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سقف خانه من زمين فوتبال تو نيست! نگاهي به قوانين و مقررات 
آپارتمان نشيني

در اينكه سبك سكونت و همسايگي قديمي حال و هواي 
ديگري داش�ت ترديدي نيس�ت، اما در سبك سكونت 
مبتني بر آپارتمان نشيني امروزي چاره اي جز پايبندي 
به قوانين نيس�ت. وقتي بچه هاي همس�ايه طبقه باالي 
ش�ما در حال بازي فوتبال در خانه هس�تند بدون شك 
آسايش شما مختل مي شود پس مدير مجتمع بايد به آنها 
قوانين آپارتمان نش�يني را تذكر دهد. آپارتمان نشيني 
جزءالينفك زندگي امروزي شده است و البته به موازات 
رشد آپارتمان نشيني، مش�كالت آن هم رشد مي كند. 
پرداخت نش�دن حق ش�ارژ ماهانه س�اختمان، رعايت 
نشدن نظافت عمومي، استفاده از لوازم صوتي و تصويري 
با صداي بلند و پارك نامناس�ب خ�ودرو در پاركينگ از 
جمله مشكالتي است كه روزانه هزاران تهراني ساكن در 
آپارتمان ها با آن دست و پنجه نرم مي كنند. اين مشكالت 
به دليل آن اس�ت كه خانواده ها همچن�ان پيرو زندگي 
سنتي خود در خانه هاي حياط دار هس�تند، به گونه اي 
كه صحبت كردن با صداي بلند، رفت و آمد در هر زمان از 
شبانه روز، صداي بلند تلويزيون و... را حق خود مي دانند، 
چون معتقدند چهار ديواري اختياري است! اين در حالي 
اس�ت كه س�كونت در مجتمع هاي مس�كوني و زندگي 
تنگاتنگ با ديگر ش�هروندان، ادبيات و فرهنگ خاصي 
را مي طلبد و مس�تلزم رعايت قوانين متعددي اس�ت. 
 در قانون از آپارتمان تعريفي به عمل نيامده اس��ت ولي در 
اصطالح مي توان گفت آپارتمان عبارت اس��ت از يك واحد 
مستقل در س��اختمان چند طبقه كه از آن براي سكونت يا 
جهت كسب و پيشه استفاده مي شود. مالكيت در آپارتمان ها 
شامل دو قسمت است؛ مالكيت اختصاصي و مالكيت مشترك. 
قسمت اختصاصي به بخشي از ملك گفته مي شود كه فقط 
صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مثل بالكن. منظور 
از قسمت مشترك نيز قس��مت هايي از ساختمان است كه 
تمامي مالكان حق استفاده از آن را دارند مانند آسانسور. در 
صورتي كه تعداد مالكان آپارتمان ها از س��ه نفر بيشتر باشد 
مجمع عمومي مالكان تشكيل و در اولين جلسه مدير يا هيئت 

مديره انتخاب مي ش��ود. مدير مي تواند از اعضاي ساختمان 
باشد يا از خارج انتخاب شود. براي رسميت مجمع عمومي، 
حضور بيش از نصف مالكان آپارتمان ها ضروري اس��ت و در 
صورت عدم حضور اكثريت، تصميمات در جلسه سوم با رأي 
اكثريت حاضر در جلسه به تصويب مي رسد. مدير آپارتمان 
مسئول حفظ و اداره ساختمان است و در واقع تصميم هاي 
مجمع عمومي را به اجرا در مي آورد. مدير براي مدت دو سال 
انتخاب مي شود. مجمع عمومي عالوه بر انتخاب هيئت مديره 
يك خزانه دار نيز انتخاب مي كنند كه نسبت به تنظيم هزينه، 
درآمد و گزارش به مجمع اقدام نماي��د.  از آنجا كه آپارتمان 
محل سكونت افراد اس��ت و تمام اتفاق ها و مراحل مختلف 
زندگي اعضاي خانواده در همين محل شكل گرفته و تأثير 
مي پذيرد، بهتر است همه افراد براي ايجاد آرامش و آسايش 
بيشتر و در عين حال جهت حفظ و ارتقاي موقعيت اجتماعي 
و خانوادگي خود با قوانين اجتماعي مربوط به آپارتمان نشيني 
آشنايي كامل داش��ته باش��ند و در انجام و رعايت كامل آن 
بكوشند. در صورتي كه قوانين اجتماعي آپارتمان نشيني به 
طور جدي مورد توجه و اجرا قرار گيرد، اغلب مشكالت را حل 
مي كند و آرامش و آسايش براي ساكنين به ارمغان مي آورد. 

