عاقانه و 
براس��اس يك زندگي بهت��ر مجبور به انتخ��اب زندگي 
مجردي مي شوند. مانند كس��اني كه براي كار يا تحصيل 
راهي شهري ديگر مي شوند. هر چند علت آمدن چيزي از 
ميزان خطرات احتمالي كم نمي كند و آنها هم در معرض 
همه خطرات هستند. همه آنها مي توانند به راحتي سمت 

اعتياد كشيده شوند و هزار كار خاف بكنند. 

چهبايدكرد؟
خيلي ها به عمد زير بار مسئوليت نمي روند و اگر هم متأهل 
شوند، نمي توانند خيلي پايبند اصول باشند، اما براي بقيه 
مي شود خودنگري و توسعه تفكرات فردي را تجويز كرد. 
مي ش��ود نگاه كاال گونه به زنان و دختران را كمرنگ كرد 
و از جوانان خواس��ت روي تنهايي و ق��درت اختيار خود 
بيشتر كار كنند تا بتوانند كنترل بهتري روي زندگي خود 
داشته باشند. در حال حاضر آن قدر تغييرات به سرعت رخ 
مي دهد كه نمي توان براي هر كدام يك راه حل ارائه كرد. 
در اين ميان كار والدين دشوارتر اس��ت. خيلي از اصول 
اخاقي در حال دگرگوني است و اين يعني فاجعه. اگر دو 
نسل يكديگر را به هم نزديك نكنند و به يك زبان مشترك 
نرس��ند، بايد در آينده اي نه چندان دور شاهد گسستگي 
نظام خانواده بود، به قيمت دوري فرزند از خانه و خانواده 

و با ريسك هرگونه ناهنجاري احتمالي. 
البته در گذشته هم جوان ها طالب استقال بودند. اصًا 
به يك سني مي رسند كه دلشان مي خواهد تنها باشند، 
روي وسايلشان حساس مي ش��وند و بيشتر مي خواهند 
تنها باش��ند و مهماني هاي خانوادگي هم نمي روند، اما 
آن زمان نهايت اس��تقال جوان ها ي��ك اتاق خصوصي 
بود كه كسي بدون اجازه وارد حوزه شخصي او نمي شد. 
مجموعه اي از كارها و وسايل مورد عاقه اش توي اتاق بود 
و دكور را به سليقه خودش مي چيد. در چنين شرايطي، 
هم او به استقال مي رس��يد و هم خانواده نظارت كامل 
روي او داش��ت و به قول قديمي ها بچه ش��ان زير س��ر 
خودشان بود، اما در حال حاضر استقال معناي ديگري 
دارد و هر روز بر طرفدارانش افزوده مي ش��ود. بايد براي 
تك تكشان »و ان يكاد« خواند و هر روز آنها را به خداي 
بزرگ سپرد و راهي شهر كرد و با هزار دلهره منتظر ماند 

تا به سامت بازگردند. 

روزگاري زن هاي مطلق�ه و اغلب جوان 
به خان�ه پدري باز مي گش�تند تا ش�ايد 
يك بار ديگر ش�انس ازدواج به آنها روي 
آورد، اما ح�اال با باال رفتن آم�ار طالق و 
افزاي�ش زن هاي مطلقه مي�ل به زندگي 
مج�ردي و مس�تقل افزايش يافت�ه و به 
راحتي مي ت�وان فهميد چه باليي س�ر 
جامعه مي آيد. زني كه مطلقه و تنهاست 
و موظف نيست براي كارها و رابطه هايش 
به كس�ي جواب پس بده�د و نتيجه اش 
مي ش�ود بلبش�ويي كه به اين راحتي ها 
نمي ت�وان آس�يب هايش را جم�ع كرد

حاال ع�ده اي نه تنها زندگي مج�ردي را بد 
نمي دانند، بلك�ه نش�انه كالس مي دانند. 
هر چن�د هنوز اي�ن طرز فكر ج�زو اقليت 
محس�وب مي ش�وند، ام�ا اگ�ر چ�اره اي 
ب�ر احوالش نينديش�يم ب�ه زودي فراگير 
مي شود و به يك اصل تبديل مي شود، ولي 
سؤال مهم اين است كه چرا افراد به زندگي 
مجردي پناه مي آورند؟ چه چيزي نس�بت 
به گذشته تغيير كرده كه ميل ها براي تنها 
بودن و زندگي مستقل فزوني يافته است؟ 

در گذش�ته هم جوان ها طالب اس�تقالل 
بودن�د. اصالً به يك س�ني مي رس�ند كه 
دلش�ان مي خواه�د تنه�ا باش�ند، روي 
وسايلشان حس�اس مي ش�وند و بيشتر 
مي خواهن�د تنه�ا باش�ند و مهماني هاي 
خانوادگي هم نمي روند اما آن زمان نهايت 
اس�تقالل جوان ها يك اتاق خصوصي بود 
كه كس�ي بدون اجازه وارد حوزه شخصي 
او نمي ش�د. مجموعه اي از كارها و وسايل 
مورد عالقه اش توي ات�اق بود و دكور را به 
سليقه خودش مي چيد. در چنين شرايطي، 
هم او به اس�تقالل مي رسيد و هم خانواده 
نظ�ارت كام�ل روي او داش�ت و ب�ه قول 
قديمي ها بچه ش�ان زير سر خودشان بود

نگاهي به تكثير خانه هاي مجردي و آسيب هاي آن

تنهادرخانه


