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سبك رفتار

     محمد رضا سهيلي فر
روزهاي پاياني سال را سپري مي كنيم. طبق روال هر ساله، بسياري 
از خانواده هاي ايراني، شروع به برنامه ريزي و تدارك امور مخصوص 
ايام پايان س�ال مي كنند مانند خريد لباس و كفش نو، نوسازي يا 
نظافت اثاثيه منزل و آن دس�ته هم كه اس�تطاعت مالي بيشتري 
دارند اقدام به تعويض برخي لوازم منزل مي كنند. چنانچه بودجه 
خانواده اجازه بدهد، پدر و مادر خانواده براي يك مسافرت در ايام 
تعطيل هم برنامه ريزي مي كنند. ماه ها و فصل ها هم ظاهراً هر سال 

نسبت به سال قبل سرعت و شتابش�ان را بيشتر مي كنند و هنوز 
در حال و هواي عيد سال جديد هستيم كه تابستان تمام مي شود 
و با گذشت برق آس�اي پاييز، بهمن فرا مي رسد و در اواسط بهمن 
مي توانيم خود را  مجدداً در ايام شب سال نو تصور كنيم. نو شدن 
و نوسازي و آمادگي براي ورود به سال بعد هميشه با نظافت و خانه 
تكاني و خريد پوشاك و لوازم نو همراه بوده است، ليكن با توجه به 
اينكه برخي خانواده ها ممكن است بودجه كافي- البته با توجه به 
نرخ كاال و خدمات نس�بت به درآمد ماهانه- براي انجام همه چيز 

در اختيار نداشته باش�ند، به جاي پاك كردن صورت مسئله، بهتر 
اس�ت دنبال راه هاي ساده تر و ارزان تري باش�يم و به نوعي خود را 
با وضعيتي كه در آن هستيم تطبيق دهيم و در يك جمله از مسير 
زندگي لذت ببريم. بديهي اس�ت ش�ادابي و تازگي محيط خانه و 
نوس�ازي لوازم منزل همزمان با فرارسيدن سال جديد، در روحيه 
افراد خانه و به ويژه بچه ها بسيار مؤثر است. در اين مقاله به اتفاق 
برخي شيوه هاي »تزئين و آراس�تن« محيط خانه با بودجه هاي نه 

چندان زياد را مرور مي كنيم. 

    حجت  االسالم عليرضا فرهنگ*
از حياط بدون ديوارش وارد محوطه منزلش شدم. زندگي بدون تشريفات و ساده اش من 
را در فكر فرو برد كه چطور با سه، چهار فرزند و شغل كارگري در اين منزل، در اين روستا 
زندگي مي كند؟ آيا از زندگي با اين امكانات كم و در حد يك زندگي بسيار عادي لذت 
هم مي برد؟ در اين فكر بودم كه با مردي كم حرف، بسيار مؤدب و با حيا رو به رو شدم. 
در لحظه اول كه چشمم به او افتاد، چهره اش در ظاهر برايم خيلي هم جذاب نبود. فقط 
كافي بود با او بنشيني و افق فكري اش را در همين حياط و دو اتاق محقر ببيني. شب را 
كه بايد در اتاق او به عنوان مهمان به س�ر مي بردم، هر طور بود گذراندم اما تقريبًا نيم 
ساعتي به اذان صبح مانده بود كه پيش خود گفتم از منزل در ظاهر محقر او بيرون بزنم 
و وارد مسجدي كه در كنار كوهي در نزديكي منزل آنها قرار گرفته بود، نماز بخوانم... 
به ناگاه در آن تاريكي شب كه سكوت همه جا را فرا گرفته بود با صداي حزيني روبه رو 
ش�دم. گويا او همان مرد كم حرفي بود كه االن س�كوتش را شكس�ته و با خداي خود 
مناجات مي كرد. در همين حال بود كه رمز آرامش او را به رغم ساده زيستي اش كشف 
كردم. همنشيني با او چند روزي بيشتر نبود اما خاطرات خوبي از او در ذهنم نقش بست 
و جواب سؤال خود را كه ساده زيستي مي تواند آرا مش بخش باشد يا نه، به دست آوردم. 
برخي فكر مي كنند هر كسي بيشتر دارد، بيشتر خوش است! در حالي كه خوشي الزامًا 

در دارايي و امكانات مادي نيست. 