از جمله اين قوانين مي توان به اين مورد اشاره كرد:»تنها به 
ميزان مالكيتي كه در آن مجتمع داريم حق دخالت در امور 
و ارائه نظر داريم؛ بهتر است از همان ابتداي اقامت از تمامي 
حق و حقوق خ��ود در آپارتمان مطلع ش��ويم. محل پارك 
اتومبيل و انباري خود را بر اس��اس سند شناسايي كنيم و از 
اشغال پاركينگ و انباري ديگران هر زمان و به هر دليل پرهيز 
كنيم. هرگونه تغيير در نما و شكل ظاهري آپارتمان حتي اگر 
با هزينه خودمان باشد باز هم بايد با نظر ساير مالكان صورت 
پذيرد. هميشه در جلسات عمومي آپارتمان شركت كنيم و 
هنگام حل مشكالت ساختمان عصباني نشويم و از جر و بحث 
و توهين بپرهيزيم.« هر يك از همسايه ها حريم خصوصي و 
وسايلي دارند كه سايرين حق دست زدن يا استفاده از آنها را 
ندارند. توجه به اين موارد كه جزو حقوق همسايه ها محسوب 
مي شود، كمك مي كند روابط بهتري با يكديگر برقرار كنيم. 
براي مثال گذاشتن كفش يا وسيله شخصي مانند گلدان، تابلو 
و غيره در راهرو آپارتمان و محل گذر ساير همسايه ها ممنوع 
اس��ت. پيش از برگزاري مهماني و مراس��مي كه تا ديروقت 
طول مي كشد و رفت وآمد و س��ر و صدا افزايش مي يابد بايد 
تك تك همسايه ها را در جريان گذاشت و از آنها اجازه گرفت. 

در چنين مواقعي كه همسايه، شما را درجريان مي گذارد و 
اجازه مي گيرد بهتر است با روي خوش با او نهايت همكاري را 
داشته باشيد؛ زماني كه قصد پختن غذا، نذري يا هر استفاده 
ديگري از آب، گاز و برق عمومي را داريد عالوه بر مسئوالن 
ساختمان، بايد از تك تك همسايه ها اجازه بگيريد. در اوقات 
استراحت مانند ساعات پاياني شب، ظهر ها و روز هاي تعطيل 
از بازي كودكان در پاركينگ و حياط آپارتمان كه منجر به 
آلودگي صوتي مي ش��ود جلوگيري كنيد و در نهايت بدون 
اجازه به وسايل ديگران دست نزنيد و آنها را جا به جا نكنيد، 
حتي اگر در مكان عمومي باش��د.  خانواده ها و همس��ايه ها 
با توجه به همجواري و نزديكي و قرابت��ي كه با هم دارند در 
برخورد هاي اجتماعي و فضاي رواني حاكم بر روابط متقابل 
ميان ايش��ان مي توانند به طور قاب��ل مالحظه اي نگرش ها، 
باورها و بالطبع رفتارهاي فردي و خانوادگي همديگر را متأثر 
نمايند و در اين ميان كودكان و نوجوانان كه در غالب موارد 
بيش از والدين خود رفتارهاي فردي و اجتماعي همسايه ها، 
كوچك ترها و بزرگ ترها را در موقعيت هاي مختلف و شرايط 
گوناگون و بعضاً به دليل كنجكاوي فطري مورد مشاهده قرار 
مي دهند، بيش��تر از والدين خود تحت تأثير قرار مي گيرند.  
اسالم براي همس��ايه حرمت زيادي قائل است تا جايي كه 
پيامبر اسالم)ص( مي فرمايند:»حرمت همسايه آدمي مثل 
نفس اوس��ت كه بايد به او ضرر نرس��اند.« و در جايي ديگر 
فرموده اند:»احترام همسايه مانند احترام مادر بر انسان الزم 
است.« لذا بايد توجه داشته باشيم كه با حفظ حقوق همسايه 
حرمت او را پاس بداريم. حقوق همسايگان در اسالم از اهميت 
زيادي برخوردار است. امام سجاد)ع( در رساله حقوق، حق 
همسايه را بر 10 قس��م مي ش��مارند:»در غيابش حقش را 
مراعات كني، در حضورش اكرامش نمايي، اگر مورد ظلم قرار 
گرفت ياری اش دهي، در اسرار او تجسس نكني، زشتي هايش 
را پرده پوشي، اگر مطمئن شدي پذيرش نصيحت دارد او را 
در پنهان نصيحت كني، در اموري كه به تو مربوط مي شود، در 
گرفتاري ها او را به حال خود رها نكني، لغزش هايش را نديده 
بگيري، گناهانش را ببخشي و با او محترمانه معاشرت كني.«

