
  مطهره تنگستاني
خاط�رات دوران کودکی م�ان در خانه های�ی رقم 
خورد که اتاق های کوچک تو در توی آن دور حیاط 
را گرفته بود و از یک اتاق وارد مي ش�دیم و از اتاق 
دیگر در آن س�ر حیاط بی�رون مي آمدیم. حیاطی 
که با برادرها و خواهرها گاهی مشغول گل کوچک 
و گاهی هم وسطی بودیم. گاهی با توپ شیشه های 
اتاق را مي شکس�تیم اما ترس شکس�تن شیش�ه 
همسایه را نداشتیم. آن قدر حیاط داشتیم که فضا 
برای شوت های ما کافی بود. روزها گذشت و سال ها 
رفت و کم کم مردم به شهرنش�ینی مشغول شدند. 
دیگر برای مردم انجام کارهای س�خت کشاورزی 
و دام�داری و درآمدهای کم و س�ختی فراوان این 
مشاغل و کفاف ندادن آن برای زندگی شان غیر قابل 
تحمل شده بود و آنان به پشت میز نشینی و کارهای 
راحت تر و درآمد بیش�تر خ�و گرفتن�د. کم کم از 
حاشیه ها و روستاهای اطراف کوچ کرده و شهرها را 
محل زندگی خود قرار دادند تا شاید پیشرفت های 
چشمگیر داش�ته باش�ند و فرهنگ خود را با روز 
تطبیق دهن�د اما باال رفتن س�طح فرهنگ همانا و 

افزایش جمعیت شهرها و مشکالت آن نیز همان.
      

   قوطي کبریت هایی به نام خانه
شهرها روز به روز جمعیت بیشتری را به خود مي دیدند و 
آمارها لحظه به لحظه رو به افزایش بود. از آن طرف بودند 
روس��تاهایی که تخلیه مي ش��دند. افراد هم برای راحتی 
بیشتر تالش مي کردند حتماً باید خانه های شان به مرکز 
شهر نزدیک باش��د، همه چیز باید در دسترس شان باشد 
و... مگر مي شود که 20 دقیقه پیاده روی کنند تا به جایی 
برس��ند تا بتوانند مایحت��اج خود را خری��د کنند؟ همین 
فشارها و راحت طلبی ها به اینجا رسید که نقطه ای از شهرها 
هدف هجوم همه مردم قرار گرفت و برای اینکه در این نقاط 
افراد بیش��تری بتوانند زندگی کنند خانه های حیاط دار با 
آن حوض های پر از ماهی تبدیل شدند به آپارتمان. قوطي 
کبریت های کوچکی که نام شان را خانه گذاشتیم و از آن 
زندگی آسوده و با برکت به بهانه های واهی افزایش سطح 
فرهنگ خانواده و راحتی آنها با کاهش تالش خودمان کوچ 
کردیم. اما آیا واقعاً شهرنشینی به افزایش فرهنگ ما و هر 
آنچه فکر مي کردیم کمکی کرد؟ واقعاً سطح زندگی ما باال 

رفته و خانواده مان راحت زندگی مي کنند؟
   آپارتمان نشیني و حسرت خاك بازي

ب��ه زندگی مان ک��ه برگردیم تف��اوت را ب��ه خوبی درک 
مي کنیم. چقدر تربیت های قدیم بی آنکه مبانی تربیتی 
را بخوانند و بدانند عالی بود به طوري که همه س��ر سفره 
منتظر مي نشس��تیم و تا پدر خانه نیامده بود به احترام او 
غذا را ش��روع نمي کردیم اما حاال پدر خانه آن قدر درگیر 
هیاهوی شهرنشینی شده که ش��اید وقت نکند روزهای 
جمعه هم با خانواده خود غذا بخورد. کمتر مي دیدیم که 
فرزندی پای خود را مقابل پ��در و مادر دراز کند، دخترها 
و پسرها همیشه در آن حیاط بزرگ مشغول بازی بودیم. 
اتاق های زیاد خانه مان اتاق دختر و پسر را جدا کرده بود و 
شب ها پسرها در اتاق مشغول شیطنت های پسرانه بودند و 
ما دخترها هم در اتاق مان مشغول افکار دخترانه خود. اما 
کودکان ما امروز در حسرت اینکه یک همبازی پیدا کنند 
و قدری اجازه یابند تا روزشان را در حیاط خاک بازی کنند 
و از این سر حیاط به سر دیگر پابرهنه بدوند و شب با تمام 
خستگی از بازی های روزانه ش��ان در رختخواب بیهوش 