 هرچه انس��ان تجمالتي تر باش��د وابستگي او 
بيشتر مي شود. مگر مي ش��ود انساني از لحاظ 
مادي چشم و دلش سير باشد اما قلبش مشغول 
نباش��د؟ غالب انس��ان ها اينطورن��د كه هرچه 
تجمالت در زندگي آنان بيشتر شود روحيه شان 
هم تغيير مي كند، چراك��ه وقتي اين تجمالت 
زياد شد حداقل يك اتفاق در درون انسان ايجاد 
مي شود و آن اين است كه باعث مي شود فاصله 
او از خودش نيز كه شخصيت واقعي است، زياد 
ش��ود. فاصله او از نظر عاطفي با همسر، فرزند، 
دوس��ت و آش��نا و هر كس��ي كه با او معاشرت 
مي كند زياد مي ش��ود، چراكه در برابر آنان به 
نوعي خود را برتر دانس��ته و احس��اس مي كند 
بايد او را با تجمالتش تحس��ين كنند. يعني به 
خاطر داش��ته هاي مادي ارزش واقعي خود را 
نيز فراموش مي كند و فكر مي كند ارزش��ش به 
اين تجمالت است، در حالي كه ارزش انسان به 
ماديات نيست، به روحيات و خلق خوي اوست. 
پ��س بايد بداني��م در زندگ��ي به آنچ��ه داريم 
قانع باش��يم تا اسير دنيا نش��ويم و زندگي ما با 
آرامش سپري شود تا چشم و همچشمي و نگاه 
حسرتانه به زندگي ديگران ما را آزار ندهد. مگر 
امير مؤمنان)ع( اس��وه تواضع و ساده زيس��تي 
نفرموده اند: »منهومان اليشبعان، منهوم العلم 
و منهوم المال: دو نفر هرگز س��ير نمي ش��وند، 
حريص در علم و حريص در مال.« آيا كسي كه 
در مال حريص باشد، سير مي شود؟ خير! وقتي 
سير نشد يعني آرامش ندارد و مثل آب شوري 
است كه هرچه بخورد سيراب نمي شود اما انسان 
قانع با اندكي آب زالل و گ��وارا از ظرف قناعت 
سيراب ش��ده و آرامش پيدا مي كند. به خاطر 
همين اس��ت كه حضرت على )ع( مى فرمايند: 
»كسى كه به اندازه كفايت از دنيا بهره مند باشد، 
به آسايش دست يابد و آس��وده خاطر شود، در 
حالى كه دنياپرستى كليد دشوارى و مركب رنج 

و گرفتارى است.« 
انسان هايي كه ساده زيستي و قناعت در زندگي را 
براي خود برگزيده اند، به اهداف خود مي رسند، 
چراكه آنان هر چيزي را به جاي خود اس��تفاده 
مي كنند و هر هزينه اي را در مسير درست به كار 
مي برند. به طور مثال يكي از نشانه هاي انسان 
اسراف كار اين است كه تحت تأثير رسوم و عادت 
و رفتار ديگران مخارج خود را مديريت مي كند. 
چه بس��ا در بعضي از نيازهاي ضروري خود به 
تعبير عاميانه آن مانده اس��ت اما براي اينكه از 
قافله تجمل گرايان عقب نماند بايد خود را مثل 
آنان كند. مثاًل در بعضي از مراسم ها خود را مقيد 
مي كند لباس��ي نو بر قامتش كند كه در مقابل 
ديگران كم نياورد، در حالي كه مي توانس��ت با 