   محمد رضا سهيلي فر
س�بك زندگ�ي ام�روز و س�كونت در 
آپارتمان هاي قوطي كبريتي بدون ارتباط 
با همسايگان، انسان شهري را بيش از پيش 
تنها كرده است. احس�اس تنهايي يكي از 
ويژگي هاي گريزناپذير آدمي است و همه 
آدم ه�ا آن را تجرب�ه مي كنن�د، اما گاهي 
بيمارگونه مي ش�ود. انسان هاي تنها مدام 
به اين تمايل دارند كه احساس بي عالقگي 
و ناخش�نودي از ش�رايط و اوضاع داشته 
باشند. آنها بيش�تر اوقات با خود درگيري 
دارن�د و خجالتي هس�تند. اي�ن تمايالت 
ممكن اس�ت به دوري ك�ردن از ديگران و 
احساس انزوا منتهي ش�ود. در اين نوشته 
16 نكته در باره مقابله با احساس تنهايي را 

با شما در ميان مي گذاريم. 
         

1- در احس�اس تنه�ا ب�ودن، ش�ما تنها 
نيستيد: بسياري از ما در يك رويارويي مشخص 
در كنار هم مب��ارزه مي كنيم. همه م��ا در اين 
نوع احس��اس در يك جبهه هس��تيم، بنابراين 
الزم نيست در مورد وضعيت خودتان  خجالت 
بكشيد. بدانيد ديگراني هم هستند كه احساسات 
مشابهي دارند. خيلي از افراد جامعه احساس تنها 
بودن شبيه ش��ما را تجربه كرده اند. وقتي نداي 
درون خود را مي شنويد كه به شما مي گويد:»من 
هميش��ه تنهام« اين فقط ذهن نگران شماست 
كه تالش مي كند دروغي را به شما تلقين كند. 
هميشه كسي هس��ت كه بتواند با شما ارتباط 
بگيرد. شايد ش��ما بالفاصله با آن ارتباط برقرار 

نكنيد، اما آنها نزديك شما هستند. 
2- احساس تنهايي را بپذيريد: م�هم اس�ت 
ك�ه پ�ي ب�ه اي�ن مس��ئله ببريد ك��ه زمان ها و 
موقعيت هايي در زندگي هر فرد وجود دارد كه 
در او ايجاد احساس تنهايي مي كند، چ�ه ف��رد 
بخواهد چه نخواهد. ميزان معيني از احس��اس 
تنهايي، بخش اجتناب ناپذي��ري در هر زندگي 
است. به جاي آنكه از آن گريزان باشيد، بياموزيد 

