عجیب ترین خانه هاي جهان

عجيب ترينها

برخالف بیش��تر ما که هرگز در عمرمان در چنین موقعیتی قرار نگرفته ایم ،برخی افراد به دلیل
غریزهبقاباروشزندگیش��انکنارمیآیند.بهدلیلش��رایطناخوش��ایندوناشیازبدبختییافقطبه
خاط��ر ح��س ماجراجویی ،این افراد ترجیح میدهند در ش��رایط کامال عجیب زندگی کنند .در این
مطلبش��ماراباعجیبترینمکانهاییآش��نامیکنیمکهافرادعمدایاازس��رناچاریدرآنزندگی
کردهاند.ایننشاندهندهرابطهپویایانسانبامحیطاطرافشوروشیاستکهبامحیطشانسازگار
میشوند و آن را بر اساس نیازهایشان شکل میدهند .در پایان این مطلب متوجه میشوید که طبیعت
انسان در سازگاری با زندگی در جاهای عجیب بسیار مقاوم و انعطاف پذیر است.

زندگی در پناهگاه
فقط رئیس جمهور آمریکا نیس��ت که حق دارد
ی��ک پناهگاه ضد بمب برای زندگی داش��ته باش��د.
ممکن اس��ت افراد عادی نیز خواهان چنین خانهای
باشند،چونخانههایمعمولیبرایسبکزندگیشان
مناس��ب نیس��ت .اگر ش��ما هم از حمالت موشکی
میترسید و به اندازه بروس وین پول دارید میتوانید
یک پناهگاه ضد بمب برای خودتان بخرید.
 آپارتمانی به اندازه یک کمد

فلیس کوهن ،زن  ۴۵س��الهای اس��ت که بیش
از پنج س��ال اس��ت در یک آپارتمان  ۸.۵متری در
منهتن زندگی میکند و از این جهت معروف ش��ده
است .ممکن است شما هم به دلیل هزینههای باالی
زندگ��ی ،درآم��د کم یا فقط ب��رای جالب بودن آن
بخواهید در چنین خانه کوچکی زندگی کنید .در این
صورت کوهن کتاب الکترونیکی جدیدی با نام ׳׳۹۰
درس برای زندگی در یک آپارتمان  ۹متری׳׳ نوشته
که شما را راهنمایی میکند.
زندگی در غار

اگر ׳׳فرد فلینتسنون׳׳ نباشید احتماال هرگز واقعا
ب��ه زندگی در غار فکر نکردهاید .غارنش��ینان فقط
افراد گوش��ه گیر و تارک دنیا نیستند؛ هرکسی با هر
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موقعی��ت اجتماعی میتواند چنین خانه ای داش��ته
باش��د .قیمت آنها  ۱.۹میلیون دالر است و هرکسی
میتواند چنین غاری را در آریزونا بخرد .زندگی در
این غارها راحت اس��ت و هم��ه امکانات الزم برای
زندگی مدرن را هم دارد .این خانهها اغلب  ۱۵۰متر
و سه خوابه هستند.
زندگی در مرکز خرید

زندگ��ی در مرک��ز خرید میتواند جالب باش��د
بخصوصاگرساکنینهنرمندباشند.مایکلتاونسند
و تعدادی هنرمند دیگر ش��روع به زندگی در فضای
خالی یک مرکز خرید واقع در رود آیلند کردند .آنها
به صورت مخفیانه حدود دو تن مصالح ساختمانی را
وارد مرکز خرید کردند تا کارگاه خود را بسازند .این
کارگاهازدی��دعم��ومپنهانومجهزبهبرقومبلمان
بود .آنها مجبور بودند از س��رویس بهداش��تی مرکز
خرید اس��تفاده کنند .با این حال چهار س��ال مخفیانه
در ای��ن کارگاه زندگی کردند .او پس از دس��تگیری
محکوم به شش ماه زندان باعفو مشروط شد.
زندگی در تونل

زیر چراغه��ای الس وگاس تونلهای زیرزمینی
وجود دارد که افراد زیادی در آنها زندگی میکنند.
س��ازمانهای خیریه به این اف��راد غذا ،ضروریات
و کمکه��ای اولیه اهدا میکنن��د .آنها عمدتا افراد
بیخانمان الس وگاس هستند که دور از چشم مردم
در این تونلها زندگی میکنند .حتی زنان بی خانمان
در این تونلها زایمان و زوجهای عاش��ق باهم زندگی
میکنند.
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زندگی در اتوبوس

زندگ��ی در اتوب��وس مدرس��ه میتواند تجربه
وحشتناکیباشدبخصوصاگرساکنانآنبزرگسال
هم نباش��ند .این موقعیت ناراحت کننده ای بود که
کارمند پس��ت تگزاس هنگام بازگشت به خانهاش
با آن مواجه ش��د و دو کودک را در چنین ش��رایطی
دید .او با مسئولین تماس گرفت .بعدها گزارش شد
که این دختر و پس��ر  ۱۱و  ۵ساله بی خانمان بودند و
از اتوبوس متروکی که در زباله دانی رها شده بود به
عنوان خانهشان استفاده میکردند .بررسیها نشان
داد ک��ه پدر و م��ادر این بچهها در زندان هس��تند.
درواقع خاله آنها مسئول نگهداریشان بود ،اما چون
 ۱۲س��اعت در روز کار میکرد مجبور بود بچهها را
تنها بگذارد.
زندگی در بوئینگ

ت��ا اینجا درب��اره افرادی خواندید ک��ه به دلیل
مش��کالت اقتصادی یا اجتماع��ی در فضاهای بد و
کوچ��ک زندگی میکردند .ام��ا زندگی در جاهای
عجی��ب و غریب مختص افراد فقیر نیس��ت .گاهی
ثروتمن��دان هم ه��وس میکنند در ج��ای عجیبی
زندگی کنند که هیچکس دوست ندارد در آن باشد.
برای مثال در یک بوئینگ  !۷۲۷بروس کمپبل یک
هواپیم��ای قدیمی خرید و آن را به یک خانه تبدیل
کرد .این هواپیمای س��ه موتوره روی ستونهای بتنی
در یک فضای جنگلی در پورتلند قرار گرفت.