لباسي ديگر در آن مجلس حاضر شود. 
وقتي اين روحيه در وجودش باش��د تشخيص 
نياز اصلي و فرعي يا ض��روري و غيرضروري در 

زندگي را از دست مي دهد و به آنچه مي خواهد، 
نخواهد رس��يد. حضرت عل��ي)ع( در اين باره 
ُف��وا تَلَْحُقوا: زندگي س��اده  مي فرمايند: »تََخفَّ
داشته باشيد.« يعني سبكبار باشيد تا به راحتي 
به مقصد برسيد. تمام منظور اين جمله اين است 
كه آدمي با معنويت به مقصد انسانيت، بندگي 
و آزادي از قيد و بند ماديات كه همان انسانيت 

است، مي رسد. 
س��بكباري و ساده زيس��تي يعني بيرون بردن 
زندگي از تجمالت و در نتيج��ه راحت زندگي 
كردن. برخي با لقمه اي سير مي شوند و به دنبال 
كار خود مي روند اما بعضي براي همين دو لقمه 
هم بر خود سخت مي گيرند. يعني بايد در كنار 
سفره او تنوع غذايي بيشتري باشد تا بتواند غذا 
بخورد يا رنگين بودن سفره برايش موضوعيت 
دارد. اين موضوع در نوع لباس نيز صدق مي كند 
يا مثاًل دكوراس��يون منزل. او تنوع طلب است، 
چه هزينه ها كه نمي كند تا اين دكوراسيون را به 
بهانه تكراري بودن تغيير دهد تا به قول خودش 
تكرار او را افس��رده نكند، در حالي كه اگر دقت 
كند مي بيند كه رضايت از موقعيت فعلي خود و 
ساده زيستي است كه مي تواند به او آرامش دهد 
وگرنه اين دكوراسيون نيز بعد از مدتي تكراري 
مي شود و باز ناآرامي به زندگي اش برمي گردد. 
اين مصاديق متأسفانه در زندگي امروزي موانعي 

براي زندگي ساده و بي آاليش شده اند. 
انسان هاي ساده زيست، هميشه آرامش دارند 
و آرام هستند، انسان هاي ساده زيست با همان 
چيزي كه دارن��د زندگي مي كنن��د. به همان 
امكاناتي ك��ه دارند، راضي هس��تند. بعضي ها 
هستند كه از نظر مادي بي نياز هستند، آسايش 
دارند اما آرامش ندارن��د، چراكه آنان آرامش را 
در ماديات جس��ت وجو مي كنند اما انسان هاي 
قانع مي دانند آرامش به روح و روان آنها بستگي 
دارد. به خاطر همين هم سعي مي كنند از آنچه 
دارن��د راضي باش��ند، حتي اگ��ر در يك منزل 
اجاره اي با امكانات كم باش��ند، چراك��ه دائماً 
ش��كرگزار خداوند هس��تند. هر كه بيش��تر به 
ماديات دل ببندد، بيشتر وابسته و غم و غصه او 
زيادتر مي شود. فراموش نكنيم به فرموده رسول 
مهرباني ها، دنياپرستي غم و اندوه آدمي را زياد 
مي كند و زهد و قناعت در دنيا هم قلب را آرامش 