چگونه با آن كنار بياييد. 
3- با خود خلوت كنيد:گاهي اوقات ش��ما 
بايد تنها باش��يد، نه اينكه احس��اس تنهايي 
كنيد بلكه با خودتان خل��وت كنيد و كمي از 
وقت آزادتان در تنهايي، لذت ببريد. به عبارت 
ديگر، لحظاتي كه احساس تنهايي مي كنيد، 
ش��ايد لحظاتي باشد كه شما بيش��ترين نياز 
به خلوت كردن با خ��ود را داريد. ما به تنهايي 
نياز داريم، زيرا زماني كه تنها هستيم از فشار 
تعهداتمان جدا مي شويم. پس هميشه نيازي 
به بزرگنمايي بدي اين احس��اس نيس��ت. ما 
مي توانيم افكار خود را بشنويم و آنچه درونمان 
به ما مي گويد را به صورت ش��هودي احساس 
كنيم. حقيقت اين اس��ت كه در طول زندگي 
زمان هايي وجود دارد كه جهان آرام مي شود و 
تنها چيزي كه مي ماند ضربان قلب شماست، 
بنابراين بهتر است صداي آن را گوش كنيد و به 
خاطر بسپاريد وگرنه آنچه به شما مي گويد را 

هرگز نمي فهميد. 
4- ش�جاعانه با تنهايي رودررو ش�ويد: از 
اينكه به تنهايي خ�ود اذعان كنيد واهمه نداشته 
باش��يد. حقيقت آن است كه ش��ما تا زماني كه 
علت امري كه سبب آزار شما شده را تشخيص 
ندهيد، قادر به تخفيف و تس��كين مشكل خود 

نخواهيد بود. 
5 -تدبيري براي علل بروز احساس تنهايي 
در خ�ود بينديش�يد: اغل��ب پريش��اني ها و 
ترس هاي ناشي از تنهايي را مي توان با شناسايي 
علل مشكالت و سپس تالش براي اصالح و بهبود 
شرايطي كه سبب ايجاد احساس تنهايي در شما 

گرديده، تقليل داد. 
6 -تنهايي را تبديل به مزيت كنيد: تنهايي 
خود را با كنار آمدن با آن مب��دل به يك مزيت 
كنيد و ات��كا به نفس خ��ود را افزاي��ش دهيد. 

مهم ترين سرمايه شما به عنوان يك فرد تنها آن 
است كه از آن به عنوان يك فرصت مناسب براي 
شناخت هر چه بهتر خود استفاده كنيد. با تحمل 
دوران وحش��تناك تن�هايي، با تع�مق در افكار، 
احساسات و ادراكات خود فرصت هايي براي رشد 

و پيشرفت شخصي خود به وجود آوريد. 
7- با بهترين دوست آشتي كنيد: بهترين 
دوست، همراه و دلس��وز ما خداوند بخشنده و 
يكتايي است كه هيچ احتياجي به ما ندارد اما از 
حضور و توجه ما به خودش بهترين استقبال را 
به عمل مي آورد. پس اول از همه دوستي تان را 

با او تقويت كنيد. 
8- خ�ود را س�رگرم فعاليت ه�اي مورد 
عالقه ت�ان كنيد: هنگام تنهاي��ي برخي افراد 
آشفته حال به اين طرف و آن طرف رفته و دنبال 
فردي مي گردند كه بتوانند توجهشان را معطوف 
وي كنند. به جاي اين كار، از اين فرصت استفاده 
و وقت خود را صرف سرگرمي ها و فعاليت هاي 

خاص و دلخواه خود كنيد. 
9- اولين گام را شما برداريد: به جاي اينكه 
منتظر ف�ردي باش��يد كه از راه برسد و شم�ا را 
نجات دهد، خودتان پيش��قدم شويد. در سالم 
و احوالپرسي با ديگران پيش�قدم شويد. لبخند 
بزنيد و سالم كنيد. ش��ما بايد روي مهارت هاي 
اجتماع��ي و ميان ف��ردي بيش��تر كار كرده و 