شوند، مانده اند.
  فرهنگي از جنس آپارتمان نشیني

چگونه مي توانیم اعتقاد داش��ته باش��یم ک��ه فرهنگ و 
زندگی مان افزایش س��طح داش��ته وقتی که در آپارتمان 
روزانه ش��اهد اتفاقات عجیب و غریب هس��تیم؟ دیشب 
همسایه روبه رویي ما مهمانی داشتند. کفش های مهمانان 
کل راهرو را گرفته بود. بهش��ان ح��ق دادم. آخر 20، 30 
جفت کفش که در یک خان��ه 80 متری با وجود این همه 
مهمان جا نخواهد ش��د. گفتیم باید این یک شب را کنار 
بیاییم. س��ر و صداها که بماند. آن را ه��م تحمل کردیم. 
تازه بچه کوچکم را خوابانده بودم که س��اعت یک پس از 
نیمه شب مهمانان قصد عزیمت به منازل شان را کردند. 
با خداحافظی صاحب خانه را خوش��حال اما ما را ناراحت 
کردند! آن چنان راهرو را سر و صدا گرفته بود که کودک ما 
از خواب بیدار شد. افزایش فرهنگ این است؟! فرهنگي از 

جنس آپارتمان نشیني؟! تا کي و کجا؟
   گفتیم سحرخیز مي شویم

در س��اختمان قبلي که زندگی مي کردیم باالی سرمان 
همسایه ای داشتیم که دختری 4، 5 ساله داشت. هر روز 
ساعت 7 صبح که مي شد انگار کل وسایل چوبی خانه شان 
را جابه ج��ا مي کردند. آنه��ا را روي زمین مي کش��یدند. 

نه اینک��ه بلند کنند! ص��دای جیر جیر وس��ایل مغز ما را 
داغان مي کرد! باز هم این را به فال نیک گرفتیم و گفتیم 
خوب است، سحرخیز مي ش��ویم! یکی از معضالت دیگر 
آپارتمان نش��ین ها که خودم هم آن را تجربه کرده ام این 
است که برای بردن زباله ها به بیرون بی دقتی های زیادی 
مي شود و آب زباله کل راهروی ساختمان را کثیف مي کند 
و هیچ کس هم خود را مسئول نمي داند. یا کانال کشی هایی 
که در کل س��اختمان یکی اس��ت معضالت را چند برابر 
مي کند. وقتی فن بازیاف��ت هوا را روش��ن مي کنی بوی 
سیگار و قلیان همس��ایه، فضاي خانه تان را فرامي گیرد و 
شما هیچ کاری نمي توانی انجام دهی. از بیشترین چیزی 
که در زمان زندگی ام در آپارتمان رنج مي بردم این بود که 
روزها که غذا را بار مي گذاش��تم وقتی بوی قرمه سبزی و 
ماهی و... در خانه مي پیچید با خود مي گفتم خدا نکند که 
همسایه ای امروز غذا نداشته باشد یا میلش به این غذای 
ما بکشد و گاهي با اکراه مي خوردم. حاال از دعواهای بین 

واحدها مي گذرم.
  خانه هایي که محرم اسرار صاحب خانه بودند

خانه های قدیمي با آن س��اخت زیبا، خوبی ش��ان به این 
بود زن و ش��وهري ک��ه با هم دع��وا مي کردن��د- همان 
دعواهای نمک زندگی را مي گویم- خواه��ر و برادر که با 
هم دعوا مي کردند کسی نمي شنید و خانه ها محرم اسرار 