مي بخشد هم بدن انسان را. 
ختم كالم اينكه كافي است به زندگي امروزي با 
ديد مصرف و مديريت مصرف بنگريم. متأسفانه 
غفلت از تبعات و آثار مصرف بي رويه، انسان را 
در دام تجمل گرايي گرفتار و از ساده زيس��تي 
و مصرف بجا دور كرده اس��ت. ساده زيستي به 
مصرف صحي��ح منابع ملي نيز كمك ش��اياني 
مي كند. قطعاً ساده زيستي مي تواند به تشكيل 
يك زندگي س��اده و بدون دردسر كمك كند. 
اس��راف و ريخت و پاش در زندگ��ي به اقتصاد 
خانواده و كش��ور ضررهاي زي��ادي مي زند، در 
حالي كه مديريت صحيح مصرف باعث زندگي 
بدون دردس��ر و س��اده مي شود و بس��ياري از 
مش��كالت خانواده ها و جامعه را از بين مي برد. 
ساده زيستي انس��ان را راضي نگه مي دارد. درد 
نيازمندان را به آدمي منتق��ل مي كند. روحيه 
ساده زيس��تي مايه بركت در زندگي مي ش��ود، 
آدمي را هم س��نخ اولياي خدا كرده و از نشست 
و برخاست با انسان هاي مرفه و ثروتمنداني كه 

فقيران را به فراموشي سپرده اند، دور مي كند. 
 *كارشناس مذهبي 
و پژوهشگر سبك زندگي

انسان هايي كه ساده زيستي و قناعت 
در زندگي را براي خود برگزيده اند، 
به اه�داف خود مي رس�ند، چراكه 
آنان ه�ر چي�زي را به ج�اي خود 
اس�تفاده مي كنند و ه�ر هزينه اي 
را در مسير درس�ت به كار مي برند

مرتب س�ازي و س�اماندهي اثاثي�ه 
پ�س از خ�ارج ك�ردن ل�وازم اضافي 
و جاگي�ر بس�يار راحت تر و س�اده تر 
خواه�د ب�ود؛ مضاف�اً آنك�ه مجب�ور 
نيس�تيد پس از مدت كوتاهي دوباره 
چيدمان ات�اق و من�زل را تغيير دهيد

سبك آراستگي

بركات ساده زيستي در كالم معصومين)ع( 

سبكبار باشيم تا راحت به مقصد برسيم

نو ش�دن و نوس�ازي و آمادگي براي ورود 
به س�ال بعد هميش�ه ب�ا نظاف�ت و خانه 
تكاني و خريد پوش�اك و ل�وازم نو همراه 
بوده اس�ت، ليكن با توجه به اينكه برخي 
خانواده ها ممكن است بودجه كافي- البته 
با توجه به ن�رخ كاال و خدمات نس�بت به 
درآمد ماهان�ه- براي انج�ام همه چيز در 
اختيار نداشته باشند، به جاي پاك كردن 
صورت مسئله، بهتر اس�ت دنبال راه هاي 
ساده تر و ارزان تري باشيم و به نوعي خود را 
با وضعيتي كه در آن هستيم تطبيق دهيم 
و در يك جمله از مسير زندگي لذت ببريم