بياموزيد كه بيشتر از حقوق خود دفاع كنيد. 
10- دوس�تي هاي قديم�ي را در خ�ارج از 
فضاي مجازي احيا كنيد: در روزگاري زندگي 
مي كنيم كه هيچ كس از احساس تنهايي مصون 
نيس��ت و همه به نوعي در معرض ابت��ال به اين 
احساس آزاردهنده قرار دارند. درست است كه 
شبكه هاي اجتماعي يا سرويس هاي پيام رسان 
موجب سرعت و سهولت ارتباطات شده اند، اما 
مشكل اينجاست كه تأثير معاشرت هاي رودررو 
را ندارند. شايد حتي صدها دوست در شبكه هاي 
اجتماعي داشته باش��يد، اما باز هم وقتي واقعاً 
نياز به هم صحبت داريد، كسي در دسترس تان 
نباشد. دوستان قديمي تان را به يك گپ وگفت 
دعوت كنيد و با هم از خاط��رات  و دغدغه هاي 

روزمره تان بگوييد. 
11-كارهاي داوطلبانه و خيريه انجام دهيد: 
كمك به ديگران اعتمادبه نفس و احساس رضايت 
از خود را در شما افزايش مي دهد و فرصت هاي 
تازه اي برايتان پديد مي آورد ت��ا بتوانيد با افراد 

جديدي مالقات كنيد. 
12- عادات خوب را در خود تقويت كنيد: 
به جاي آنكه يك گوشه بنش��ينيد و هيچ كاري 
انجام ندهيد، رژيم غذايي متعادل داشته باشيد، 
پياده روي و تمرينات ورزش�ي منظم انجام دهيد 

و به قدر كافي بخوابيد. 
13- خالقيت داشته باشيد: تنهايي با اندوه 
و بدبختي برابر نيس��ت. زمان تنهاي��ي را براي 
خالق تر كردن خودتان اس��تفاده كنيد. كتاب 
بخوانيد، نقاشي كنيد، جدول يا معما حل كنيد 
يا به سينما برويد. تنهايي گاهي آنقدر با ارزش 
اس��ت كه ش��ايد دلتان نيايد آن را با هيچ كس 
تقسيم كنيد! البته فراموش نكنيد هميشه تنها 
بودن اصاًل خوب نيست و جلوي رشد و پيشرفت 

انسان را مي گيرد. 
14- از مگس هاي دور شيريني پرهيز كنيد: 
بعضي افراد به دنبال دوست، همراه و هم صحبت 
نيستند بلكه بيش��تر دنبال كسي هستند كه از 
او سوء اس��تفاده كنند. براي رهايي از تنهايي و 
پيدا كردن همنش��ين به اين افراد تكيه نكنيد 
كه پشيمان خواهيد شد. يك همنشين و معاشر 
خوب ش��ما را به خاطر خوبي هايتان مي خواهد 

نه موقعيت تان. 
15- از آموزش غافل نشويد: در يك دوره 
آموزشي ويژه بزرگساالن ك�ه در رابطه با رشد 
فردي باش��د، ثبت نام كنيد. ب��راي مثال در 
كالس هاي تقويت اعتمادبه نفس، روش هاي 
ارتباط گيري ب��ا ديگران، چگونگ��ي دفاع از 
حق��وق ف��ردي و چگونه مثبت ب��ودن عضو 

شويد. 
16- ب�ه پزش�ك مراجعه كني�د: درصورت 
طوالني شدن احساس تنهايي  به پزشك مراجعه 
كنيد. احس��اس تنهايي مداوم و پايدار ازجمله 
نشانه هاي شايع افس��ردگي است كه با مراجعه 
به روانپزش��ك و از طريق مش��اوره درماني حل 
مي شود. مشاور با چند جلسه مشاوره مي تواند 
عوامل محرك احساس تنهايي تان را شناسايي 
كند و راه حل هاي كنترل اين محرك ها را با شما 

