خانه داري
عطيه همتي

چطور خانه تکاني آسانتر و بهتري
داشته باشيم؟

به پايان س��ال نزديک ميشويم و بايد قبل از رس��يدن سال جديد خانه را براي ورود به
تکاني عيدانه خود را آغاز نکردهايد .راهنماي ما براي خانه
آن آماده کنيم .اگر هنوز خانه
تکاني را بخوانيد.
پايان هرسال براي همه آدمها يک غول بزرگ دارد که بايد با شکست دادن آن وارد مرحله بعد شوند.
تکاني" که اعضاي خانه بعيد اس���ت با وجود خانم خانه بتوانند از آن شانه خالي
غولي به بزرگي "خانه
کنند .اگر پيش از براي يک خانه تکاني پايان س���ال يک زلزله چند ريشتري در خانه راه ميانداختيد
و همهچيز را بيرون ميريختيد و تنها چند روز بعد از عيد دوباره با خانهاي به همان ش���کل اول روبرو
بوديدو مدام خودتان را بابت اين برگش���ت به عقب شماتت ميکرديد ...بايد به شما بگوييم که امسال
ديگر از اين خبرها نيست .ديگر خودتان را شماتت نکنيد چون شما تقصيري نداريد فقط اينکه هرسال
به شيوه اشتباهتان پافش���اري ميکنيد .پس بهتر است تا دير نشده دست به کار شويد و خودتان را
براي يک خانه تکاني اساسي و پايدار آماده کنيد.
دور انداختنيها را دور بريزيد
ها را
ها خالص شويد .بهتر است دايره دورانداختني
قبل از ش���روع کار بدانيد بايد از شر دورانداختني
کنيد و يا ديدنشان شما
وسيع کنيد .پس با خودتان روراست باشيد و چيزهايي که از آن استفاده نمي
کند را از خود و خانهتان دور کنيد.
را ناراحت مي
اگر اين کار برايتان سخت است به اين فکر کنيد که با کنار گذاشتن آنها نه تنها اتفاقي بدي نميافتد
کنيد ديگر قرار
تواند زيرو رو کند .لباس���ي که دوسال است از آن استفاده نمي
بلکه زندگي شما مي
نيست استفاده شود .پس بهتر است آن را از کمد لباسهايتان خارج کنيد و به صورت مرتب بسته بندي
کنيد تا در اختيار کس���اني قرار دهيد که ميتوانند از آن استفاده کنند .لوازمي که شکسته و خراب
شده يا بايد دور انداخته شوند يا بايد فورا ً تعمير شوند پس بهتر است همين االن يک تصميم درست
درباره آن بگيريد و تکليفشان را روشن کنيد .در اين مرحله يک اصل مهم وجود دارد که بايد مدام با
خودتان تکرار کنيد":چيزي که شما را خوشحال نميکند".
است .اگر
تر از قبل شده
بعد از پايان اين مرحله نگاهي به خانه بيندازيد و ببينيد چقدر زيباتر و سبک
اين اصل را روزانه رعايت کنيد اين سبکي را هميشه حس خواهيد کرد.
لباسها
بيش���ترين حجم از لوازم شخصي هرکس مربوط به لباس���هاي اوست .پس بايد همان اول وارد کمد
لباس���هايتان شويد .مرتب بودن وضع لباسهاي خانه ارتباط مستقيمي با حال شما دارند .داشتن يک
کمد لباس مرتبتر تميز ميتواند هرکس���ي را سر ذوق بياورد .پس به اين فکر کنيد که در اين برنامه
بايد همه لباسهاي شما در هرجايي که هستند ساماندهي شوند.
کتابها
بعد از لباس نوبت س���اماندهي کتابهاي شماست .ش���ما بايد اين بارهم به همه کتابهايي که در جاي
جاي مختلف خانه گذاش���تهايد فکر کنيد و براي همه آنها يک تصميم درست و حسابي بگيريد .فقط
حواستان باشد که ما قبال درباره بيرون ريختن اشياء مزاحم که اين بار ممکن است کتابهاي درسي
و خس���ته کننده باشند قب ً
ال صحبت کرديم .هرچيزي که شما را خوشحال نميکند بايد حذف شود.
پس در ليست کارهاي خانه کتابها را در اولويت دوم بنويسيد.
ظرفها
ظروف اولويت بعدي شماست که بخش بسيار زيادي از آشپزخانه شما را اشغال کردهاست .در اولويت
هاي لب پر و بي استفاده را جدا کنيد .ظرفهايي
سوم بايد به فکر ساماندهي ظروف خانه باشيد .ظرف
تکاني آنها را ميبينيد و بعد از گرفتن گرد و خاک آن دوباره سر
که چندسال است هربار فقط در خانه
گذاريد .ساماندهي ظرفهاي آشپزخانه اگرچه سخت ولي زيبايي آشپزخانه را صدچندان
جاي قبل مي
کند .يادتان باش���د برخالف تصور بسياري از خانمها ،شما به ظرفهاي زيادي احتياج نداريد .پس
مي
هايتان را سبک کنيد.
بهتر است کابينت