تزئين منزل در آستانه سال نو با بودجه كم هم امكانپذير است

خانه اي نونوار با هزينه اندك و خالقيت بسيار 

    كمي خالقيت براي داشتن يك دكوراسيون زيبا
خب از كجا ش��روع كنيم؟ ابتدا مي توانيم در فضاي مجازي 
سري به سايت هاي دكوراسيون منزل بزنيم. برخي كانال ها 
و سايت ها پر از خانه هاي زيبايي است كه با وسايل متنوعي 
تزئين شده اند. ش��ما به يك رس��انه  اجتماعي نياز داريد تا 
بتوانيد بس��ياري از ل��وازم و امكانات ارزان قيم��ت تزئين و 
دكوراس��يون خانه را مش��اهده كنيد. فقط به اين خاطر كه 
بودجه تان محدود است به اين معني نيست كه نتوانيد آشيانه 
زيبايي داشته باشيد. منتظر نمانيد تا روزي برسد كه توانايي 
مالي خريد لوازم دكوري گران قيمت را پيدا كنيد. سعي كنيد 
ايده هاي ارزان قيمت را هم امتحان كنيد. چه كسي مي داند؟ 
شايد وقتي پول بيشتري هم براي خريد دكوراسيون داشتيد، 
خودتان مايل به اين كار نباش��يد، بنابراين فقط به اين دليل 
كه بودجه زيادي براي هزينه كردن نداريد به اين معنا نيست 
كه نتوانيد خانه خود را تزئين كنيد! از ايده هاي ارزان قيمت 
براي آراستن خانه اي كه دوس��ت داريد استفاده كنيد. يك 
اعتراف مي كنم: من دائماً نحوه چيدمان مبلمان اتاق نشيمن 
را تغيير مي دهم. حتي گاهي هر س��ه ماه ي��ك بار اين كار را 
انجام مي دهم، تا جايي كه همسرم نمي داند وقتي از سركار 
به خانه برمي گردد، خانه همان ش��كلي است كه صبح آن را 
ترك كرده بود يا خير. چرا اين كار را مي كنم؟ به رغم آن كه 
چيدمان جديد و پي در پي مبل و اثاثيه منزل توسط خودتان 
چندان هم آسان نيست اما من اين كار را انجام مي دهم، چون 
ساده ترين و مناسب ترين ايده براي مرتب سازي و تغيير شكل 
ظاهري اتاق آن هم بدون هزينه است. چيدمان مجدد اثاثيه 
به خانه شما ظاهري كاماًل جديد به صورت مجاني مي دهد. 
من دوست دارم خانه ام زيبا باش��د، اما پول كافي براي خرج 
كردن بابت خريداري ل��وازم نو ندارم، زي��را امور واجب تري 
وجود دارد، لذا مجبورم خالق باش��م تا خانه اي را كه دوست 
دارم تنها با هزينه خيلي كمي تزئين كنم يا به شكل ايده آل 
خودم در بياورم. خوش��بختانه، از روي خالقيت )همينطور 
اجبار( چنين ايده هاي خانه آرايي ارزان قيمتي به ذهنم خطور 
مي كند تا مجبور نباشم وقتي قدرت خريد لوازم دكوراسيون 
گران قيمت را ندارم،كاًل قيد كار را بزنم. ايده هاي خانه آرايي 
ارزان از ذهن خالق هم ناشي مي شود. من گاهي از دكه هاي 
مطبوعاتي مجله هاي دكوراسيون منزل را مي خرم. صفحات 
را مرور مي كنم و به ه��زاران ايده خانه آراي��ي زيبا كه بعضاً 
چندان ارزان هم نيستند، بر مي خورم. من دوست دارم خانه ام 
زيبا باشد، اما در خانه ما بودجه كافي براي تغيير دكوراسيون 
منزل تقريباً وجود ندارد. البته گاهي هم مرور مجله ها نه تنها 
باعث مي ش��ود دلم چيزهايي را كه نمي توانم داش��ته باشم 
بخواهد بلكه خالقيت من را هم از بين مي برد. سعي مي كنم از 
ايده هايي كه از طراحان اين خانه هاي بي نقص و زيبا مي گيرم، 
اس��تفاده كنم. گاهي هم قيد خريد اين مجالت را مي زنم و 
خودم فكر مي كنم. منظورم اين است براي اينكه در خانه خود 
احساس راحتي كنم و به آن عشق بورزم، كمي به خودم زمان 
مي دهم تا وسايل و امكانات را مجدداً ببينم و سبك سنگين 
كنم. اگر خانه شما چندان بزرگ نيست و از وسايلي پر شده 
است كه از آنها اس��تفاده نمي كنيد يا دوست نداريد، توصيه 
مي كنم ردشان كنيد يا به فرد نيازمندي بدهيد. خالص شدن 
از وضعيت درهم و برهم مي تواند ظاهري آراسته و چشم نواز 
به خانه شما بدهد. ش��ايد خيلي ها دلش��ان نخواهد وسايل 
بالاستفاده را از خانه خارج كنند و ترجيح مي دهند آنها را نگه 
دارند، ليكن من به ش��خصه ترجيح مي دهم وسايل كمتري 