درميان بگذارد. 
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16 راهكار براي مقابله با احساس تنهايي

تنهايي خود را با كسي تقسيم نكنيم!
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تنهاي�ي ب�ا ان�دوه و بدبخت�ي 
برابر نيس�ت. زم�ان تنهاي�ي را 
ب�راي خالق ت�ر ك�ردن خودتان 
اس�تفاده كنيد. كت�اب بخوانيد، 
نقاش�ي كني�د، ج�دول ي�ا معما 
ح�ل كنيد ي�ا ب�ه س�ينما برويد

سبك همسايگي

بهت�ر نيس�ت كم�ي از ح�ال يكديگ�ر 
باخبر ش�ويم؟ جوياي اح�وال يكديگر 
ب�ودن را پاي فضول�ي نگذاري�م. از الك 
تنهاي�ي و فردگرايي خود كم�ي فاصله 
بگيريم، شايد روزي خود ما هم نيازمند 
كمك همس�ايه ها باش�يم. دوربين هاي 
دلمان را روش�ن كني�م تا ديگ�ر نيازي 
ب�ه دوربين ه�اي مداربس�ته نباش�د!

آيين نامه هاي نانوشته همسايگي ديروز خوب رعايت مي شد

همسايهگريزشدهايم
   مريم ترابي

صبح زود يكي از روزهاي هفته ب�ود و من در حال 
آماده شدن براي رفتن به سركار بودم كه از صداي 
جيغ هاي ممتد يكي از ساكنين آپارتمان وحشت 
كرده و سراس�يمه بدون هيچ تأمل�ي در آپارتمان 
را باز كردم و به س�مت صدا دويدم. صدا از طبقات 
بااليي مي آمد. آنقدر هراس�ان بودم كه از پله هاي 
س�اختمان باال رفتم و خ�ودم را ب�ه در واحدي كه 
صداي جيغ و فرياد از آن مي آمد رس�اندم. در باز 
بود و خانم همسايه را ديدم كه وسط سالن پذيرايي 
نشسته و شيون مي كرد. حدس زدم حتماً بايد خبر 
ناگوار فوت عزيزي را داده باش�ند ك�ه اينطور زن 
بيچاره به سر و سينه مي زند. شوهرش بيرون آمد و 
وقتي من را با آن همه سراسيمگي ديد تعجب كرد. 
علت شيون را پرسيدم و گفتم اگر كاري از دست من 
برمي آيد بگوييد تا انجام دهم، خيلي سرد و با لحني 
كه بيشتر معني »به تو چه« را مي داد گفت:»هيچي 
نيست!« سپس با دست راه پله را نشان داد و گفت: 
»شما بفرماييد.« از اين برخورد خيلي جا خوردم. 
من اصاًل قصد فضولي نداش�تم. فق�ط از صداهاي 
جيغ و فرياد در اين ساعت صبح نگران شدم و تنها 
قصدم كمك بود، همين! ول�ي گويا كمك كردن به 
همسايه در قاموس سبك زندگي امروزي جايگاهي 
ندارد و به مثابه يك كار عجيب مي ماند! امروزه براي 
اكثر ساكنان شهرهاي بزرگ، همسايه يعني غريبه! 

چيزي كه در گذشته معناي ديگري داشت!
        

   پايبندي همسايه هاي ديروز به قوانين نانوشته
در مقايسه بين س��بك زندگي ديروز و امروز تفاوت هاي 
بس��ياري ديده مي ش��ود كه يكي از اين تفاوت ها سبك 
زندگي در جوار همسايه هاست. قديم ها در يك محله همه 
اهالي آن محله براي هم مثل ي��ك خانواده بزرگ بودند. 
تمام قوانين نانوشته همس��ايگي در مغز و دل همه حك 