صاحب خانه بودند، اما حاال هر وقت همسایه با شوهرش 
قهر اس��ت به راحتی مي فهمیم. دعواه��ای بچه ها را هم 
مي ش��نویم. در یکی از آپارتمان ها ما تا صب��ح یا صدای 
فوتبال آقای همسایه را مي شنیدیم یا صدای موسیقی پسر 
او را! وقتی در اتاق خواب مي خوابیدیم، صداي صحبت های 

همسایه را مي شنیدیم که چه مي گویند.
امروز آپارتمان ها محرم اسرار ما نیس��تند. اینجاست که 
آدم مي تواند بگوید دیوار م��وش دارد و موش هم گوش. 
خانه های مان را جوری س��اخته ایم که به جای اینکه مایه 
آسایش مان باش��د، موجب عذاب ماست. فرهنگ غرب را 
وارد ساختمان سازی مان کرده ایم. در جایی که زمانی در 
معماری حرف اول دنیا را مي زد، یعنی ایران، هنوز که هنوز 
است توریست های دنیا مي آیند و به حال معماری ما غبطه 
مي خورند. سعی مي کنیم خودمان را شبیه دیگران کنیم 

اما به جای صعود، سقوط مي کنیم!
آش��پزخانه های قدیم را ک��ه ببینی خ��وب مي دانی چه 
مي گویم. خانم ها در جایی بودند که کسی کاری به کارشان 
نداشت. وقتی غذایشان را برای مهمان آماده کرده بودند، 
بدون هیچ اس��ترس و اضطرابی در جمع مهمانان حاضر 
مي شدند اما حاال با این آشپزخانه های open غربی و این 
روزها هم که سبک هاي جدیدتر آن با نام جزیره ای و... پا 
به میدان گذاشته، بانوی خانه باید با اضطراب غذایش را 
قبل از رسیدن مهمانان آماده کند تا مبادا آشپزخانه به هم 
ریخته نباشد و مبادا همه ببینند و بوی غذا بقیه را اذیت 
کند و من به عنوان خانم خانه وقتی آنها مي رسند راحت 

نباشم و... .
آمدیم فرهنگ مان را باالتر ببریم اما فرهنگ باالی خودمان 
را فراموش کردیم. خانه هایی که محرم اسرارمان بود، شد 
فاش کننده رازمان و خانه ای که در آن مي آسودیم، تنش 
و استرس مان را بیش��تر کرد. بهتر اس��ت به حال خود و 
فرزندان مان فکری کنیم. حضرت امیر مي فرمایند: »آنچه 
را که برای خود نمي پس��ندی برای دیگران هم مپسند«. 
اگر بتوانم این را سرلوحه قرار دهم شاید بتوانم در زندگی 
اجتماعی خودم که آپارتمان نشینی هم یکی از مهم ترین 
اجتماعات زندگی ام است موفق شوم. وقتی دوست ندارم 
صدای همسایه مرا اذیت کند، خودم هم اهل رعایت این 
نکته باشم. یا وقتی کثیفی راهرو را مي بینم به این فکر کنم 
که باید خودم هم در بیرون گذاشتن زباله ها و همین طور 

در بقیه کارهایم مراقب باشم.
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ام�روز آپارتمان ه�ا مح�رم اس�رار م�ا 
نیس�تند. اینجاس�ت ک�ه آدم مي توان�د 
بگوید دیوار موش دارد و موش هم گوش. 
خانه های م�ان را ج�وری س�اخته ایم که 
به ج�ای اینکه مایه آس�ایش مان باش�د، 
موجب عذاب ماست. فرهنگ غرب را وارد 
ساختمان سازی مان کرده ایم. در جایی که 
زمانی در معماری ح�رف اول دنیا را مي زد