داشته باشم و از خانه خلوت تر لذت ببرم. 
    از دست وسايل اضافه و بالاستفاده خالص شويد

سامان دادن به اوضاع خانه زماني ميسر و اجرا شدني است 
كه از دست وسايل بالاس��تفاده يا جاگير و بي فايده خالص 
شده باشيد. در غير اين صورت مجبوريد خيلي زود و دوباره 

چيدمان وسايل را تغيير دهيد. مرتب س��ازي و ساماندهي 
اثاثيه پس از خارج كردن لوازم اضافي و جاگير بسيار راحت تر 
و س��اده تر خواهد بود؛ مضافاً آنكه مجبور نيس��تيد پس از 
مدت كوتاهي دوباره چيدمان اتاق و من��زل را تغيير دهيد. 
پس از چيدمان جديد وسايل و مرتب س��ازي ساده و بدون 
هزينه آنها خانه مرتبي خواهيد داشت كه در صورت تمايل 
مي توانيد ايده هاي مختلف جديدي را براي زيباسازي بيشتر 

آن امتحان كنيد. 
    تغيير چيدمان مبل، ميز و صندلي

وقتي وسايل اضافي را خارج كرديد، اكنون به نحوه قراردادن 
مبل، ميز و صندلي به شكل جديدي فكر كنيد. سعي كنيد 
تمام مبلمان و اثاثيه خود را از منظري متفاوت تماشا كنيد. 
فكر كنيد چگونه مي توانيد آنه��ا را به صورتي در كنار هم يا 
با فاصله از هم بچينيد تا ظاهري كاماًل جديد به خانه ش��ما 
ببخش��د؟ الزاماً مبل يا كاناپه را پشت و نزديك به ديوار قرار 
ندهيد. حتي مي تواني��د اتاق را با اس��تفاده از مبلمان به دو 
قسمت تقسيم كنيد تا فضاي جديدي در خانه ايجاد شود. هر 
يك از اثاثيه منزل براي يك كار ساخته شده و به كار مي رود 
ولي با كمي خالقيت مي توانيد از آنها به صورت دو منظوره هم 
استفاده كنيد. من و همسرم يك ميز باريك پايه بلند دست 
دوم از يك سمساري براي آپارتمان اولمان خريداري كرديم. 
از آن زمان، ما از آن ميز حسب نياز و شكل چيدمان وسايل، 
تقريباً در همه جاي خانه استفاده كرده ايم از جمله آشپزخانه، 
اتاق خواب، اتاق نشيمن. در كنار در ورودي منزل هم از يك 
ميز كه به ما به ارث رسيده بود، استفاده مي كنيم. در فصل 
زمستان از كش��وهاي آن براي قرار دادن كاله و دستكش و 
چيزهايي كه بايد به ديگران برگردانيم، استفاده مي كنيم، در 
فصول ديگر هم براي نگه داشتن نامه هاي دريافتي، قبوض، 
كيف پول و اشياي متفرقه اضافي كه بايد كنار گذاشته شوند. 
من چيدمان اتاق نشيمن را مجدداً تغيير دادم تا بتوانم جايي 
براي يك ميز عسلي دست دوم جديد مهيا كنم. ميز اصلي 

نشيمن را از يك مغازه فروش اجناس دست دوم خريداري 
كردم. نحوه چيدمان ميز اصلي و ميز كوچك اصلي در كنار 
مبل اتاق نشيمن مي تواند ظاهري جديد به خانه شما بدهد. 
كمي بيش��تر فكر كنيد تا از آنچه داريد بيشترين استفاده و 

بهره را ببريد. 
    الهام از طبيعت و استفاده از گل و گياه

يكي از بهترين شيوه هاي رايگان خانه آرايي الهام گرفتن از 
طبيعت است. شما مي توانيد با پرورش گياهان آپارتماني، از 
شاخه هاي زيبا به عنوان لوازم تزئيني منحصر به فردي روي 
ديوارها استفاده كنيد. همينطور مي توانيد گل هاي وحشي 