پيش از خانهتکاني به اين نکات توجه کنيد:

اي که در خانه شما وجود دارد و يا هر وسيلهاي که وارد خانه شما ميشود
هر وسيله
بايد همان اول مکان مشخصي داش���ته باشد .بسياري از به هم ريختگيهاي خانه
براي اين است که يک وسيله مکان مشخص ندارد .پس براي تک تک اشياء خانه به
اي جاي مشخصي
خصوص لوازم متفرقه يک جاي مناسب تعيين کنيد .اگر وسيله
داشته باش���د ،ديگر بعد از هربار استفاده سردرگم نيستيد که آن را کجا بگذاريد و
خانه را به هم ريخته کنيد .با تعيين يک جاي مش���خص براي هر وسيله شما هربار
فعل "برداش���تن" و "گذاشتن" را تکرار خواهيد کرد .اينطوري هيچگاه خانه به هم
ريخته نخواهد شد.
دست به کار شويد
خب حاال وقت آن است که آستينها را باال بزنيد و وارد گود شويد .قبل از اينکه وارد
کار شويد سعي کنيد يک ّنيت درست و حسابي براي تميز کردن خانه داشته باشيد.
حاال که به اين نتيجه رسيديد دست به کار شويد:

لباسها
لباس���هايتان را در هرجاي خانه که هس���تند .بيرون بريزيد و به کوهي که در خانه
ايد نگاه کنيد .اين همه لباس هيچگاه به کار شما نخواهد آمد .پس بهتر
درست کرده
است از تعداد زيادي از آنها چشم پوشي کنيد .اگر قابل استفاده هستند آنها را بسته
بندي کرده و به نيازمندان بس���پاريد .حاال لباسهاي باقيمانده را دسته بندي کنيد.
لباسهاي مجلسي ،لباسهاي خانگي ،جورابها ،لباسهاي رسمي ،لباسهاي زير و...
بهترين روش براي نگهداري لباس آويزان کردن آن است .اما ما براي آويزان کردن
هاي���ي را آويزان کنيم که بايد
هايمان نداريم .پس بهتر اس���ت ابتدا لبا
همه لباس
آويزان شوند .و البته لباسهاي آويزان شده را نيز بايد از بلندترها انتخاب کرد و بعد
به ترتيب قد آنها را چيد .قد بلندها را در س���مت راس���ت و قد کوتاهها را در سمت
چپ قرار دهيد.
اگر هنگام تا کردن لباس���هايتان هميشه از کمبودجا در کشوي کمد گاليه داشتيد.
اين بار وقت آن اس���ت ک���ه به صورت جدي اين موضوع را بررس���ي کنيم .بعد از
جداسازي لباسهاي اضافي لباسها را به شکل عمودي داخل کمد لباستان بگذاريد.
اين روش يک حس���ن بزرگ دارد .آن هم اين است که هنگام باز کردن کشور با يک
نگاه همه محتويات آن را خواهيد ديد و هم اينکه حجم بس���يار کمتري از فضاي
کش���وي شما را اش���غال خواهد کرد .در اين مرحله به دسته بندي که انجام داديد
وفادار بمانيد.

رعايت اين نکات خانه تکاني را براي شما آسانتر خواهد کرد
در زم���ان انجام کار جمله " بعدا ً اين کار را انج���ام ميدهم" و " االن موقع اين کار
نيست" را از ذهنتان کام ً
ال بيرون کنيد.
تر به شما
تر شلوغ کنيد .چون پاکسازي قسمتهاي به هم ريخته
از کارهاي س���خت
هاي اتاق نشيمن را براي آخرين مرحله
انرژي بسيار بااليي ميدهد .پس وس���يله
قرار دهيد.
جعبههاي کفش بهترين جعبهها براي نگهداري منظم جورابها و لباس���هاي زير و
توانيد با استفاده
حتي خرت و پرتهايتان هستند .اگر ظاهرشان را دوست نداريد مي
از کاغذهاي رنگي به آنها روح تازهاي بدهيد.
دانيد با آن چه کنيد دچار شک و
هربار که براي دورانداختن يک وسيلهاي که نمي
تردید شديد به اين فکر کنيد که بايد بين هميشه تميز بودن خانه و نگهداري از آن
وسيله يکي را انتخاب کنيد.

دستمالهايتان را بالفاصله بعد از کار بشوييد و خشک کنيد.
از قبل چند کيس���ه زباله بزرگ خريداري کنيد و دور ريختنيهايتان را داخل آنها
بريزيد .يکي از ّ
لذتهاي خانه تکاني بردن اين کيسهها به بيرون از خانه است..
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