وقتي خانه، النه مي شود

»آپارتمان  لوکس« نام خانه نیست

سبک سکونت

 بهنام صدقي
آپارتمان نشینی زندگی در واحدهایی است که شبیه 
قوطی کبریت هستند و انگار فقط خواسته که مکانی 
باش��د برای خوابیدن. ب��ه عبارتی یک ن��وع خوابگاه. 
خوابگاه هایی عاری از هر گون��ه روح زندگی و تعاملی 
که باید در زندگی ما انس��ان ها باش��د تا بتوانیم زنده 
باش��یم. از دش��واری ها و ویژگی های فرهنگی که بر 
سر راه آپارتمان نش��ینی در ایران قرار دارد، مي توان 
به این موارد اشاره کرد: ش��مار اعضای خانواده، دید 
و بازدیدها، آشپزی و آش��پزخانه، وسایل خانه، جای 
خواب، بلندی صدا، مالکیت خانه و مالکیت آپارتمان، 
نگهداری حیوان��ات، زباله ه��ا و نهایت��اً مالکیت ها و 

مسئولیت های مشترک.
به قول ارس��طو ما برای بقای خود نیاز به ارتباط داریم 
اما آیا این نیاز در س��اختمان هایی این چنینی برطرف 
مي ش��ود؟ آیا نیاز به ایمن��ی، از جمل��ه نیازهایی که 
روانشناس انس��ان گرا، آبراهام مزلو به عنوان نیازهای 
اولیه ما انس��ان ها عنوان مي کند، در چنین واحدهایی 
به دست مي آید؟ نیاز به صمیمیت، عشق و تعلق خاطر 
چطور؟ متأسفانه شرایط اقتصادی- اجتماعی جامعه، 
ما را هر روز بیش از پیش به س��مت آپارتمان نش��ینی 
مي برد و کم کم خانه ه��ای حیاط دار ب��ا آن همه روح 
زندگی به فراموشی سپرده ش��ده و حیات همسایگی 
صمیمانه را با مخاطره روبه رو کرده است. امروز کودکان 

آپارتمان نشین یک وجب جا برای بازی کردن ندارند.
خانه های آپارتمانی به واس��طه همه محدودیت های 

ذکر شده که اجازه هر نوع تعامل انسانی را از ما گرفته 
اس��ت، ما را بیش از پیش به س��مت جدایی از دنیای 
واقع��ی و گرفتار آمدن در دنیای مجازی مي کش��اند. 
همان طور که مي دانیم دنیای مج��ازی دنیای امنی 
نیس��ت چراکه ارتباطات در آن بدون هی��چ قاعده و 
قانون خاصی شکل مي گیرد، بنابراین برای فردی که 
نیاز به ارتباط را در منزل و در ارتباط با اعضای خانواده 

نتوانس��ته برآورده کند، یک فضای فوق العاده خوب 
برآورد مي شود که مي تواند به راحتی با افراد مختلف 
تعامل داشته باشد. زنان و مردان متأهلی که با خیالی 
آسوده از اینکه هویت واقعی شان برمال نمي شود با وارد 
شدن به برنامه های مختلفی همچون تلگرام، واتس آپ 
و... به واسطه عضو شدن در گروه های عمومي  چت به 
راحتی با فردی که به صحبت هایشان گوش مي سپارد 

و با آنها همدل��ی مي کند، وارد یک ارتباط نادرس��ت 
مي ش��وند و به همین راحتی اس��اس یک خانواده از 

هم مي پاشد.
با گشت و گذاری در دادگاه های حل اختالف زناشویی 
متوجه مي ش��ویم که اکثر قریب به اتفاق ش��کایت ها 
به دلیل س��وءظن یکی از زوجین نس��بت به یکدیگر 
و ارتباطات خارج از عرف زوجین است و وقتی از آنها 
شواهد و دالیل را جویا مي ش��ویم، تنها چیزی که به 
اتفاق از آنها مي ش��نویم ارتباط خانم ی��ا آقا با جنس 

مخالف خود در فضای مجازی است.
بخشي از اینها از جمله پیامدها و تبعات آپارتمان نشیني 
است. همان طور که اشاره شد پدیده اي تقریباً نوظهور 
که در آن آدم ها ب��ا وجود نزدیکي فیزیک��ي، از منظر 
روابط عاطفي فرسنگ ها با یکدیگر فاصله دارند. چون 
در زمان هاي قدیم که خانه هاي ویالیي بیشتر بودند، 
خانه ها بزرگ بودند و فراخ و اعضاي خانه و خانواده از 
نظر کالمي با یکدیگر بیشتر در ارتباط بودند اما امروزه 
با رشد قارچ گونه س��اخت و س��ازها و همچنین رشد 
شهر نش��یني و وادار ش��دن مردم به آپارتمان نشیني، 
اعضا و اق��وام در واح��د آپارتماني یک ج��ا جمع و به 
اصطالح با همند اما دور از همند و هر کسی در آپارتمان 