مجاني را در گلدان هايي كه از فروشگاه سمساري خريداري 
مي كنيد، پرورش دهيد. افرادي كه در منزل گياهان خانگي 
دارند، عموماً از مرتب س��ازي و چيدن برگ هاي پوس��يده 
سرگرم مي شوند. اگر عالقه به گل و گياه داريد، گل پرورش 
دهيد. تنها هزينه ش��ما تهيه بذر و خاك برگ ارزان است. 
گل هاي مصنوعي گر چه رايگان نيستند ولي روش ديگري 
براي تزئين اتاق با يك بار هزينه كرد هستند. شما مي توانيد 
گل ها را به صورت فصلي عوض يا به مرور از آنها در اتاق هاي 

مختلف خانه استفاده كنيد. 
  اثاثيه بدشكل يا صدمه ديده را هوشمندانه استتار 

كنيد
من و همسرم يك دست مبل راحتي شش نفره و يك تلويزيون 
نو در زمان ازدواج خريديم. تقريباً تمامي وسايل ديگري كه 
االن داريم را به صورت دست دوم خريداري كرديم. با گذشت 
زمان، من به اين مبل عادت ك��ردم. يك صندلي قديمي هم 
داش��تيم كه ابتدا فكر مي كردم اتاق را زشت كرده است ولي 
بعد متوجه ش��دم با رنگ آميزي و استفاده از دو كوسن طرح 
دار، نمايي خاص و نوستالژيك به اتاق مي دهد. وقتي از جهات 
مختلف به مبل راحتي نگاه مي كنم، چنانچه خراشي يا نقصي 
روي آن باشد، س��عي مي كنم با ترفندي آن را بپوشانم. يكي 
از راه ها استفاده از كوس��ن هاي رنگارنگ، طرح دار و كوچك 
است. پارچه هاي روكش كوسن را هم گران نخريدم. اين روزها 
مبلمان نو بسيار گران است. راهي براي نوسازي و زيبا سازي 
مبلمان موجود خود بيابيد. در اين ص��ورت مي توانيد مبلغ 
خوبي پول پس انداز كنيد. ما سال نو مي رسيد، نمي توانستيم 
صبر كنيم تا مبلمان جديدي را براي اتاق تهيه كنيم؛ پولش 
را هم نداشتيم. با گذشت زمان، توانستيم مبل هاي ارزاني از 
سايت هاي فروش اثاثيه دست دوم پيدا كنيم كه قيمت باور 
نكردني داشتند و حتي امروز هم قصدي براي جايگزيني آن 
نداريم. بچه ه��اي كوچكم هم مي توانن��د تقريباً روي آن هر 
كاري را بدون هيچ گونه صدمه رساندن انجام دهند و من هم 

راحت بنشينم و قهوه ام را بنوشم. 
    كوس�ن هاي خ�ود را ب�ا پارچه ه�اي رنگارنگ و 

ارزان قيمت نو كنيد 
كوسن شيوه و ابتكار آساني براي اضافه كردن رنگ و لعابي 
جديد به يك اتاق محس��وب مي شود؛ به ش��رطي كه تعداد 
آنها تو ذوق نزند. كوسن هاي آماده را مي توانيد در بازار پيدا 
كنيد. روش ارزان تر براي تغيير دكوراس��يون اين است كه 
كوسن هاي موجود خود را با روكش هاي آماده ارزان قيمت 
تعويض كنيد يا خودتان بدوزيد. شما حتي به چرخ خياطي 
هم احتياج نداريد! اينترنت مملو از آموزش هاي ساده بابت 