شده بود. همه خودشان مراعات حال يكديگر را مي كردند. 
همه دادرس يكديگر بودند و در ش��ادي و غم يكديگر به 
معناي واقعي آن ش��ريك بودند. اگر كسي از اهالي محل 
به كمك نياز داشت حتماً همسايه ها به داد او مي رسيدند 
و مش��كل او را بر طرف مي كردند. اگر يكي از اهالي محل 
عزادار بود يا مريض بد حالي داشت همه اهل محل مراعات 
حال همسايه گرفتار خود را مي كردند و به نوعي با او همراه 
و همدل مي شدند. آنها غريبه هاي آشناي كوچه دوستي 
و محبت بودند. البته تمام اين صميميت ها به دليل حس 
عاطفي و نوع رفتار و سبك زندگي افراد بود. همسايه يكي 
از كساني است كه در اسالم مورد عنايت خاص واقع شده 
و حقوقي مهم براي همسايگان نسبت به هم معين شده 
كه افراد ملزم به رعايت آن هس��تند. رس��ول اكرم)ص( 
در حديثي مي فرمايند:»هميش��ه جبرئي��ل مرا وصيت 
به همس��ايه مي كرد تا جايي كه گمان كردم همسايه از 
همسايه ارث مي برد.« اما بر خالف چنين نگاه مهربانانه اي، 
آدم هاي امروزي بيشتر تمايل به فردگرايي و تنهايي خود 

دارند و خبري از حال همسايه ندارند. 
  همسايه هاي از هم گريز شده ايم

انگار هر چقدر باسوادتر و تحصيلكرده تر مي شويم از هم 
دورتر مي شويم. آدم هاي تحصيلكرده امروزي به نوعي از 
هم گريزان هستند و در واقع سبك زندگي ديروزي جاي 
خود را به سبك زندگي امروزي در قوطي كبريت ها داده 
اس��ت. به همين دليل افراد امروزي ب��راي زندگي بدون 
چالش در كنار هم قوانيني را وض��ع كرده اند، در حاليكه 
آدم هاي گذشته، با سواد و بي سواد، بدون هيچ قانوني كنار 
هم زندگي مي كردند. كسي هم ادعايي يا گله و شكايتي 
نداش��ت،اما از آنجايي ك��ه آدم هاي امروزي به س��مت 
فردگرايي تمايل پيدا كرده اند و ادعاي سواد ، تحصيالت و 
باكالس بودن هم مي كنند براي زندگي در يك ساختمان 
قوانيني را وضع كرده اند كه متأس��فانه حتي براي يك بار 
هم خودشان اين قوانين وضع شده را مطالعه نكرده اند. جز 
مواردي كاماًل استثنا در هيچ آپارتمان يا برجي روي تابلو 

اعالنات برگه هاي قانون آپارتمان نشيني نصب نشده است 
تا حداقل افراد ساكن در آپارتمان ها بدانند كه چه كارهايي 
را بايد و چه كارهايي را نبايد انجام دهند. حال كه زندگي 
امروزي افراد را از جمع گريزان كرده و هيچ همس��ايه اي 
از حال همسايه خود خبر ندارد بايد بداند براي آسايش و 
آرامش همسايه خود چه كند و چه نكند. در حقيقت آن 
آيين نامه هاي نانوشته همسايگي ديروز خوب اجرا مي شد 
چون گره خورده بود به مناسبات و روابط عاطفي افراد يك 
محله اما آيين نامه ها و قوانين محكم و قابل اجراي امروزي 
اصاًل ديده نمي شود چه برسد به اينكه بخواهد اجرا شود. 
   فضولي نمي كنيم تا همسايه به حال خود بميرد!