و سلول خود به سر مي برد.
ورود و پیش��رفت تکنولوژي و گوشي هاي هوشمند و 
فناوري هاي نوین ارتباطي نیز دست به دست هم داده 
تا ما را بیش از پیش به سوي رهایي از دنیای حقیقي و 

واقعی و گرفتار شدن در دنیای مجازی بکشاند.

تهدید حیات همسایگی با حذف حیاط
دیروز خانه های ویالیی، امروز سلول هاي آپارتماني نگاه

آش�پزخانه های قدیم را که ببینی خوب 
مي دانی چ�ه مي گویم. خانم ه�ا در جایی 
بودند که کسی کاری به کارشان نداشت. 
وقتی غذایشان را برای مهمان آماده کرده 
بودند، بدون هیچ استرس و اضطرابی در 
جمع مهمان�ان حاضر مي ش�دند اما حاال 
با این آش�پزخانه های open غربی و این 
روزها هم که س�بک هاي جدیدت�ر آن با 
نام جزی�ره ای و... پا به میدان گذاش�ته، 
بان�وی خانه باید ب�ا اضط�راب غذایش را 
قب�ل از رس�یدن مهمان�ان آم�اده کند

  ُسها سپهري
رشد جمعیت ش�هری و گذر زمان در چند 
ده�ه گذش�ته از جمل�ه عواملي ب�ود که 
تغییرات بنیادی و اساسی در نحوه و شکل 
زندگی مردم ب�ه وج�ود آورد. رفته رفته 
شهرنشین شدن مردم، سنت ها را کمرنگ 
کرد. شهر ش�لوغ ش�د و ازدیاد جمعیت، 
م�ردم را ب�ه آپارتمان نش�یني وادار کرد. 
آپارتمان ها بنا به تعریف، واحدهایی از یک 
مجموعه ساختمانی هستند که در عرصه 
واحد، از یک پالك ثبتی خاص با واحدهای 
مس�تقل با س�ند تفکیکی خ�اص و مجزا 
بنا ش�ده اند. به قول پدربزرگ�م آپارتمان 
مثل قفسي اس�ت که انگار آدم را درونش 
زنداني کرده باش�ند. بی�راه هم نمي گفت. 
خانه باغ هاي قدیم کجا و این آپارتمان هاي 

بي نور کجا.
      
  وقتي خانه، النه مي شود

از همان وقتي ک��ه خانه ها النه ش��د، مبل هم 
جایگزین خوبي براي پشتي ش��د و... همه چیز 
لوکس و زیبا شد اما متأسفانه هنوز که هنوز است 
فقط  ظاهر قضیه لوکس به نظر مي رسد چراکه 
هنوز عده اي معتقدند کاش در همان خانه هاي 
بزرگ قدیمي و اصیل زندگ��ي مي کردند. بلند 
صحبت کردن، صداي گروپ گ��روپ راه رفتن 
و س��ر و صدا ایجاد کردن از جمله مواردي است 
که مخل آسایش همس��ایه شده و موجب سلب 

آرامش شان مي شود .
  چهاردیواري، اختیاري نیست

خانه هاي ن��و رفتارهاي نو ه��م مي طلبد. پس 
مسلماً این وظیفه ماست که حقوق همسایگي 
را به ج��ا آوری��م. »چه��ار دی��واري اختیاري« 
اصطالحي اس��ت که بارها ش��نیده ایم یا شاید 
خودمان هم گوینده آن بوده ایم. به نظر مي رسد 
این روزها چهار دیواري هست اما چیزي به نام 
اختیار وجود ن��دارد. قرار نیس��ت اختیار کنیم 
و موجب س��لب آرامش دیگري ش��ویم. کافي 
اس��ت اجراکننده هماني باش��یم که از دیگران 
انتظار داریم. ام��ا آنچه نش��ان دهنده فرهنگ 
آپارتمان نشیني اس��ت با عبارت چهار دیواري 