نحوه دوختن دستي كوسن هاست. 
    با وسايل عادي هم مي شود خانه را تزئين كرد

زماني كه يك وسيله الزم و مفيد در خانه شما منطقاً نياز به 
تعويض دارد، س��عي كنيد مدلي را انتخاب كنيد كه بتواند 
نقش دكوري هم داش��ته باش��د. مثاًل چنانچه پرده حمام 
جديدي بايد بخريد، طرحي را انتخاب كنيد كه يك اثر هنري 
واقعي باش��د. در آن صورت حمام ش��ما براي تزئين به چيز 
ديگري احتياج ندارد. اگر به يك المپ جديد احتياج داريد، 
رنگ و س��ايه اي را انتخاب كنيد كه بر زيبايي اتاق نشيمن 
شما بيفزايد. به حوله هاي آش��پزخانه جديد احتياج داريد؟ 
از فروش��گاه هاي تخفيفي مي توانيد حوله ه��اي رنگارنگي 
تهيه كنيد. حوله هاي زيبايي كه روي اجاق يا كابينت آويزان 
باشند و بتوانند آشپزخانه ش��ما را با تنها مقدار كمي هزينه 
زيبا كنند. همچنين مي توانيد ديوار خ��ود را با قاليچه هاي 
دست دوم داراي قاب كه ارزان تر از تابلو فرش هستند تزئين 
كنيد. قاليچه ها و نقشه هاي قديمي را به راحتي مي توانيد در 

سمساري پيدا كنيد. 
 لوازم دكوري و تزئيني اضافي را يكدفعه اس�تفاده 

نكنيد 
يك نكته س��اده را فراموش نكنيد. اگر بعد از مرتب كردن و 
آراستن منزل هنوز هم مقداري وسايل دكوري و تزئيني در 
اختيار داريد، همه را يكدفعه اس��تفاده نكنيد؛ به نوبت و با 
فاصله زماني از آنها اس��تفاده كنيد. همچنين مي توانيد در 
بخش ديگري از خانه لوازم يا تزئينات اتاق ديگر را استفاده 
كنيد. استفاده از همان اثاثيه و لوازم در اتاق ديگر مي تواند به 
آن جلوه اي تازه ببخشد، بنابراين بقيه لوازم دكوري اضافه را 
در محل مشخصي در انبار نگه داريد. چه راهي بهتر از اينكه 
هر زمان قصد تغيير دكور خانه را داشتيد، از آنچه موجودي 

داريد استفاده كنيد. 
    خريد اثاثيه از حراجي هاي محلي يا آگهي فروش 

لوازم منزل
از حراج هاي محلي يا آگهي هاي فروش ل��وازم منزل اثاثيه 
خود را بخريد، مانند مبلم��ان ارزان قيمت و دكوراس��يون 
منزل. حراج هاي اين شكلي سريع مي فروشند. حتماً از قبل 
حراج ها را جست وجو كنيد. فقط به مواردي رجوع كنيد كه به 
نظرمي رسد آنچه را كه مي خواهيد دارند. اگر چنين اجناسي 
را در اين محل ها پيدا نكرديد و از طرفي به مبلمان يا وسايل 
منزل هم نياز داريد، منطقي نيست كه وقت خود را براي بازديد 
از آنها صرف كنيد. مضافاً آنكه احتماالً نسبت به خريد اشيايي 
وسوسه مي شويد كه نيازي به آنها نداريد. شما مي توانيد در 
حراجي ها كل��ي خرت و پرت جمع كني��د )فقط تفاوت اين 
است كه اين يك اش��تباه كم هزينه تر خواهد بود(. من خود 
را كنترل مي كنم مگر اينكه به دنبال چيز خاصي باشم. اگر 
وقت و شكيبايي داريد به خودتان بياموزيد كه چگونه كمدها 
يا مبلمان مجلسي دست دوم را مجدداً رنگ كنيد. مي توانيد 
با يافتن چنين اجناسي در حراجي يا سمساريى ها، كارهاي 
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