 صداي مهيبي از واحد بااليي مي آيد؛ صداي افتادن. پشت 
س��ر اين صدا، صداي فرياد بلند م��ردي مي آيد. احتماالً 
مرد همسايه از چهارپايه اي افتاده و  آسيب شديدي هم 
ديده است. بعد از صداي فرياد مرد، صداي گريه و شيون 
زن همسايه مي آيد. مس��تأصل مي مانيم كه چه كنيم؟ 
آيا بايد به دادشان برس��يم يا بايد آنها را به حال خود رها 
كنيم؟ اگر به دادشان برسيم شايد فكر كنند در كارشان 
فضولي كرده ايم. اگر سراغي هم نگيريم وجدان خودمان 
ناراحت اس��ت. با اين تصور كه حتماً همسايه واحد بغلي 
هم اين صداها را شنيده است و به دادشان رسيده  و بهتر 
است ما دخالت نكنيم به زندگي خود مشغول مي شويم، 
اما بعد از گذشت دقايقي صداي آمبوالنس فضاي خيابان 
را پر مي كند و جلوي آپارتمان مي ايستد. بله، گويا واقعاً 
حادث��ه اي رخ داده و نكته جالب و درعي��ن حال ناراحت 
كننده اينجاست كه هيچ كدام از اهالي ساختمان حتي 
براي لحظه اي سر از واحد خود بيرون نمي آورند كه ببينند 
چه اتفاقي براي خانواده اي كه در جوار آنها زندگي مي كند 
افتاده است. احتماالً همه س��اكنين مجتمع مثل ما فكر 
كرده اند كه شايد حمل بر فضولي باشد و ترجيح داده اند 
اين سوءتفاهم اتفاق نيفتد. خيلي وحشتناك است كه ما 
آدم ها فقط براي اينكه س��وءتفاهمي رخ ندهد همسايه 
حادثه ديده خ��ود را به حال زار خ��ودش رها مي كنيم و 

او را كه ش��ايد كمك ما از مرگ نجات��ش دهد بي خيال 
مي شويم، فقط به اين دليل كه كسي تصور نكند ما قصد 

فضولي داشته ايم! 
   دوربين هاي دلمان را روشن كنيم

قديم تره��ا در هي��چ كوچ��ه و خان��ه اي دوربين مثل 
دوربين هاي ساختمان هاي امروزي نبود، اما همه مراقب 
اموال هم بودند. اگر سفري مي رفتند خانه و زندگي خود 
را به همسايه مي سپردند. از حركت ها و رفت وآمدهاي 
مشكوك همديگر را با خبر مي كردند. امروزه دوربين اين 
كار مراقبتي را بايد انجام دهد. از آنجايي كه همسايه ها 
با هم ارتباطي ندارند پس از رفت وآمد يكديگر هم خبر 
ندارند. همسايه پاييني از صداهاي مشكوك همسايه 
بااليي تعجب مي كند ولي فقط ب��ه خاطر اينكه حمل 
بر فضولي نباش��د سراغي از همس��ايه خود نمي گيرد. 
فردا صبح همه متوجه مي شوند كه دزد خانه همسايه 
را خالي كرده است. حاال اين دوربين چكار مي كند؟ بر 
فرض اينكه دزدها دوربين ها را از كار نينداخته باشند و 
دوربين چهره دزدها را هم گرفته باشد. مهم اين است 
كه هيچكدام از اهالي حتي به رفت وآمدهاي مشكوك 
در ساختمان ها واكنش نش��ان نمي دهند. شايد روزي 
اين اتفاق هاي ناگوار براي خود ما هم بيفتد. آيا از اهالي 
ساختمان خود گله مند نمي شويم كه چرا شما همسايه 
عزيز كه صداي مشكوك ش��نيديد پيگير نشديد؟ چرا 
وقتي صداي ناله و شيون من را ش��نيديد فكر نكرديد 
كه من نياز به كمك دارم؟ احتماالً در جواب اين گله ها 
تنها يك جواب بشنويم:» نخواستيم فكر كنيد فضولي 

مي كنيم.«
بهتر نيس��ت كمي از حال يكديگر با خبر شويم؟ جوياي 
احوال يكديگ��ر بودن را پ��اي فضولي نگذاري��م. از الك 
تنهايي و فردگرايي خود كمي فاصله بگيريم، شايد روزي 
خود ما هم نيازمند كمك همسايه ها باشيم. دوربين هاي 
دلمان را روش��ن كنيم تا ديگ��ر نيازي ب��ه دوربين هاي 

مداربسته نباشد!
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