اختیاري در مغایرت است.
  همس�ایه دی�وار ب�ه دیوارم�ان را 

نمي شناسیم
طبق فرمایش امیرالمؤمنین حضرت علي )ع(: 
»قبل از مس��افرت ببین هم س��فرت کیست و 
پیش از خرید خانه ببین همس��ایه ات کیست« 
اما متأس��فانه این مهم امروزه به جایي رسیده 
که حتي همس��ایه دیوار ب��ه دیوارم��ان را هم 
نمي شناس��یم. دنیاي عجیبي اس��ت. بچه هاي 
نس��ل امروز به هیچ عن��وان نمي توانن��د مانند 
بچه هاي نس��ل دیروز بچگي کنن��د چراکه نه 
مکان و فضاي مناسبي براي بازي و ورجه وورجه 
کردن هاي شان هس��ت نه همسایه ها به این امر 

رضایت مي دهند.
  آموختن آداب آپارتمان نشیني

از دیگ��ر معضالت آپارتمان هاي ام��روز، نگاه از 
باال ک��ردن صاحب خانه به مس��تأجر، بدخلقي 
همسایگان و... است. پیامبر گرامي اسالم )ص( 
مي فرمایند: »چهار چی��ز روزي را زیاد مي کند: 
خوش خلق��ي و خوش رفتاري با همس��ایگان، 
آزار نرساندن به دیگران و کم کردن بي قراري«. 
آموختن آداب آپارتمان نشیني جزئي از وظایف 
مهم محسوب مي شود. زندگی در یک آپارتمان 
مس��کونی مي تواند از مزایاي زیادي برخوردار 
باش��د. از جمل��ه از لح��اظ اجتماع��ی، امنیت 
مس��کوني، هزینه هاي کمتر، دسترسي کامل 

به اغلب اماکن تفریحي و... که بسیار هم مطلوب 
اس��ت اما امروزه بیش از آنکه به فک��ر ارتباط و 
همدلي باشیم، به فکر آزار و اذیت کردن همسایه 

یا دخالت در مسائل محرمانه آنان هستیم .
  کوچه ورود ممنوع را نرو!

کاش هم��ه ورود ب��ه حریم زندگ��ي دیگران را 
ممنوع بش��ماریم چراکه عدم توج��ه به برخي 
ممنوعات ش��اید به زندگي تو ضرري وارد نکند 
اما زندگي دیگران را به چالش مي کش��د. شاید 
اگر یک کوچ��ه ورود ممنوع را ب��روي، براي تو 
آسیب زا نباشد اما قطعاً با این کار جلوي راه بقیه 
را گرفته اي. پس نه دخالت کنیم نه دخالت در 

زندگي را بپذیریم.
  آنه�ا س�اختمان مي س�ازند، م�ردم با 

صدایش مي سازند
گاهي دیده مي شود براي تعیین مدیر ساختمان 
به مجادل��ه مي پردازیم اما ب��راي امنیت بهتر و 
مدیریت بیشتر هیچ تالش��ي نداریم. سر تا سر 
شهر به نوعي در حال س��اخت و ساز است. آنها 
ساختمان مي سازند و همس��ایگان با صدایش 
مي س��ازند. ش��ب از ص��داي خاک ب��رداري و 
گودبرداري و کامیون خ��واب نداریم، صبح اول 
وقت با ص��داي کلنگ زدن س��اختمان بغلي یا 
رد شدن وانتي با صداي بلندش از پشت بلندگو 

زابه راه مي شویم.
  مراقب دیوارهاي دهن لق باشیم

امان از این دیوارهاي دهن ل��ق! انگار ضخامت 
دیوار خانه ها ه��م کم کاري مي کنند و دس��ت 
از فاش کردن اس��رار خانه ها برنمي دارند. انگار 
همه چیز دست به دس��ت هم داده است. از یک 
طرف رعایت نکردن فرهنگ آپارتمان نش��یني، 
از طرف دیگر کم لطفي برخي دس��ت اندرکاران 
در ساخت کوچه و س��اختمان و... الزم است در 
گام اول فرهنگ آپارتمان نشیني را فرابگیریم و 
در گام دوم باید قدرت پذیرش داشته باشیم تا 
بتوانیم سطح سازگاري خود را نسبت به محیط 

اطراف مان باال ببریم.
  معمار مهربان خانه های مان باشیم

معماري خانه هاي ایراني را ب��ه مدل خانه هاي 
غربي فروختیم اما اکنون وقت خوب اس��تفاده 
ک��ردن از همین داش��ته هاي فعلي اس��ت. چه 
بس��ا دل آدم ها هم درس��ت مثل یک خانه نیاز 
به یک معمار دارد. دلت که اشتباه ساخته شده 
دیگر با هر چیز س��از مخال��ف دارد. حاال دلت 
معمار مي خواهد. وظیفه این معمار فقط چینش 
مصالح یک س��اختمان نیس��ت، بلکه الزمه آن 
وجود معماري اس��ت که جنس مهرباني ها را از 
نامهرباني ها تشخیص داده و تفکیک کند. عشق 
را غربال کند و تنفر را دور بریزد. چرخه کلماتش 
س��اده باش��د اما به پیچیده ترین شکل ممکن 
دوست داشتن را ازبر باشد. جنس مرغوب را از 
نامرغوب تشخیص دهد و اگر بیمار شد، طبابت 
کردن دل را هم بلد باش��د. جنسي باشد که اگر 
زینتي هم نبود اما تا عمر داري برایت عمر کند و 

خانه دل را آباد گرداند.
به خاطر داشته باشیم که ما خواه ناخواه در شهر 
به این پرجمعیتي مشغول امرار معاش و زندگي 
هستیم. جایي که عالوه بر خوبي هایش، مشکالت 
کالني را هم براي ما و دیگر همش��هري ها به بار 
آورده و خواه ناخواه آپارتمان نشینی این روزها بر 
مردمان شهرنشین حاکم شده اما رعایت برخی 
موارد مي تواند مشکالت موجود بر سر راه مردم 
را حل کند. یکي از این موارد وقت شناسي است. 
باید بدانیم هر خانه اي سیستم و سبک زندگي 
متفاوتي دارد. پس قرار نیس��ت س��اعت خواب 
و بیداري خانوارها یکس��ان باش��د اما با رعایت 
وقت شناس��ي و آمد و ش��د و جاروبرقي و... در 
زمان هاي مناس��ب مي ت��وان موجبات رضایت 

همسایه را فراهم کرد.
مس��ئله بعدي رعایت نظافت است. راه پله هاي 
ساختمان، آسانسور، پارکینگ و... باید عاري از 
هرگونه کثیفي باشد. استفاده از هود، هواکش، 
خوشبوکننده، عود و... باعث مي شود دیگر بوي 
غذاي هر خانه اي در فض��اي راه پله نپیچد. هر 
وقت همسایه باالیي تصمیم به شستن تراس شان 
مي گیرد تراس خانه مان خیس و کثیف مي شود. 
دیگر بماند اگر لباس بیرون پهن باشد چه بالیي 
س��ر لباس هاي تمیزمان مي آید! یادمان باشد 
پارکینگ آپارتمان کارواش ش��خصي ساکنین 
نیس��ت! به امید روزي که در رفتار با همسایه با 

مالحظه عمل کنیم و آنان را محترم بشماریم.

»چهار دیواري اختیاري« اصطالحي 
است که بارها ش�نیده ایم یا شاید 
خودمان هم گوینده آن بوده ایم. به 
نظر مي رسد این روزها چهار دیواري 
هست اما چیزي به نام اختیار وجود 
ندارد. قرار نیس�ت اختی�ار کنیم 
و موج�ب س�لب آرام�ش دیگري 
شویم. کافي است اجراکننده هماني 
باش�یم که از دیگران انتظار داریم

سروصدا را به فال نیک گرفتیم و گفتیم سحرخیز مي شویم!

آپارتمان ها محرم اسرارمان نیستند

سبک آپارتمان نشینی


